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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

66.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 15 de julho de 2020 

 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Dina Lúcia Simplício Porto Góis 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Paulo Rui Luís Amado 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vice-Presidente, da 
Sr.ª Vereadora Maria Rita Colaço Leão e dos Srs. 
Vereadores Gonçalo Filipe Vintém Caroço e 
António Manuel Lopes Marcelino à presente 
Reunião. 

 
 
 
 

No início da Reunião, foi, pelo Sr. Presidente da 
Câmara, apresentada informação alargada sobre 
a situação sanitária concelhia em função da 
evolução da pandemia causada pelo coronavírus 
SARS-CoV-2 e a doença COVID-19. 
 
 
 
 
 
Pelo Sr. Presidente da Câmara foi apresentado 
um documento, a seguir identificado: 
 
Voto de Condenação, com o título “Contra a 
anexação por Israel de territórios palestinos. Pela 
defesa dos direitos do povo palestino”. 
 
 
(Admitido por unanimidade) 
 
 
 
Foi igualmente apresentada uma Proposta de 
Deliberação alusiva à 10.ª Alteração Permutativa 
ao Orçamento de 2020 e Opções do Plano 2020-
2023. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 62.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 20 de maio de 
2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação as Sr.ªs Vereadoras 
Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
e Dina Lúcia Simplício Porto Góis, e os Srs. 
Vereadores Paulo Rui Luís Amado e Carlos 
César Cipriano Araújo, por mão terem estado 
presentes naquela Reunião) 
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VOTO DE CONDENAÇÃO 
 

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

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 369/2020 
 

Contra a anexação por Israel 
de territórios palestinos 

 
Pela defesa dos direitos do povo palestino 

 
O Governo de Israel anunciou a intenção de 
promover a anexação de jure de cerca de 30% do 
território da Cisjordânia, ocupada ilegalmente 
desde 1967. Essa decisão viola a Carta das 
Nações Unidas que, no seu artigo 2.º, estabelece 
o princípio da inadmissibilidade da aquisição de 
território pela força. Além disso, ela afronta o 
consenso internacional estabelecido em torno da 
resolução da questão palestina. Décadas de 
resoluções das Nações Unidas, nomeadamente as 
resoluções n.ºs 181 e 194 da Assembleia Geral, e 
n.ºs 242, 338, 1397 e 2334 do Conselho de 
Segurança, estabeleceram a solução de dois 
Estados, reconhecendo, dessa forma, o direito à 
constituição do Estado Palestino nos territórios 
ocupados por Israel em 1967, incluindo Jerusalém 
Oriental. Nesse sentido, a Assembleia Geral das 
Nações Unidas reconheceu à Palestina o estatuto 
de "estado não membro" (resolução n.º 67/19 de 
29.11.2012), e ao povo palestino a soberania 
permanente sobre os recursos naturais nos 
territórios ocupados por Israel, incluindo Jerusalém 
Leste (resolução n.º 60/183 de 22.12.2005). 
 
Na sequência da política de colonização, 
prosseguida à custa da expropriação da 
população palestina das suas terras, a anexação 
de jure de território na Cisjordânia constituiria, se 
concretizada, uma violação dos direitos do povo 
palestiniano e do direito internacional, tendo tal 
intenção já suscitado uma ampla censura 
internacional. 
 
Os anúncios e decisões do Estado de Israel são 
uma afronta ao direito internacional e aos 
reconhecidos direitos territoriais do povo palestino, 
constituindo um duro e inaceitável golpe nas 
perspetivas de construção de uma paz duradoura 
na região que concretize a solução de dois 
Estados e o reconhecimento do direito inalienável 
do povo palestino à constituição de um Estado, 
nas fronteiras anteriores a 1967, com Jerusalém 
Oriental como Capital. 
 
 

Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida dia 
15 de julho de 2020, delibera: 
 
 
1 Expressar a mais viva condenação pelas 

anunciadas intenções do Governo de Israel, 
de anexação dos territórios palestinos, facto 
que constitui, só por si, uma intolerável 
violação do direito internacional e um sério 
revés nos esforços para a construção de uma 
paz duradoura na região que concretize a 
solução de dois Estados; 

 
2 Recomendar ao Governo português que, pelos 

canais políticos e diplomáticos e no plano das 
relações bilaterais e multilaterais, intervenha 
de forma decidida e na medida que a situação 
exige, em defesa dos direitos inalienáveis do 
povo palestino; 

 
3 Expressar aos povos israelita e palestino o 

nosso firme compromisso com a paz, assente 
no respeito mútuo pelos direitos à soberania, 
ao progresso e desenvolvimento social de 
cada um dos povos. 

 
 

Loures, 15 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado 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, da Sr.ª Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária e da Sr.ª Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 10.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 368/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A programação definida para a realização de 

intervenções no parque escolar municipal, 
estabelece o período de pausa letiva como o 
mais adequado para a sua efetivação; 

 
B. Das consultas ao mercado para a realização 

de pequenas intervenções municipais tem 
resultado um acréscimo de valor face ao 
inicialmente previsto, impondo assim a 
necessidade urgente de adequar o 
orçamento Municipal na área da educação 
com o objetivo de viabilizar a programação 
para a melhoria dos equipamentos escolares 
municipais; 

 
C. Há necessidade de introduzir correções a 

outras ações do plano da Educação. 
 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 
33.º do A nexo 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 
10.ª Alteração Orçamental Permutativa ao 
Orçamento 2020 e Opções do Plano 2020-2023, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 15 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

NOTA DA REDAÇÃO: O documento 10.ª 
Alteração Orçamental Permutativa ao Orçamento 
2020 e Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 52836/DCA/2020 
Aquisição de Apólices de Seguro 
Proposta de aprovação do projeto de decisão de 
adjudicação, do projeto de minuta do contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e a entidade 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A. e da 
liquidação da taxa devida pela respetiva redução 
do contrato a escrito, a pagar por aquela entidade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 350/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
em conformidade com o disposto na alínea f), 
n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril), e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a), 17.º, 18.º, 
24.º, n.º 1, alínea c), 36.º, 290.º-A e 474.º, n.º 
3, alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos, na sua redação atual, bem como ao 
abrigo do disposto no n.º 1, do artigo 68.º da 
Lei do Orçamento de Estado para 2020, 
procedimento esse desenvolvido sob o n.º de 
processo 52836/DCA/2020, tendente à 
celebração de contrato para “Aquisição de 
Apólices de Seguro”, para vigorarem, no 
máximo, entre o dia 1 de agosto de 2020 e 30 
de setembro de 2020; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de proposta pela entidade convidada, a 
entidade Fidelidade - Companhia de Seguros, 
S.A., os serviços da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento (DCA), procederam à 
elaboração do projeto de decisão de 
adjudicação, o qual, conforme previsto 
legalmente, não é sujeito a audiência prévia; 
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C. Cabe, agora, submeter ao órgão competente 
para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o referido projeto de 
decisão de adjudicação que consta em anexo, 
com vista à aprovação do mesmo, o qual 
integra proposta de adjudicação da proposta 
apresentada pela Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., pelo preço global de 
154.466,71 € e com os demais atributos que 
integram a referida proposta, a qual se dá aqui 
por integralmente reproduzida; 

 
D. Adjudicada que seja a proposta da entidade 

Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, do respetivo projeto de 
minuta do contrato a celebrar, minuta essa 
que se anexa; 

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

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

 
 
Considerando ainda que: 
 
F. No âmbito do procedimento aqui em apreço 

foram solicitados esclarecimentos pela 
entidade convidada, para cuja proposta se 
propõe a adjudicação, os quais foram por mim 
prestados em 06 de julho de 2020 (conforme 
constam em anexo), ao abrigo da proposta da 
deliberação n.º 691/2019, aprovada na 52.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
datada de 18 de dezembro de 2019, e de que 
importa dar conhecimento à Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 
33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos 
artigos73.º, 76.º, 98.º, e número 1 do artigo 125.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos (na sua 
versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
 
1. O projeto de decisão de adjudicação que se 

anexa, nos exatos termos que dele constam, 
com inerente proposta de adjudicação à 
proposta apresentada pela entidade 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., 
pelo preço global de 154.466,71 € e com os 
demais atributos integrantes dessa mesma 
proposta, tudo no âmbito do procedimento do 
tipo ajuste direto para Aquisição de Apólices 

de Seguro, desenvolvido sob o n.º de 
processo 52836/DCA/2020, com vista à 
celebração de contrato que terá um período de 
vigência de 1 (um) mês, com início de 
produção de efeitos em 01 de agosto de 2020, 
renovável por igual e sucessivo período, até 
um período máximo de vigência de 2 (dois) 
meses; 

 
2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a entidade 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.; 

 
3. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade Fidelidade - Companhia de Seguros, 
S.A.. 

 
 
Mais se propõe à Câmara Municipal 
 
- A tomada de conhecimento dos 

esclarecimentos prestados a que se alude no 
considerando F. desta proposta. 

 
 

Loures, 8 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

PROJETO DA DECISÃO DE ADJUDICAÇÃO 
 

Conforme disposto no art.º 125.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, no oitavo dia do 
mês de julho do ano dois mil e vinte, os serviços 
da DCA procederam à análise da proposta 
apresentada no âmbito do procedimento aquisitivo 
do tipo ajuste direto, nos termos do disposto, 
conjugadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea a), 
24,º, n.º 1, alínea e), e 112.º a 117.º, 125.º e 127.º 
do CCP, o qual corre sob o número de processo 
52836/DCA/2020, com vista à "Aquisição de 
Apólices de Seguro''. 
 
Fica dispensada a audiência dos interessados nos 
termos do n.º 2 do referido artigo 125.º, uma vez 
que se está perante apresentação de uma única 
proposta. 
 
Analisada a proposta, cotejada a natureza e o teor 
dos documentos nela apresentados com os 
documentos que a deveriam constituir à luz do 
disposto no artigo 7.º do Convite e considerando 
que se encontram respeitados os parâmetros base 
das peças do procedimento, submete-se o 
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presente projeto da decisão de adjudicação ao 
órgão competente para contratar, propondo-se 
adjudicação à proposta da entidade convidada 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., para 
celebração de um contrato para Aquisição de 
Apólices de Seguro, pelo preço global da 
proposta, correspondente ao prazo máximo de 
vigência contratual de 2 (dois) meses, no valor de 
154.466,71 € (cento e cinquenta e quatro mil 
quatrocentos e sessenta e seis euros e setenta e 
um cêntimos), (isento de IVA, de acordo com o n.º 
28 do Art.º 9.º do CIVA), e de acordo com os 
demais atributos integrantes da proposta. 
 
Solicita-se, pois, aprovação do presente projeto da 
decisão de adjudicação, pelo órgão competente 
para contratar, propondo a aprovação do mesmo, 
com a inerente proposta de adjudicação à 
entidade Fidelidade - Companhia de Seguros, 
S.A.. 

 
Loures, 8 de julho de 2020. 

 
A Assistente Técnica 

(Ana Antunes) 
 
 

A Coordenadora Técnica 
(Paula Pardal) 

 
 

O Chefe da DCA 
(Viriato Aguilar) 

 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Contraente 
Público, neste ato representado por Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço, Primeiro Outorgante, na qualidade 
de Vereador da Câmara Municipal, cujos poderes 
lhe foram conferidos pelo despacho do Senhor 
Presidente da Câmara número 1/2020, datado de 
2 de janeiro de 2020 
 
e 
 
 
 
 

FIDELIDADE - Companhia de Seguros, S.A., 
pessoa coletiva número 500918880, com sede no 
Largo do Calhariz, número 30, em Lisboa com 
endereço de correio eletrónico 
paula.salazar.marcelino@fidelidade.pt , com o 
capital social de 457.380.000,00 euros, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Lisboa - 4.ª Secção, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representado por ...................., Segundo 
Outorgante, na qualidade de ……….. , conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 4646-6226-5733, válida até 12 de 
novembro de 2020. 
 
É celebrado o presente Contrato de Aquisição, 
precedido de ajuste direto, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua 65.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 1 de julho de 2020, que aprovou a proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento e 
nomeação do gestor do contrato e respetivas 
peças do procedimento, e disponibilizado no dia 2 
de julho de 2020 na plataforma eletrónica 
Vortalnext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua …. .ª Reunião Ordinária, realizada 
em …. de julho de 2020, nos termos do disposto 
no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Apólices de Seguro que se rege 
pelas Cláusulas seguintes: 
 
 
Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a Aquisição de Apólices de Seguro pelo 
Município, com o Código CPV 66000000, Serviços 
de Seguros, conforme previsto no Regulamento 
(CE) n.º 213/2008, da Comissão, de 28 de 
novembro de 2007, nos termos e condições 
definidos na Parte II - cláusulas técnicas do 
caderno de encargos, que implica a transferência 
para o Segundo Contraente dos seguintes riscos e 
de acordo com os seguros a seguir enumerados: 
 
- Seguro de Acidentes de Trabalho - Abrange 

todos os trabalhadores, contratados por tempo 
indeterminado ou determinado, bem como o 
Presidente da Câmara e os Vereadores a 
tempo inteiro e meio tempo; 
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- Seguro de Multirriscos - Tem por objeto a 
cobertura dos danos causados aos bens ou 
objetos seguros a seguir indicados, pela 
ocorrência de qualquer ou quaisquer dos 
riscos cobertos, sendo todos os locais de risco 
no concelho de Loures: 

 
a) Edifícios, frações, outras construções, 

respetivos equipamentos fixos e benfeitorias, 
constituídos em regime de propriedade 
horizontal; 

b) As benfeitorias e o conteúdo da loja Municipal 
situada no interior do Centro Comercial 
LoureShopping. 

c) Instalações mecânicas especiais de 
refrigeração localizadas nos Mercados 
Municipais de Loures e Moscavide; 

d) Equipamento instalado na Quinta dos 
Remédios, na Bobadela; 

e) Parque Temático das energias renováveis; 
f) Danos em bens de empregados; 
g) Bens de terceiros; 
h) Bens à guarda de terceiros; 
i) Roubo de valores; 
j) Exposições de bens próprios ou de terceiros; 
k) Bens ao ar livre, derrogando o que em 

contrário se estabeleça nas Condições Gerais 
e Especiais aplicáveis, nos termos da 
Condição Especial - Bens ao Ar Livre; 

l) Derrogando o que em contrário se estipule nas 
Condições Gerais e Especiais aplicáveis, 
ficam cobertos pelo presente seguro os danos 
provocados em muros, vedações e portões, 
em consequência dos riscos cobertos pela 
apólice. 

 
- Seguro de Máquinas Casco - Abrange as 

máquinas e equipamentos móveis que 
integram o parque de máquinas do Município 
de Loures. 

 
- Seguro de Bens em Leasing - Abrange as 

máquinas e equipamentos contratados pelo 
Município de Loures ao abrigo do regime 
contratual de leasing. 

 
- Seguro de Arvoredo - Abrange o 

povoamento puro de pinheiro e de eucalipto, o 
povoamento misto de pinheiro e de eucalipto; 
os núcleos de pinheiros, de sobreiro, de 
castanheiro, de acácia da Austrália, de folhosa 
e de oliveira que integram o Parque Municipal 
do Cabeço de Montachique - Loures. 

 
 
 
 
 
 

- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 
Autarcas - Com âmbito territorial mundial e 
abrange o Presidente da Câmara, três 
Vereadores em regime de permanência, sete 
Vereadores em regime de não permanência e 
trinta e seis membros da Assembleia 
Municipal, sendo que no que respeita ao Risco 
Profissional e Extra - Profissional (24 horas 
por dia) abrange o Presidente da Câmara e 
Vereadores em regime de permanência e no 
que se refere ao Risco Profissional (quando no 
exercício das funções ou em representações 
autárquicas) abrange as restantes pessoas 
seguras. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

Bombeiros - Quadros de Comando e Ativo 
dos elementos dos Corpos de Bombeiros 
Voluntários do Município de Loures - 
Garante a concretização do direito 
estabelecido no Estatuto Social do Bombeiro, 
que estabelece a cobertura de acidentes 
ocorridos no exercício da sua Missão de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 
de junho, sendo consideradas pessoas 
seguras nesta apólice, o pessoal pertencente 
aos quadros de Comando e Ativo, incluindo os 
Estagiários, conforme Decreto-Lei n.º 
247/2007, de 27 de junho. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

Bombeiros - Quadros de Honra e Reserva, 
incluindo Infantes e Cadetes - Garante a 
concretização do direito estabelecido no 
Estatuto Social do Bombeiro, que estabelece a 
cobertura de acidentes ocorridos no exercício 
da sua Missão de acordo com o Decreto-Lei 
n.º 241/2007 de 21 de junho considerando-se 
pessoas seguras o pessoal pertencente aos 
quadros de Honra e Reserva, incluindo os 
Infantes e Cadetes, bem como os Membros 
dos Órgãos Executivos (Direção, Conselho 
Fiscal e Mesa da Assembleia), conforme 
Decreto-Lei n.º 247/2007, de 27 de junho e 
Portaria n.º 123/2014, de 19 de junho. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

para os Utentes dos Espaços e/ou 
Instalações Desportivas, Recreativas e 
Culturais Municipais - Abrange a cobertura 
dos riscos de morte, despesas de funeral, 
invalidez permanente absoluta, invalidez 
permanente parcial e despesas de tratamento, 
transporte sanitário e repatriamento, em caso 
de acidente da Pessoa Segura decorrente do 
exercício de qualquer atividade durante a 
utilização dos espaços e/ou instalações 
desportivas, recreativas e culturais municipais, 
cobertas ou ao ar livre, abertas ao público, 
incluindo as que se referem no Capítulo II do 
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Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de junho, e o 
Decreto-Lei n.º 271/09, de 01 de outubro, bem 
como os acidentes ocorridos durante as 
deslocações da Pessoa Segura para a prática 
de tais atividades, no caso das referidas 
deslocações serem realizadas em grupo e em 
veículo do tomador de seguro ou a este cedido 
ou alugado. A presente apólice abrange 
pessoas seguras sem nome, sendo 
consideradas Pessoas Seguras todos os 
utentes dos espaços e/ou instalações 
desportivas, recreativas e culturais municipais, 
cobertas ou ao ar livre, abertas ao público. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

para as Iniciativas Temporárias, incluindo 
Desporto, Cultura e Recreio - O presente 
seguro é de âmbito territorial nacional e 
abrange a cobertura dos riscos de morte ou 
invalidez permanente; de despesas de 
tratamento, transporte sanitário e 
repatriamento e de despesas de funeral, em 
caso de acidente da Pessoa Segura 
decorrente do exercício de qualquer iniciativa 
temporária, suportada, realizada, organizada, 
promovida ou patrocinada pelo Município de 
Loures, bem como os acidentes ocorridos 
durante as deslocações da pessoa segura 
para a prática de tais iniciativas, no caso das 
referidas deslocações serem realizadas em 
grupo e em veículo do tomador de seguro ou a 
este cedido ou alugado. A presente apólice 
abrange pessoas seguras sem nome sendo 
consideradas Pessoas Seguras todos os 
participantes em iniciativas temporárias, 
suportadas, realizadas, organizadas, 
promovidas ou patrocinadas pelo Município de 
Loures, bem como os participantes em 
acontecimentos ou eventos de caráter 
turístico, desportivo, cultural, musical, de 
recreio ou educativo e campos de férias. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

para as Atividades Temporárias - Seguro 
com nomes, considerando-se Pessoas 
Seguras todos os participantes em programas 
e/ou atividades ocupacionais, como bolsas e 
todas as medidas no âmbito do emprego e 
formação profissional disponibilizados pelo 
Instituto de Emprego e Formação Profissional, 
podendo ser incluídos estágios não 
remunerados. O presente seguro garante a 
cobertura dos riscos de morte ou invalidez 
permanente; despesas de tratamento, 
transporte sanitário e repatriamento; 
incapacidade temporária (só aplicável caso o 
sinistrado esteja a receber uma remuneração 
à data do acidente) e despesa de funeral, em 
caso de acidente da Pessoa Segura 
decorrente do exercício da atividade 

ocupacional temporária, incluindo os acidentes 
verificados nas deslocações, qualquer que 
seja o meio de transporte utilizado, 
abrangendo o âmbito territorial dos Municípios 
de Loures e Odivelas. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

Voluntariado - Seguro sem nomes que 
abrange todos os indivíduos que realizem 
ações de voluntariado no âmbito do Banco 
Local de Voluntariado de Loures, garantindo a 
cobertura dos riscos de morte ou invalidez 
permanente; despesas de tratamento, 
transporte sanitário e repatriamento; 
incapacidade temporária e despesas de 
funeral, em caso de acidente da Pessoa 
Segura no decurso do exercício de qualquer 
atividade durante a realização de ações de 
voluntariado, incluindo os acidentes 
verificados nas deslocações, qualquer que 
seja o meio de transporte utilizado, no âmbito 
nacional. 

 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

Escolar - O presente seguro é na modalidade 
de pessoas seguras com nome e abrange os 
frequentadores da Creche do Município de 
Loures - Cresce em Loures, com o seguinte 
âmbito de cobertura para os acidentes 
ocorridos no âmbito da atividade escolar 
desenvolvida, nomeadamente: 

 
a) Durante o horário de funcionamento da 

Creche; 
 
b) Nos tempos Livres incluídos no horário da 

Creche. 
 
c) Durante a realização de qualquer atividade de 

natureza escolar /pedagógica, lúdica, 
desportiva ou de convívio, organizadas ou 
autorizadas pela Creche; 

 
d) Fora das instalações da Creche, 

designadamente em excursões, aulas, aulas 
ao ar livre, trabalho de campo, visitas de 
estudo e demais iniciativas circum-escolares, 
desportivas, lúdicas ou de convívio, desde que 
promovidas pela Creche ou com a sua 
comparticipação; 

 
e) No percurso normal e direto de ida e de 

regresso entre a Creche e os locais previstos 
nos pontos anteriores, qualquer que seja a 
forma utilizada para as deslocações das 
crianças. 

 
Abrange, também, a responsabilidade civil 
decorrente de danos causados pelos alunos e/ou 
pela Creche. 
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O presente seguro de acidentes pessoais abrange 
os riscos de morte ou invalidez permanente, 
despesas de tratamento, medicamentos, 
transporte sanitário e repatriamento; 
responsabilidade civil dos alunos e do 
Estabelecimento de ensino. 
 
- Seguro de Grupo de Acidentes Pessoais 

Plataforma Elevatória - Abrange um máximo 
de 4 pessoas em simultâneo (seguro sem 
nomes), não funcionários, sendo consideradas 
Pessoas Seguras todos os indivíduos que 
utilizem as plataformas elevatórias municipais. 
As atividades desenvolvidas prendem-se com 
atividades de arte urbana e similares. 

 
O presente seguro abrange os riscos de morte ou 
invalidez permanente, despesas de tratamento, 
transportes sanitário e repatriamento. 
 
- Seguro de Frota Automóvel - Abrange todo e 

qualquer veículo automóvel integrado na frota 
automóvel do Município de Loures, incluindo 
os veículos que se encontrem em regime de 
Aluguer Operacional de Viaturas, Leasing, 
Renting ou outros regimes semelhantes, bem 
como os sinistros ocorridos entre viaturas do 
Tomador de Seguro, para cobertura de: 

 
a) Responsabilidade Civil; 
 
b) Danos Próprios, incluindo: 
 
- Incêndio, raio e/ou explosão; 
 
- Choque, colisão e/ou capotamento; 
 
- Furto ou roubo; 
 
- Riscos políticos e sociais; 
 
- Fenómenos da natureza; 
 
c) Coberturas Complementares: 
 
- Veículo de substituição por acidente ou avaria; 
 
- Quebra isolada de vidros; 
 
- Assistência em viagem; 
 
- Acidentes pessoais para todos os ocupantes: 

por morte ou invalidez permanente; por 
despesas de tratamento; e por despesas de 
funeral. 

 
- Proteção jurídica. 
 
 

- Seguro de Responsabilidade Civil 
Exploração - De âmbito territorial nacional, 
são segurados todos os legais representantes 
do Município de Loures e todas as pessoas 
que o possam obrigar, quando no exercício 
das suas funções, abrangendo todas as 
atribuições e competências do Município e 
órgãos municipais de acordo com a Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro na sua atual 
redação, excluindo-se as atividades dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas e das 
empresas municipais ou multimunicipais 
criadas, geridas ou participadas pelo Município 
de Loures. 

 
2. A presente prestação de serviços de seguros 

é feita ainda de acordo com as restantes 
cláusulas do Caderno de Encargos, dos seus 
esclarecimentos, demais elementos escritos, e 
patenteados, e da proposta do Segundo 
Contraente, documentos que, aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto 
no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
Cláusula Segunda - 1. Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável e no 
Caderno de Encargos, constituem obrigações do 
Segundo Contraente: 
 
a) Emitir as apólices de seguro adjudicadas e 

assegurar a cobertura dos riscos identificados 
na Parte II do Caderno de Encargos; 

b) Tomar as providências necessárias, incluindo 
averiguações e peritagens, ao reconhecimento 
dos sinistros reportados e à avaliação dos 
danos resultantes com prontidão e diligência, 
cumprindo os prazos legais, bem como os 
contratualmente estabelecidos para o efeito; 

c) Suportar todas as despesas decorrentes da 
regularização dos sinistros; 

d) Pagar prontamente as indemnizações logo 
que concluídas as diligências relativas aos 
sinistros participados e a fixação do montante 
dos danos; 

e) Prestar de forma correta e fidedigna as 
informações referentes às condições em que 
os serviços são prestados, bem como prestar 
todos os esclarecimentos que se justifiquem, 
de acordo com as circunstâncias; 

f) Não alterar as condições da prestação de 
serviços, fora dos casos previstos no Caderno 
de Encargos; 

g) Não ceder, sem prévia autorização do 
Contraente Público, a sua posição contratual 
no contrato; 
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h) Aceitar, em regime de exclusividade, o 
Mediador de Seguros ao serviço do 
Contraente Público, na mediação dos seguros 
adjudicados; 

i) Facultar atempadamente ao Mediador de 
Seguros do Contraente Público, todos os 
elementos, informações e esclarecimentos 
necessários ao bom desempenho da sua 
atividade e à gestão eficiente das apólices de 
seguro adjudicadas, incluindo sinistros; 

j) Assegurar a remuneração do Mediador de 
Seguros do Contraente Público, conforme 
previsto na Lei n.º 7/2019, de 16 de janeiro, 
em função da tabela de comissionamento que 
o Segundo Contraente tenha em vigor à data 
da adjudicação, sem que este facto implique 
qualquer alteração ao valor da sua proposta e 
do contrato. 

 
2. O Segundo Contraente obriga-se, ainda 

especificamente a iniciar as diligências 
necessárias para efeitos de regularização dos 
sinistros verificados, incluindo o contacto com 
o Contraente Público e/ou com os Segurados 
e/ou com os Terceiros para marcação de 
peritagem, no prazo de 2 (dois) dias úteis a 
contar da data da entrada da respetiva 
participação nos seus serviços, salvo se a 
urgência ou a emergência da situação 
determinar a intervenção imediata, caso em 
que essas diligências têm que ser adotadas o 
mais rapidamente possível. 

 
3. No processo de realização de peritagem, salvo 

no caso de circunstâncias excecionais, 
devidamente justificadas, a primeira visita de 
peritagem ocorre nos primeiros 6 (seis) dias 
de calendário após a receção da participação 
do sinistro nos serviços do Segundo 
Contraente. A empresa de peritagem, após 
receção/recolha de todos os elementos 
necessários à execução do seu trabalho, 
dispõe de um prazo máximo de 15 (quinze) 
dias úteis para concluir e entregar o seu 
relatório ao Segundo Contraente. 

 
4. A regularização do sinistro e pagamento das 

correspondentes indemnizações a que houver 
lugar ou a apresentação de uma declinação de 
responsabilidade devidamente fundamentada, 
pelo Segundo Contraente deve ser efetuada 
no prazo máximo de 8 (oito) dias de calendário 
após a receção do relatório final dos peritos, 
salvo situação de caráter excecional, 
devidamente justificada. 

 
5. O disposto na presente cláusula não se aplica 

à regularização de sinistros automóvel , aos 
quais se aplicam os prazos legais em vigor. 

 

Cláusula Terceira - Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável e no 
Caderno de Encargos, constituem obrigações 
principais do Contraente Público: 
 
a) Declarar com exatidão todas as circunstâncias 

que conheça e razoavelmente deva ter por 
significativas para a apreciação do risco pelo 
Segundo Contraente; 

b) Pagar ao Segundo Contraente, por intermédio 
do Mediador de Seguros do Município, os 
prémios devidos pela contratação das 
Apólices de Seguro; 

c) Fornecer ao Segundo Contraente, por 
intermédio do Mediador de Seguros, a 
informação relevante e necessária à vida das 
Apólices de Seguro contratadas, incluindo 
sinistros. 

 
Cláusula Quarta - 1. O presente contrato, 
incluindo as apólices que o integram , terá um 
período de vigência contratual de 1 (um) mês, com 
início de produção de efeitos a 1 de agosto de 
2020, renovável por igual período sucessivo até ao 
máximo de 2 (dois) meses. 
 
2. A renovação opera-se automaticamente salvo 

denúncia por parte do Contraente Público 
mediante aviso prévio mínimo de 8 (oito) dias 
relativo ao termo do período de vigência 
contratual mensal em curso, por escrito, 
através de e-mail e enviado para o endereço 
de e-mail que consta no presente contrato. 

 
3. Em qualquer caso, o presente contrato, não 

produzirá quaisquer efeitos em virtude da sua 
inutilidade superveniente, desde que o 
Tribunal de Contas venha a atribuir visto ou 
declaração de conformidade antes do dia 1 de 
agosto de 2020, no âmbito do contrato n.º 
110/2020, datado de 25 de maio de 2020, 
porquanto, nesse caso vigorará o contrato n.º 
110/2020 a partir do dia 1 de agosto de 2020. 

 
Cláusula Quinta - 1. Pelos serviços de seguros 
prestados, o Contraente Público obriga-se a 
pagar, ao Segundo Contraente o preço global da 
proposta, correspondente ao prazo máximo de 
vigência contratual de 2 (dois) meses, no valor de 
154.466,71 € (cento e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e sessenta e seis euros e setenta e 
um cêntimos). 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
Classificação orgânica: ......., classificação 
económica: ............ . 
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3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 
compromisso com o número 2020/........, 
datado de ….. de …… de 2020. 

 
Cláusula Sexta - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Sétima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Oitava - 1. Fazem parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo adjudicatário. 

 
Cláusula Nona - Foi designada pelo Contraente 
Público, nos termos e para os efeitos do disposto 
no artigo 290.º-A do Código dos Contratos 
Públicos, gestora do contrato a Sr.ª Fátima 
Bernardino, técnica da Divisão de Administração 
Geral da Câmara Municipal de Loures. 
 
Cláusula Décima - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 
endereços: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: dag seguros @cm-

loures.pt 
 
- FIDELIDADE - Companhia de Seguros, S.A.: 

…………… 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro Contraente. 

 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 

Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, da Sr.ª Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
 
 
Processo n.º 51853/DCA/2019 
Aquisição de serviços de Portaria e Vigilância 
Humana, para o Município de Loures e para os 
SIMAR, em instalações das entidades 
adjudicantes 
Proposta de aprovação da caducidade da 
adjudicação, da notificação da decisão da 
caducidade da adjudicação, de participação ao 
Instituto dos Mercados Públicos, do Imobiliário e 
da Construção, l.P. da não apresentação de 
caução pela entidade adjudicatária, de 
adjudicação de ambas as propostas apresentadas 
pela empresa Vmsegurança Privada, Vigilância e 
Motivação, Lda. para os lotes 1 e 2, da minuta de 
contrato e do ajustamento da data de início do 
contrato, da liquidação da taxa devida, e de 
ratificação das deliberações do Conselho de 
Administração dos SIMAR. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 351/2020 

 
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 
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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); 

 
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 prestou 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. Entretanto, foi aprovado pelos respetivos 

órgãos competentes para contratar, e 
notificado pelo representante do agrupamento 
à adjudicatária Cosmos - Segurança Privada, 
Lda., o projeto de decisão de determinação da 

caducidade da adjudicação daquela entidade 
(anexa-se sob o n.º 5 cópia do documento de 
notificação) para que esta última se 
pronunciasse, por escrito, no prazo de 10 
(dez) dias úteis, ao abrigo do direito de 
audiência prévia, nos termos previstos no 
artigo 121.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA); 

 
H. Findo aquele prazo verificou-se que a entidade 

adjudicatária Cosmos - Segurança Privada, 
Lda. nada disse pelo que se entende que a 
não prestação de caução no prazo 
estabelecido lhe é imputável e, como tal, deve 
ser declarada a caducidade da adjudicação 
em razão da aludida imputabilidade e, 
consequentemente, ser comunicada ao 
Instituto dos Mercados Públicos do Imobiliário 
e da Construção (IMPIC) a não apresentação 
da caução; 

 
I. Com efeito, a 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, pelo que, deverá ser 
aprovada pelos órgãos competentes para a 
decisão de contratar o envio da referida 
informação/participação ao IMPIC; 

 
J. Acresce que, nos termos previstos no n.º 4 do 

artigo 86.º do CCP, uma vez declarada a 
caducidade da adjudicação, por não prestação 
de caução, e uma vez cumprido o exercício do 
direito à audiência prévia, como sucedeu in 
casu, o órgão com competência para contratar 
deve adjudicar a proposta ordenada em lugar 
subsequente; 

 
K. Ora, no procedimento sob análise, a proposta 

ordenada em lugar subsequente, quer no lote 
1 quer no lote 2, foi apresentada pela 
concorrente Vmsegurança Privada, Vigilância 
e Motivação, Lda., pelo que, deverá ser 
aprovada pelos órgãos competentes para a 
decisão de contratar a adjudicação a esta 
entidade; 
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Considerando ainda que: 
 
L. Se previa que o contrato ora a celebrar tivesse 

início de produção de efeitos a partir do dia 01 
de julho de 2020, facto que se mostrou de 
todo inviável, por motivo não imputável às 
entidades adjudicantes; 

 
M. Em virtude da caducidade da adjudicação à 

entidade adjudicatária Cosmos - Segurança 
Privada, Lda. e da inerente celebração de 
contrato com a entidade ordenada em lugar 
subsequente, Vmsegurança Privada, 
Vigilância e Motivação, Lda., através de 
procedimento do tipo ajuste direto critério 
material aprovado pela Câmara Municipal de 
Loures na 63.ª Reunião Ordinária realizada em 
03 de junho de 2020; 

 
N. Perante a impossibilidade de início de 

produção de efeitos a 01 de julho de 2020 
conforme anteriormente previsto, e 
considerando o contrato n.º 119/2020 em vigor 
a partir da referida data, por período de 
vigência contratual de um mês, renovando-se 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um mês até ao período máximo 
de vigência contratual de 3 meses ou quando 
se verificar a integral realização da despesa 
no montante de 199.105,46 €, consoante o 
facto que ocorrer primeiro; 

 
O. Torna-se necessário proceder ao ajustamento 

ao conteúdo do contrato a celebrar, 
relativamente à data de início de produção de 
efeitos do contrato, ajustamento este que em 
nada altera a ordenação das propostas 
apresentadas no presente procedimento; 

 
P. Assim, deverão os órgãos competentes decidir 

propor o ajustamento da data de início de 
produção de efeitos do contrato para o 1.º 
(primeiro) dia útil do mês seguinte ao da 
outorga e assinatura do contrato em apreço 
em vez do dia 01 de julho de 2020; 

 
 
Considerando também que: 
 
Q. No que respeita aos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), 
a competência para a aprovação da intenção 
de caducidade da adjudicação, da respetiva 
notificação para exercício do direito ao abrigo 
da audiência prévia, da aprovação da decisão 
final de caducidade da adjudicação, respetiva 
notificação, aprovação do envio da referida 
informação/participação ao IMPIC, e ainda a 
decisão de adjudicação da proposta ordenada 

em lugar subsequente no lote 1 e no lote 2 
seguido da respetiva aprovação da alteração 
da data de início do contrato seguido e 
aprovação da minuta do contrato, os quais 
foram aprovados pelo respetivo Conselho de 
Administração, é da Câmara Municipal de 
Loures e da Câmara Municipal de Odivelas, 
importa que a Câmara Municipal de Loures, na 
sua parte e no que aos SIMAR diz respeito, 
ratifique as enunciadas aprovações (anexa-se 
sob os n.ºs 6 e 7 cópia dos documentos de 
deliberação). 

 
 
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 prestado a caução dentro 
do prazo fixado no Programa do Concurso e 
no n.º 1 do artigo 90.º do CCP, facto que lhe é 
imputável, daí decorrendo a cominação legal 
de caducidade da adjudicação efetuada; 

 
2. A notificação à referida entidade da decisão da 

determinação da caducidade da adjudicação; 
 
3. Que seja efetuada a participação ao Instituto 

dos Mercados Públicos, do Imobiliário e da 
Construção, I.P. (IMPIC) do facto da não 
apresentação de caução pela entidade 
adjudicatária Cosmos - Segurança Privada, 
Lda.; 

 
4. Em consequência da aprovação do proposto 

nos números anteriores, e por ter sido a 
proposta ordenada em lugar subsequente no 
relatório final aprovado pelas entidades 
adjudicantes, a adjudicação de ambas as 
propostas apresentadas pela concorrente 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., para ambos os lotes 1 e 2, com os 
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preços contratuais respetivos de 2.297.029,17 
€ (dois milhões, duzentos e noventa e sete mil, 
vinte e nove euros, dezassete cêntimos) e de 
1.288.886,48 € (um milhão, duzentos e oitenta 
e oito mil, oitocentos e oitenta e seis euros e 
quarenta e oito cêntimos), acrescidos de IVA à 
taxa legal em vigor de 23%. Sendo que 
relativamente ao lote 1, e na parte que 
concerne ao Município de Loures, o preço 
contratual trienal, incluindo a bolsa de horas, é 
de 1.570.776,75 € (um milhão, quinhentos e 
setenta mil, setecentos e setenta e seis euros 
e setenta e cinco cêntimos) enquanto que, na 
parte que concerne aos SIMAR, o preço 
contratual trienal é de 726.252,42 € 
(setecentos e vinte e seis mil, duzentos e 
cinquenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos). Relativamente ao lote 2 cabe ao 
Município de Loures o preço contratual trienal, 
incluindo a bolsa de horas, de 1.288.886,48 € 
(um milhão, duzentos e oitenta e oito mil, 
oitocentos e oitenta e seis euros e quarenta e 
oito cêntimos). Assim sendo, compete ao 
Município o preço contratual global de 
2.859.663,23 € (dois milhões, oitocentos e 
cinquenta e nove mil, seiscentos e sessenta e 
três euros e vinte e três cêntimos) referente a 
ambos os lotes 1 e 2; 

 
5. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre as entidades adjudicantes e a 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda., propondo o ajustamento da data de 
início de produção de efeitos do contrato para 
o 1.º (primeiro) dia útil do mês seguinte ao da 
outorga e assinatura do contrato em apreço 
em vez do dia 01 de julho de 2020; 

 
6. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
Vmsegurança Privada, Vigilância e Motivação, 
Lda.; 

 
7. E no que respeita aos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR), 
ratificar as deliberações tomadas pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR que se 
anexam, relativas à aprovação da intenção de 
caducidade da adjudicação, da aprovação da 
decisão final de caducidade da adjudicação e 
ainda a decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em lugar subsequente no lote 1 e no 
lote 2 e da aprovação da minuta do contrato. 

 
 

Loures, 8 de julho de 2020. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, que também 
usa assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures; 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), designados por SIMAR, pessoa coletiva 
número 680009671, com sede na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, em Loures, endereço eletrónico 
geral@simar.louresodivelas.pt, adiante designado 
por Segundo Contraente, neste ato representado 
por .................. , como Segundo Outorgante, na 
qualidade de ......................; 
 
e 
 
Sociedade Vmsegurança Privada, Vigilância e 
Motivação, Lda., titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
número 513283021, com sede na Praceta D. 
Álvaro Vaz de Almada, n.º 10, 1.º, Escritório 3, 
2615-358 Alverca do Ribatejo, com endereço 
eletrónico geral@vmseguranca.pt, com o capital 
social de 250.000,00 euros matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial R.N.P.C., 
adiante designada por Terceiro Contraente, neste 
ato representada por ..................... , Terceiro 
Outorgante, na qualidade de ................... 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 0355-5708-0252, 
válida até 27 de novembro de 2020. 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures e os SIMAR., em 8 de janeiro de 2020. 
 
Tendo em conta as deliberações da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 54.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 29 de janeiro de 2020; da 
Câmara Municipal de Odivelas, tomada na sua 3.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 5 de fevereiro de 
2020 e do Conselho de Administração dos SIMAR, 
tomada na sua reunião de 24 de janeiro de 2020, 
que aprovaram o início do procedimento de 
Concurso Público e respetivas peças, publicitado 
na 2.ª Série do Diário da República número 30, de 
12 de fevereiro de 2020, bem como no Jornal 
Oficial da União Europeia número 2020/S 029-
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067654, de 11 de fevereiro de 2020, e 
disponibilizado no referido dia 12 de fevereiro na 
plataforma VortalNext. 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomadas pela Câmara Municipal de 
Loures na sua .....ª Reunião Ordinária, realizada 
em … de …... ; pela Câmara Municipal de 
Odivelas na sua .... Reunião de ......... e pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR tomada 
em .........; nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes, do Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a 
Aquisição de Serviços de Portaria e Vigilância 
Humana, em dois Lotes, para o Município de 
Loures e para os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), sendo que o Lote II respeita, 
apenas, ao Primeiro Contraente. 
 
2. As prestações decorrentes do presente 

Contrato para o Terceiro Contraente, devem 
ser executadas em conformidade com as 
Especificações Técnicas constantes da Parte 
II do Caderno de Encargos e de acordo com 
as instalações, o número de elementos, e os 
horários e normas técnicas de serviço 
constantes no Anexo I do Caderno de 
Encargos, com as restantes cláusulas do 
referido Caderno de Encargos, seus 
esclarecimentos e demais elementos escritos 
e patenteados, documentos que aqui se dão 
por integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto 
no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
3. O objeto contratual abrange ainda para o 

Primeiro Contraente uma bolsa de horas 
adicionais para os Serviços de Vigilância 
Humana que se destina meramente a 
eventuais serviços novos que resultem, 
designadamente, da necessidade de reforço 
de vigilância programada, de ampliação ou de 
novas instalações e de eventos ou iniciativas 
municipais não antecipáveis, previstas ou 
previsíveis, correspondente a 25% do preço 
contratual por Lote proposto e adjudicado por 
referência aos serviços concretamente 
individualizados para o Primeiro Contraente 
constantes do Anexo I do Caderno de 
Encargos. 

 

4. Os serviços a prestar ao abrigo da referida 
bolsa de horas nos termos da Cláusula 4.ª do 
Caderno de Encargos serão pagos de acordo 
com a caracterização do serviço a prestar, 
conforme os preços hora unitários propostos e 
efetivamente adjudicados. 

 
Cláusula Segunda - 1. O Contrato tem um 
período de vigência contratual de 1(um) ano, com 
início de produção de efeitos a … de ......... de 
2020, renovando-se automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos de 1(um) ano, até ao período 
máximo de vigência contratual de 3 (três) anos, 
salvo denúncia do mesmo por qualquer das 
partes. 
 
2. A denúncia do contrato deve ser efetuada por 

escrito, através de e-mail enviado para o 
endereço de e-mail que conste do presente 
contrato, com uma antecedência mínima de 
cento e vinte dias relativamente ao termo do 
período de vigência contratual anual em curso, 
sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devem perdurar para além da sua cessação. 

 
A denúncia do Contrato por qualquer dos 
Contraentes, só abrange os Contraentes que a 
subscreverem. 
 
Cláusula Terceira - 1. Por motivos internos e, ou 
de interesse público dos Serviços dos Contraentes 
Públicos, pode haver lugar a modificações do 
serviço contratado, designadamente implicando 
alteração de instalações, suspensão temporária de 
serviços e extinção de serviços, no todo ou em 
parte, do objeto do contrato. 
 
2. O Terceiro Contraente fica obrigado a 

assegurar os serviços contratados, em caso 
de deslocação das instalações contratadas, no 
novo local identificado pelos Contraentes 
Públicos, não constituindo o Contraente 
Público que o determinar em qualquer dever 
de indemnização. Por deslocação de serviços, 
entende-se a continuidade dos mesmos noutro 
local, desde que nesse local não existam já 
serviços de portaria ou de vigilância humana. 
A deslocação dos serviços para outro local 
será comunicada por escrito ao Terceiro 
Contraente pelo respetivo Contraente Público 
com a antecedência mínima de 30 dias. 

 
3. Em caso de encerramento de instalações do 

Contraente Público ou outro motivo de 
interesse público, fica prevista a possibilidade 
de extinção/suspensão/alteração ou redução 
do serviço de vigilância contratado, qualquer 
que seja a sua natureza, portaria ou vigilância 
humana, não constituindo o Contraente 
Público em qualquer dever de pagamento dos 
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serviços extintos, suspensos ou reduzidos, ou 
de pagamento de qualquer indemnização. A 
extinção/suspensão/alteração ou redução do 
serviço será comunicada por escrito ao 
Terceiro Contraente com antecedência mínima 
de 30 dias. 

 
Cláusula Quarta - Sem prejuízo de outras 
obrigações genéricas, bem como obrigações 
específicas para o Primeiro e Segundo 
Contraentes, e consoante a natureza dos serviços 
a prestar e a instalação onde ocorram, constituem 
deveres do Terceiro Contraente os definidos na 
Cláusula 8.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Quinta - No âmbito da prestação de 
serviços de vigilância humana objeto do contrato, 
e de acordo com o definido na Cláusula 9.ª do 
Caderno de Encargo, constitui obrigação do 
Terceiro Contraente, executar os serviços 
garantindo as especificidades da natureza de cada 
tipo de serviço a prestar e nomeadamente: 
 
a) Controlar o acesso de todas as pessoas às 

instalações, bem como todas as entradas e 
saídas de viaturas das instalações; 

b) Proceder ao registo de todas as pessoas e 
viaturas dependendo da natureza da portaria, 
adotando os procedimentos mais adequados; 

c) Intervir nas situações que extravasem a 
normalidade, nomeadamente em situações de 
defesa da integridade física dos utentes das 
instalações, situações de incêndio ou de 
ameaça de bomba nas quais possa ser 
requerida uma evacuação parcial ou total das 
instalações; 

d) Monitorizar os sistemas ativos de controlo e 
segurança das instalações, tais como alarmes 
de intrusão, de deteção de incêndios e outros, 
quando existam; 

e) Supervisionar o comportamento das pessoas 
no interior e em toda a área da instalação; 

f) Supervisionar o acesso aos diferentes locais 
da instalação impedindo a entrada e 
permanência de pessoas sem direito de 
admissão e em locais não autorizados; 

g) Apaziguar conflitos; 
h) Adotar os procedimentos adequados sempre 

que surjam situações anómalas que possam 
por em perigo a integridade física de utentes e 
funcionários, bem como, a segurança das 
instalações, ou atitudes de incumprimento de 
normas estabelecidas nos regulamentos da 
instalação; 

i) Desencadear as ações preliminares de 
correção de anomalias, de acordo com as 
instruções em vigor em cada instalação, 
nomeadamente de combate a furtos, 
incêndios, inundações, explosões, solicitando 
a intervenção de meios de apoio 

(nomeadamente PSP, Bombeiros, Serviços de 
Manutenção) sempre que necessário; 

j) Proceder aos cortes de energia elétrica e gás, 
adequados; 

k) Inspecionar regularmente o estado do material 
de primeira intervenção em caso de incêndio 
(em especial extintores e bocas de incêndio); 

l) Zelar pelo cumprimento dos regulamentos e 
normas em vigor; 

m) Realizar' no início e no final do horário' a ronda 
no interior da instalação; 

n) Realizar, periodicamente, a ronda à área 
envolvente da instalação; 

o) Deslocar-se aos vários locais da instalação a 
pedido do responsável; 

p) Abrir e encerrar os acessos às instalações; 
q) Cuidar das chaves que lhe forem afetas; 
r) Não utilizar, para fins pessoais, bens dos 

contraentes públicos; 
s) Nos parques urbanos, garantir a prudente 

utilização dos equipamentos, designadamente 
instalações sanitárias e mobiliário urbano, bem 
como infraestruturas, pavimentos, espaços 
ajardinados (património construído e natural); 

t) Informar, por escrito, o responsável da 
instalação de quaisquer situações anómalas 
que ocorram. 

u) O encaminhamento de clientes/visitantes nas 
respetivas instalações 

 
Cláusula Sexta - 1. Pelos serviços prestados no 
âmbito do Lote I identificados no Anexo I do 
Caderno de Encargos, o Primeiro Outorgante 
obriga-se a pagar ao Terceiro Contraente o Preço 
contratual trianual de 1.570.776,75 euros (um 
milhão, quinhentos e setenta mil, setecentos e 
setenta e seis euros e setenta e cinco cêntimos) 
acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente 
devido; 
 
2. Pelos serviços prestados no âmbito do Lote I, 

identificados no Anexo I do Caderno de 
Encargos, o Segundo Outorgante obriga-se a 
pagar ao Terceiro Contraente o Preço 
contratual trianual de 726.252,42 euros 
(setecentos e vinte seis mil, duzentos e 
cinquenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido; 

 
3. Pelos serviços prestados no âmbito do Lote II, 

identificados no Anexo I do Caderno de 
Encargos, o Primeiro Outorgante obriga-se a 
pagar ao Terceiro Contraente, o Preço 
contratual trianual de 1.288.886,48 euros (um 
milhão duzentos e oitenta e oito mil, oitocentos 
e oitenta e seis euros e quarenta e oito 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o 
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Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido; 

 
4. O Primeiro e Segundo Contraentes são 

responsáveis pelo integral pagamento dos 
serviços que lhe foram prestados pelo Terceiro 
Contraente, pelo que, durante a execução do 
contrato nem o Primeiro nem o Segundo 
Contraentes assumem qualquer 
responsabilidade solidária, ou de qualquer 
outra natureza, designadamente no que 
respeita, eventualmente, a situações de 
incumprimento em matéria de pagamento dos 
serviços prestados. 

 
5. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 
 
a) Município de Loures: Classificação orgânica: 

......., classificação económica: ...... 
b) SIMAR: Classificação orgânica: ......., 

classificação económica: ...... 
 
6. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número ........... para o 
Município de Loures e para os SIMAR ............. 

 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes serão efetuados 
nos termos definidos na Cláusula 21.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
Cláusula Oitava - 1. As cauções oferecidas para 
execução do presente contrato foram prestadas 
através de: 
 
a) ................ .no valor de 47.661,05 euros 

(quarenta e sete mil, seiscentos e sessenta e 
um euros e cinco cêntimos), a favor do 
Município de Loures, correspondente a 5% do 
preço contratual anual para o Lote I e para o 
Lote II; 

b) ................. no valor de 12.104,21 (doze mil, 
cento e quatro euros e vinte e um cêntimos) a 
favor dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), correspondente a 5% do 
preço contratual anual para o Lote I; 

 
2. A renovação do contrato está dependente da 

prestação de caução, tendo em conta o 
disposto no número 4 do artigo 89.º do Código 
dos Contratos Públicos. 

 
Cláusula Nona - Pelo não cumprimento pontual 
das obrigações pelo Terceiro Contraente serão 
aplicadas as sanções previstas na Cláusula 22.ª 
do Caderno de Encargos. 
 

Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. Quando a divergência entre os 
documentos referidos no n.º 1 e o clausulado 
do contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos e aceites 
pelo adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Segunda - 1. Foi designada 
pelo Primeiro Contraente, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 290.º- A do Código 
dos Contratos Públicos, gestora do contrato a Sr.ª 
Maria Rodrigues. 
 
2. Foram designadas pelo Segundo Contraente, 

nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 290.º- A do Código dos Contratos 
Públicos, gestoras do contrato a Engenheira 
Fátima Mateus e a Dr.ª Isabel Fernandes. 

 
Cláusula Décima Terceira - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: 

maria_rodrigues@cm-loures.pt 
 
- Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) :................... 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
… 
 
(Aprovado 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, da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária e da Sr.ª Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
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Processo n.º 51818/DCA/2019 
Aquisição de serviços de Limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, por lotes, 
em número de 2, em instalações do Município 
de Loures e do Município de Odivelas 
Proposta de aprovação do Relatório Final 1, de 
adjudicação da proposta apresentada pela 
empresa Operandus - Limpeza Profissional, Lda., 
para o lote 1, de aprovação da minuta de contrato 
a celebrar, de liquidação da taxa devida pela 
redução do contrato a escrito, a pagar por aquela 
entidade, e da decisão de não adjudicação do lote 
2, com a consequente extinção do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 352/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, na 56.ª Reunião 
Ordinária, de 26 de fevereiro de 2020, foi 
lançado concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 
17.º, 18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 
todos do Códigos 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 um contrato para 
aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, por lotes, 
em número de dois, para os Municípios de 
Loures e de Odivelas, pelo período de 1 (um) 
ano, renovável por iguais e sucessivos 
períodos, até um período máximo de vigência 
contratual de 3 (três) anos, cujo processo será 
desenvolvido sob o n.º 51818/DCA/2019; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, e elaborado que foi o relatório 
preliminar, o mesmo foi submetido a audiência 
prévia nos termos do disposto no artigo 147.º 
do CCP, para que, os concorrentes, querendo, 
se pronunciassem por escrito; 

 
C. No exercício do direito de audiência prévia a 

concorrente “Operandus - Limpeza 
Profissional, Lda.”, no prazo concedido para o 
efeito, veio apresentar a sua pronúncia; 

 
D. Analisada a pronúncia apresentada foi 

elaborado Relatório Final nos termos do qual o 
júri concluiu assistir razão à concorrente 
melhor identificada no considerando anterior, o 
que implicou a alteração da ordenação 
anteriormente estabelecida das concorrentes 
admitidas; 

E. Neste contexto e tendo presente o disposto no 
n.º 2 do artigo 148.º do Código dos Contratos 
Públicos, o mesmo foi submetido novamente a 
audiência prévia, para que, os concorrentes, 
querendo, se pronunciassem por escrito; 

 
F. No exercício do direito de audiência prévia a 

concorrente “Ambiente & Jardim II - 
Multiservices S.A.”, ordenada em 1.º lugar no 
Relatório Preliminar e a concorrente “JLSM 
Serviços Unipessoal, Lda.”, excluída no 
Relatório Preliminar, no prazo concedido para 
o efeito, vieram apresentar as suas 
pronúncias; 

 
G. Analisadas as pronúncias apresentadas o júri 

manteve o entendimento já vertido no 
Relatório Final e elaborou o Relatório Final 1 
que se anexa à presente proposta e que 
caberá submeter à Câmara Municipal de 
Loures para aprovação; 

 
H. Nos termos do ante referido Relatório Final 1, 

o júri do procedimento propõe a aprovação do 
mesmo com a inerente proposta de 
adjudicação relativa ao Lote 1 à concorrente 
“Operandus - Limpeza Profissional, Lda.”, a 
única entidade com proposta admitida para 
este Lote. No que respeita ao Lote 2, 
considerando que todas as propostas foram 
excluídas, propõe-se que seja tomada decisão 
de não adjudicação com a consequente 
extinção do procedimento, nos termos 
previstos no art.º 79.º do CCP; 

 
I. Os preços propostos pela concorrente 

“Operandus - Limpeza Profissional, Lda.”, para 
o Lote 1, foram os seguintes: 

 
1. Preço global trienal pelos serviços de limpeza 

de 4.630.949,04 € (quatro milhões, seiscentos 
e trinta mil, novecentos e quarenta e nove 
euros e quatro cêntimos), correspondendo o 
valor de € 2.485.548,00 (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e cinco mil e 
quinhentos e quarenta e oito euros) aos 
serviços a suportar pelo Município de Loures e 
2.145.401,04 € (dois milhões, cento e 
quarenta e cinco mil e quatrocentos e um 
euros e quatro cêntimos) aos serviços a 
suportar pelo Município de Odivelas; 

 
2. Preço global anual pelos serviços de limpeza 

de 1.543.649.68 € (um milhão, quinhentos e 
quarenta e três mil e seiscentos e quarenta e 
nove euros e sessenta e oito cêntimos), 
correspondendo o valor de 828.516,00 € 
(oitocentos e vinte e oito mil, quinhentos e 
dezasseis euros) aos serviços a suportar pelo 
Município de Loures e 715.133,68 € 
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(setecentos e quinze mil, cento e trinta e três 
euros e sessenta e oito cêntimos) aos serviços 
a suportar pelo Município de Odivelas; 

 
3. Serviços eventuais, referidos no número 4 da 

Cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, a 
verificarem-se, são pagos de acordo com a 
categorização do serviço a prestar, e até o 
limite de despesa máxima para o Município de 
Loures que corresponde ao valor anual de 
41.425,80 € (quarenta e um mil, quatrocentos 
e vinte e cinco euros e oitenta cêntimos) e ao 
valor trienal de 124.277,40 € (cento e vinte e 
quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e 
quarenta cêntimos); e para o Município de 
Odivelas até o limite de despesa máxima que 
corresponde ao valor anual de 50.059,36 € 
(cinquenta mil e cinquenta e nove euros e 
trinta e seis cêntimos), e o valor trienal de 
150.178,07 € (cento e cinquenta mil, cento e 
setenta e oito euros e sete cêntimos), 
acrescidos de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido. Adjudicada que seja a 
proposta da concorrente “Operandus - 
Limpeza Profissional, Lda.” para o Lote 1, 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, do projeto de minuta do 
contrato a celebrar, que se anexa; 

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

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

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

público desenvolvido sob o número de 
processo 551818/DCA/2019, com vista à 
celebração de contratos para aquisição de 
serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção, nos Municípios de 
Loures e de Odivelas; 

 
 
 

2. Conforme decorre do dito Relatório, a 
adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente “Operandus - Limpeza 
Profissional, Lda.”, pelos preços contratuais 
indicados no Considerando I) aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor; 

 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures, o Município de 
Odivelas e a empresa “Operandus - Limpeza 
Profissional, Lda.”; 

 
4. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
empresa “Operandus - Limpeza Profissional, 
Lda.”; 

 
5. A tomada de decisão de não adjudicação do 

Lote 2 com a consequente extinção do 
procedimento, nos termos previstos no art.º 
79º do CCP. 

 
 

Loures, 8 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

………/2020 
AQUISIÇÃO 

 
Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, que também usa 
assinar Bernardino Soares, como Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures; 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva de direito 
público número 504293125, com sede nos Paços 
do Concelho, Rua Guilherme Gomes Fernandes, 
Quinta da Memória, 2675-372 Odivelas, endereço 
eletrónico geral@cm-odivelas.pt e telecópia 
número 219344393, adiante designado por 
Segundo Contraente, neste ato representado por 
Hugo Manuel dos Santos Martins, que também 
usa assinar Hugo Martins, como Segundo 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas 
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e 
 
Sociedade OPERANDUS - Limpeza Profissional 
Lda., titular do número único de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 
coletiva número 502771496, com sede na Rua 
Hugo Casaes, n.º 11 C, 1750-123 Lisboa, com 
endereço de correio eletrónico 
operandus@operandus.pt, com o capital social de 
350.000,00 euros, cujos documentos se 
encontram depositados na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa - 3.ª Secção, adiante 
designada por Terceiro Contraente, neste ato 
representado por ................. , Terceiro 
Outorgante, na qualidade de …….... da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 6017-1461-7003, válida até 7 de novembro 
de 2020. 
 
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Loures e o Município de Odivelas em 17 de 
fevereiro de 2020. 
 
 
Tendo, também, em conta as deliberações da 
Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 56.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 26 de fevereiro 
de 2020 e a deliberação da Câmara Municipal de 
Odivelas tomada na sua 5.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 04 de março de 2020, que 
aprovaram o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças, publicitado na II Série 
do Diário da República número 52, de 13 de 
março de 2020, bem como no Jornal Oficial da 
União Europeia número 2020/S 051-121276, de 
12 de março de 2020, e disponibilizado no dia 13 
de março na plataforma VortalNext; 
 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação e de aprovação de minuta de contrato 
tomadas pela Câmara Municipal de Loures na sua 
... .ª Reunião Ordinária, realizada em ... de ….... 
de 2020; pela Câmara Municipal de Odivelas na 
sua ... .ª Reunião Ordinária, realizada em ... de 
........ de 2020, e nos termos do disposto no artigo 
96.º e seguintes, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas Cláusulas seguintes: 
 
 
 

Cláusula Primeira - 1. O Terceiro Contraente 
obriga-se a prestar serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção, em instalações do 
Município de Loures e do Município de Odivelas, 
identificados no Caderno de Encargos como Lote 
1, nos termos respetivamente das Especificações 
Técnicas descritas na parte II do Caderno de 
Encargos, nas condições estabelecidas na sua 
Proposta, dos esclarecimentos ao Caderno de 
Encargos, e restantes Cláusulas do mesmo, 
demais elementos escritos, e patenteados, 
documentos que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos e que ficarão arquivados, 
constituindo parte integrante do presente contrato, 
de acordo com o previsto no artigo 96.º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
1.1. Os serviços são prestados pelo Terceiro 

Contraente ao Primeiro Contraente de acordo 
com as Especificações Técnicas e demais 
regras constantes da Cláusula 38.ª no Quadro 
1 do Caderno de Encargos, nos termos e nos 
locais constantes da seguinte tabela: 
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1.2. Os serviços são prestados pelo Terceiro 

Contraente, ao Segundo Contraente de acordo 
com as Especificações Técnicas e demais 
regras constantes da Cláusula 39.ª do Quadro 
4 do Caderno de Encargos, nos termos e nos 
locais constantes da seguinte tabela: 

 

Caderno de Encargos, nos termos e nos locais 
constantes da seguinte tabela: 
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2. O objeto contratual abrange ainda a 
possibilidade de despesa adicional máxima, 
que se destina a eventuais serviços de 
limpeza adicionais que resultem 
designadamente, da necessidade de reforço 
de limpeza programada, e eventos ou 
iniciativas municipais antecipáveis ou 
previsíveis e acorrer à inerente necessidade 
associada a tais serviços de consumíveis e 
contentores asséticos e respetiva manutenção 
no que respeita ao Primeiro e Segundo 
Contraentes, ficando o Terceiro Contraente 
obrigado a prestar tais serviços e fornecer os 
bens que lhe forem solicitados até ao seguinte 
limite de despesa e nos termos da Cláusula 
4.ª do Caderno de Encargos, nos termos 
seguintes: 

 
a) 5% do preço contratual proposto e adjudicado 

por referência aos serviços concretamente 
individualizados para o Primeiro Contraente 
constantes do Quadro 1 que integra a 
Cláusula 38.ª do Caderno de Encargos, a que 
corresponde o valor anual de 41.425,80 € 
(quarenta e um mil, quatrocentos e vinte e 
cinco euros e oitenta cêntimos) e o valor 
trienal de 124.277,40 € (cento e vinte e quatro 
mil, duzentos e setenta e sete euros e 
quarenta cêntimos); 

b) 7% do preço contratual proposto e adjudicado 
por referência ao conjunto dos serviços 
concretamente individualizados para o 
Segundo Contraente constantes do Quadro 4 
que integra a Cláusula 39.ª do Caderno de 
Encargos, a que corresponde ao valor anual 
de 50.059,36 € (cinquenta mil e cinquenta e 
nove euros e trinta e seis cêntimos), e o valor 
trienal de 150.178,07 € ( cento e cinquenta mil 
e setenta e oito euros e sete cêntimos) 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início de 
produção de efeitos no dia 1 de outubro de 2020, 
e um período de vigência contratual de 1 (um) 
ano, renovando-se automaticamente por igual e 
sucessivo período, até um período máximo de 
vigência contratual de três anos, salvo denúncia 
do mesmo por qualquer dos Contraentes. 
 
2. A denúncia do contrato deve ser efetuada por 

escrito, através de e-mail enviado para o 
endereço de e-mail que conste do contrato, 
com uma antecedência mínima de cento e 
vinte dias relativamente ao termo do período 
de vigência contratual anual em curso, sem 
prejuízo das obrigações acessórias que 
devem perdurar para além da sua cessação. 
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Cláusula Terceira - 1. Por motivos internos e, ou 
de interesse público dos Serviços dos Contraentes 
Públicos, poderá haver lugar a modificações do 
serviço contratado, designadamente implicando 
deslocação de serviços, suspensão temporária de 
serviços e extinção de serviços, no todo ou em 
parte, das instalações constantes do objeto do 
contrato. 
 
2. O Terceiro Contraente fica obrigado a 

assegurar os serviços contratados, em caso 
de deslocação de serviços das instalações 
contratadas, no novo local a designar por 
qualquer um dos Contraentes Públicos, não 
constituindo esse Contraente Público em 
qualquer dever de indemnização. Por 
deslocação de serviços, entende-se a 
continuidade dos mesmos noutro local, desde 
que nesse local não existam já serviços de 
limpeza. A deslocação dos serviços para outro 
local será comunicada por escrito ao Terceiro 
Contraente pelo Contraente Público respetivo 
com a antecedência mínima de trinta dias. 

 
3. Em caso de encerramento de instalações de 

qualquer um dos Contraentes Públicos ou 
outro motivo de interesse público, fica prevista 
a possibilidade de extinção /suspensão 
/alteração ou redução do serviço de limpeza 
contratado, qualquer que seja a sua natureza, 
não constituindo aqueles em qualquer dever 
de pagamento dos serviços extintos, 
suspensos ou reduzidos, ou de pagamento de 
qualquer indemnização. A 
extinção/suspensão/alteração ou redução do 
serviço será comunicada por escrito ao 
Terceiro Contraente com antecedência mínima 
de trinta dias. 

 
Cláusula Quarta - 1. Constituem obrigações 
principais do Terceiro Contraente: 
 
a) Executar o serviço com o pessoal tendo em 

conta as cláusulas técnicas do Caderno de 
Encargos e respetivos anexos; 

b) Garantir a estabilidade dos seus trabalhadores 
no posto de trabalho, só podendo ser 
substituídos por motivo de férias, doença ou 
por razões de força maior, com o 
conhecimento prévio do responsável pela 
instalação. Preferencialmente os 
trabalhadores ao serviço só deverão ser 
substituídos por incumprimento dos deveres 
gerais ou particulares do posto que assegurem 
ou por razões disciplinares, devidamente 
fundamentadas; 

c) Garantir em tempo útil, a sobreposição para os 
casos de substituição previstos 
antecipadamente; 

d) Assegurar a substituição do trabalhador que 
falte inesperadamente, por outro com 
conhecimento das funções específicas do 
posto de trabalho, devendo, para o efeito, 
constituir uma reserva de trabalhadores 
devidamente instruídos e em condições de 
admissão; 

e) Executar um controlo efetivo sobre o pessoal 
de serviço; 

f) Criar mecanismos de comunicação que 
permitem dar conhecimento, em tempo 
oportuno, do controlo efetuado, tal como 
referido na alínea anterior; 

g) Equipar os trabalhadores de forma adequada 
à execução do serviço e de acordo com as 
especificações do posto de trabalho respetivo; 

h) Inspecionar e supervisionar o desempenho 
dos trabalhadores ao seu serviço; 

i) Respeitar e fazer respeitar as normas de 
funcionamento estipuladas; 

j) Apresentar relatório mensal respeitante à 
prestação de serviços, dando nota de todas as 
ocorrências verificadas. 

 
2. A título acessório, o Terceiro Contraente fica 

ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 
todos os meios humanos, materiais e 
informáticos que sejam necessários e 
adequados à execução do contrato, bem como 
ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa 
execução das tarefas a seu cargo. 

 
3. Constituem, ainda, obrigações do Terceiro 

Contraente: 
 
a) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao cumprimento das obrigações laborais e da 
Segurança Social, com todos os trabalhadores 
que estejam envolvidos na execução do 
presente contrato; 

b) Assegurar atempadamente os abastecimentos 
de consumíveis; 

c) Garantir a qualidade das prestações de 
serviços objeto do contrato; 

d) O integral cumprimento das cláusulas técnicas 
do Caderno de Encargos. 

 
 
4. No que diz respeito ao cumprimento da 

legislação ambiental, o Terceiro Contraente, 
executará o plano de gestão ambiental 
apresentado com a sua proposta. 

 
5. Constituem, também, obrigações do Terceiro 

Contraente: 
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a) Comunicar antecipadamente ao Primeiro e 
Segundo Contraentes quaisquer factos que 
tornem total ou parcialmente impossível a 
prestação dos serviços, ou o cumprimento de 
qualquer outra das suas obrigações, nos 
termos do contrato. 

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

 
 
6. O Terceiro Contraente tem ainda a obrigação 

de indicar ao Primeiro e Segundo Contraentes 
o gestor de cliente responsável pelo contrato e 
quaisquer alterações que o mesmo venha, 
eventualmente, a ter. 

 
 
Cláusula Quinta - 1. O Terceiro Contraente 
obriga-se, ainda, a reportar mensalmente os 
consumos dos consumíveis para os serviços 
contratados e a notificação de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com trabalhadores que integrem a 
execução do contrato. 
 
2. O Terceiro Contraente obriga-se a reportar 

trimestralmente o número de multas e/ou 
coimas aplicadas por violação do Código do 
Trabalho ou legislação conexa. 

 
 
Cláusula Sexta - 1. Pela prestação dos serviços 
objeto do contrato, o Primeiro e Segundo 
Contraentes obrigam-se a pagar ao Terceiro 
Contraente os seguintes preços: 
 
1.1. Pelos serviços de limpeza, quantificados e 

especificados no número 1.1 e 1.2 da Cláusula 
Primeira do presente contrato: 

 
a) Preço global trienal de 4.630.949,04 € (quatro 

milhões, seiscentos e trinta mil, novecentos e 
quarenta e nove euros e quatro cêntimos), 
repartido em 2.485.548,00 € (dois milhões, 
quatrocentos e oitenta e cinco mil e 
quinhentos e quarenta e oito euros) para o 
Primeiro Contraente e 2.145.401,04 € (dois 
milhões, cento e quarenta e cinco mil e 
quatrocentos e um euros e quatro cêntimos) 
para o Segundo Contraente; acrescidos de 
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor se legalmente devido; 

b) Preço global anual de € 1.543.649.68 (um 
milhão, quinhentos e quarenta e três mil e 
seiscentos e quarenta e nove euros e 
sessenta e oito cêntimos), repartido em € 
828.516,00. (oitocentos e vinte e oito mil, 
quinhentos e dezasseis euros) para o Primeiro 
Contraente e € 715.133,68 (setecentos e 

quinze mil, cento e trinta e três euros e 
sessenta e oito cêntimos) para o Segundo 
Contraente, acrescidos de IVA - Imposto sobre 
o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido. 

 
1.2. Pelos serviços eventuais referidos no número 

4 da Cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, a 
verificarem-se, são pagos de acordo com a 
categorização do serviço a prestar, e até o 
limite de despesa máxima para o Primeiro 
Contraente que corresponde ao valor anual de 
41.425,80 € (quarenta e um mil, quatrocentos 
e vinte e cinco euros e oitenta cêntimos) e ao 
valor trienal de 124.277,40 € (cento e vinte e 
quatro mil, duzentos e setenta e sete euros e 
quarenta cêntimos); e para o Segundo 
Contraente até o limite de despesa máxima 
que corresponde ao valor anual de 50.059,36 
€ (cinquenta mil e cinquenta e nove euros e 
trinta e seis cêntimos), e o valor trienal de 
150.178,07 € (cento e cinquenta mil, cento e 
setenta e oito euros e sete cêntimos), 
acrescidos de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor se 
legalmente devido conforme os seguintes 
preços unitários: 

 

 

 
 
2. O Primeiro e Segundo Contraentes são 

responsáveis pelo integral pagamento dos 
serviços que lhe foram prestados pelo Terceiro 
Contraente, na parte respetiva. 

 
3. Durante a execução do contrato nem o 

Primeiro nem o Segundo Contraentes 
assumem qualquer responsabilidade solidária, 
ou de qualquer outra natureza, com as 
demais, designadamente no que respeita, 
eventualmente, a situações de incumprimento 
em matéria de pagamento dos serviços 
prestados, pelo Terceiro Contraente. 
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4. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

 
- Município de Loures: classificação orgânica: 

……, classificação económica: ………. , com o 
número de compromisso 2020/…… datada de 
.... de ........ de 2020. 

 
- Município de Odivelas: classificação orgânica: 

……., classificação económica: …………. , 
com o número de compromisso 2020/……. 
datado de .... de ...... de 2020. 

 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelos 
Primeiro e Segundo Contraentes serão efetuados 
nos termos definidos na Cláusula 22.ª do Caderno 
de Encargos. 
 
Cláusula Oitava - As cauções oferecidas para 
execução do presente contrato foram prestadas 
através de: 
 
a) ........................... , no valor de 43.497,09 € 

(quarenta e três mil, quatrocentos e noventa e 
sete euros e nove cêntimos) a favor do 
Município de Loures correspondente a 5% do 
valor contratual anual na parte que lhe 
respeita. 

b) ........................ , no valor de 38.259,65 € (trinta 
e oito mil, duzentos e cinquenta e nove euros 
e sessenta e cinco cêntimos), a favor do 
Município de Odivelas correspondente a 5% 
do valor contratual anual na parte que lhe 
respeita. 

 
Cláusula Nona - Pelo não cumprimento das 
obrigações emergentes do contrato por parte do 
Terceiro Contraente serão aplicadas as sanções 
previstas na Cláusula 25.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
 
 

2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo Quarto 
Contraente. 

 
Cláusula Décima Segunda - Foram nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
C:ódigo dos Contratos Públicos, designados 
gestores do contrato: 
 
- Pelo Primeiro Contraente: Sr.ª Albertina 

Machada. 
 
- Pelo Segundo Contraente: Dr.ª Cláudia 

Alexandra Serra Catalão Borges Cardoso. 
 
Cláusula Décima Terceira - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- Município de Loures: dga_agc@cm-loures.pt 
 
- Município de Odivelas: .................@cm-

odivelas.pt 
 
- OPERANDUS - Limpeza Profissional Lda.: 

operandus@operandus.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Terceiro Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
…. 
 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
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Processo n.º 52574/DCA/2020-AA 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de Transporte Escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para ao ano letivo de 
2020/2021 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação por lotes, de aprovação das minutas 
de contratos a celebrar com as empresas 
"Traviama Transportes Terrestres de Passageiros, 
Lda.", "Barraqueiro Transportes, S.A.," e 
"Mobilytaxi, Unipessoal, Lda." e de liquidação das 
taxas devidas pela redução dos contratos a 
escrito, a pagar por aquelas entidades. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 361/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público, em conformidade com o previsto no 
artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea e), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 
474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos (na sua versão atual), 
concurso desenvolvido sob o número de 
processo 52574/DCA/2020, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar, para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
11, válidos para o ano letivo de 2020-2021; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de pro postas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, em cada um dos lotes, tendo-o 
submetido a audiência prévia com concessão 
de prazo que também já decorreu, tendo sido 
apresentadas observações por parte dos 
concorrentes nos termos que constam do 
respetivo Relatório Final e para o qual se 
remete, evidenciando-se, desde já, que as 
observações apresentadas não tiveram a 
aptidão jurídica de provocar qualquer 
modificação da posição assumida pelo júri em 
sede de Relatório Preliminar; 
 

C. O júri elaborou o Relatório Final, que cabe 
submeter à Câmara Municipal de Loures com 
vista à sua aprovação; 
 
 

D. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 
síntese, que dos 11 (onze) lotes sujeitos a 
concurso, 6 lotes são propostos adjudicar à 
concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, 2 lotes são 
propostos adjudicar à concorrente 
“Barraqueiro Transportes, S.A.” e 3 lotes são 
propostos adjudicar à concorrente “Mobilytaxi, 
Unipessoal, Lda.”; 
 

E. Decorrente da soma dos preços base de cada 
um dos 11 lotes sujeitos a concurso, acrescido 
dos 5% previstos nos números 3 e 4 da 
Cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, o preço 
base global do procedimento é de 664.335,00 
€ (seiscentos e sessenta e quatro mil, 
trezentos e trinta e cinco euros) e que, 
decorrente da soma dos preços contratuais de 
cada um dos 11 lotes sujeitos a concurso, 
lotes esses que também já têm acrescido, nos 
preços ora propostos para adjudicação, os 
atrás referidos 5%, o preço contratual global 
do procedimento é de 604.960,65 € 
(seiscentos e quatro mil, novecentos e 
sessenta euros e sessenta e cinco cêntimos), 
constata-se uma redução na despesa prevista 
ser realizada no montante de 59.374,35 € 
(cinquenta e nove mil, trezentos e setenta e 
quatro euros e trinta e cinco cêntimos); 
 

F. Adjudicadas que sejam as propostas das 
referidas concorrentes “Traviama - 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda.”, 
“Barraqueiro Transportes, S.A.” e “Mobilytaxi, 
Unipessoal, Lda.”, nos respetivos lotes, 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, dos projetos de minuta 
dos contratos a celebrar, com cada uma das 
referidas entidades, projetos de minuta esses 
que se anexam; 
 

G. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b), 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, é devida taxa pela respetiva redução 
do contrato a escrito, a ser paga pelas 
entidades adjudicatárias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea dd), do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos 
artigos 73.º, 76.º, 98.º, e n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos (na sua 
versão atualizada), bem como no disposto no 
artigo 18.º, alínea b), do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 
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1. O Relatório Final referente ao concurso 
público desenvolvido sob o número de 
processo 52574/DCA/2020, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar, para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
11, válidos para o ano letivo de 2020-2021; 

 
2. As inerentes adjudicações, por lote, pelos 

preços contratuais (aos quais acresce o IVA à 
taxa legalmente devida) e demais atributos 
integrantes das propostas a adjudicar, 
conforme se segue: 

 

•••• Lote 1 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 53.865,00 € (cinquenta e três mil, 
oitocentos e sessenta e cinco euros); 

 

•••• Lote 2 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Barraqueiro Transportes, S.A.”, 
com o preço global de 124.362,00 € (cento e 
vinte e quatro mil, trezentos e sessenta e dois 
euros); 

 

•••• Lote 3 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 53.865,00 € (cinquenta e três mil, 
oitocentos e sessenta e cinco euros); 

 

•••• Lote 4 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Mobilytaxi, Unipessoal, Lda.”, 
com o preço global de 13.220,55 € (treze mil, 
duzentos e vinte euros e cinquenta e cinco 
cêntimos); 

 

•••• Lote 5 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Mobilytaxi, Unipessoal, Lda.”, 
com o preço global de 13.220,55 € (treze mil, 
duzentos e vinte euros e cinquenta e cinco 
cêntimos); 

 

•••• Lote 6 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Barraqueiro Transportes, S.A.”, 
com o preço global de 127.575,00 € (cento e 
vinte sete mil, quinhentos e setenta e cinco 
euros); 

 

•••• Lote 7 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 97.902,00 € (noventa e sete mil, 
novecentos e dois euros); 

 

•••• Lote 8 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Mobilytaxi, Unipessoal, Lda.”, 
com o preço global de 13.220,55 € (treze mil, 
duzentos e vinte euros e cinquenta e cinco 
cêntimos); 

•••• Lote 9 - Adjudicação da proposta da 
concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 35.721,00 € (trinta e cinco mil, 
setecentos e vinte e um euros); 

 
•••• Lote 10 - Adjudicação da proposta da 

concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 59.346,00 € (cinquenta e nove mil, 
trezentos e quarenta e seis euros); 
 

 
•••• Lote 11 - Adjudicação da proposta da 

concorrente “Traviama - Transportes 
Terrestres de Passageiros, Lda.”, com o preço 
global de 12.663,00 € (doze mil, seiscentos e 
sessenta e três euros). 

 
 
3. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a “Traviama - 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda. 
Respeitante aos lotes 1, 3, 7, 9, 10 e 11 e a 
liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a ser paga pela 
adjudicatária; 

 
4. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a “Barraqueiro 
Transportes, S.A.”, respeitante aos lotes 2 e 6 
e a liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a ser paga pela 
adjudicatária; 
 

 
5. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a “Mobilytaxi, 
Unipessoal, Lda.”, respeitante aos lotes 4, 5 e 
8 e a liquidação da taxa devida pela respetiva 
redução do contrato a escrito, a ser paga pela 
adjudicatária. 
 

 
 

Loures, 9 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

 

 
 

15 de JULHO 
de 2020 

 
 
 
 

32 

 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Contraente 
Público, neste ato representado por Bernardino 
José Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade TRAVIAMA - Transportes Terrestres de 
Passageiros Lda., titular do número único de 
matrícula na Conservatória do Registo Comercial 
e de pessoa coletiva número 506855155, com 
sede na Rua Vicente Esteves, n.º 11 - 1.º Esq.º - 
2700-845 Amadora, endereço de correio eletrónico 
info@traviama.com, com o capital social de 
100.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Conservatória do Registo Predial e Comercial 
da Amadora, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representada por …........... 
….... , Segundo Outorgante, na qualidade de 
…......... da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 4477-2006-7639, válida até 12 de junho de 
2020. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 61.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 6 de maio de 2020, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 93, de 13 de maio de 2020, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 2020/S 
093-222325, de 13 de maio de 2020 e 
comprovativo de disponibilização na plataforma 
Vortalnext em 13 de maio de 2020. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua ………. , realizada em …........ , nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 

Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar, para o Município de Loures, para o Ano 
Letivo 2020-2021, para Diversos Destinos 
Programados, para os Lotes 1, 3, 7, 9, 10 e 11, 
segundo as quantidades, localizações e números 
de alunos que constam nos Anexos l e II do 
Caderno de Encargos, nas condições 
estabelecidas na Proposta do Segundo 
Contraente, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, nos esclarecimentos e demais 
elementos escritos, patenteados, documentos que 
aqui se dão por integralmente reproduzidos e que 
ficarão arquivados, constituindo parte integrante 
do presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados 

conforme a localização das escolas e das 
localidades abrangidas pelos circuitos dos 
lotes, com a indicação das escolas para onde 
é efetuado o transporte, o número de alunos e 
o número de viaturas a afetar a cada circuito 
de transporte, identificados no Anexo I - 
Localização das Escolas com Circuito Especial 
e no Anexo II - Lotes para os Circuitos 
Especiais de Transporte e descrição sucinta 
do objeto dos Lotes, ambos do Caderno de 
Encargos, os quais fazem parte integrante do 
presente contrato. 

 
3. O objeto contratual abrange, ainda, em cada 

lote, a possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 5% 
do preço proposto e adjudicado, sempre que 
ao longo do ano de vigência contratual surjam 
situações que o justifiquem, e que se 
acomodem no respetivo lote, designadamente 
em virtude da ampliação do número de alunos 
que tenham de vir a ser destinatários dos 
serviços que integram o objeto contratual, 
observando-se no caso dessa ampliação do 
objeto do contrato todo o conjunto de regras, 
requisitos técnicos e preços unitários 
adjudicados e contratualizados originalmente. 

 
4. O montante correspondente aos 5% do preço 

proposto e adjudicado referido no número 
anterior integrará o preço contratual uma vez 
que o Segundo Contraente fica adstrito à 
obrigação da execução da prestação dos 
serviços caso seja solicitado pelo Contraente 
Público, tendo tais serviços, contudo, um 
caráter meramente eventual, na medida em 
que dependerá de factos não antecipáveis, 
previstos ou previsíveis, pelo que, não se 
verificando factos que o justifiquem não 
haverá lugar à realização de despesa a 
coberto da previsão integrante deste e do 
número anterior. 
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5. O Contraente Público fica adstrito ao dever de 
comunicar ao Segundo Contraente, com a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, 
qualquer acréscimo do número de alunos 
destinatários dos serviços objeto do contrato, 
devendo, ainda, indicar toda a informação 
relevante com vista à adequação dos serviços 
a prestar às regras previamente contratadas. 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início na 
presente data e tem o período de vigência de 1 
(um) ano, correspondente ao Ano Letivo 2020-
2021, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além daquele período. 
 
2. Os serviços serão prestados nos dias úteis, 

com exceção das interrupções letivas, num 
total estimado de 180 (cento e oitenta) dias 
úteis de serviço. 

 
Cláusula Terceira - 1. Da celebração do presente 
contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 
seguintes obrigações principais: 
 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

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

serviços; 
c) Obrigação de prestação dos serviços 

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

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

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

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

g) Dar cumprimento ao plano de ações 
preventivas apresentado na sua proposta; 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 
(quarenta) minutos por circuito; 

i) Assegurar o cumprimento do horário de 
chegada à escola, não antecipando em mais 
de 10 (dez) minutos entre a hora de chegada e 
a hora de início das aulas; 

j) Observar todas as regras legais no que diz 
respeito ao objeto do contrato, 
designadamente integrando os serviços de 
acompanhamento ou vigilância no transporte. 

 
2. A título acessório, constitui igualmente 

obrigação do Segundo Contraente, 
designadamente recorrer a todos os meios 
humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados à prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, bem 
como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa 
execução das tarefas. 

 
Cláusula Quarta - Além das demais obrigações 
previstas no Caderno de Encargos, constituem 
também ainda obrigações do Segundo 
Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

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

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

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

 
Cláusula Quinta - O Segundo Contraente obriga-
se também a reportar mensalmente ao Primeiro 
Contraente a notificação de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com a execução do contrato, bem 
como o número de multas atribuídas aos 
condutores por excesso de velocidade. 
 
Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de 
alunos indicado para cada lote no Anexo II do 
Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será 
informado até ao dia 10 de setembro de 2020 do 
efetivo número de alunos a transportar nos 
respetivos circuitos. 
 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 

assegurar a sua operacionalidade, constituem, 
ainda, obrigações do Segundo Contraente: 
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a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano 
de matrícula) que respeite integralmente as 
determinações legais para o tipo de serviços 
que são objeto do contrato, nomeadamente 
que respeite a idade limite legal das viaturas a 
utilizar no quadro do objeto contratual em 
causa; 

b) Assegurar o cumprimento das disposições 
legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao transporte de crianças constante da Lei n.º 
13/2006, de 17 de abril e legislação conexa; 

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

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

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de 
comunicações; 

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

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

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

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 
claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do transporte escolar do Contraente 
Público, indicando, designadamente, o 
estabelecimento escolar que têm como 
destino; 

j) Afetar aos serviços a prestar o número de 
viaturas estabelecidos para cada Lote no 
Anexo II do Caderno de Encargos. 

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

 
3. O Segundo Contraente obriga-se ainda, em 

matéria de seguros: 
 
a) Obter todas as licenças obrigatórias para os 

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

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

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

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

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

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

 
Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor unitário, por lote, acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido: 
 
Lote 1 - 53.865,00 € (cinquenta e três mil 
oitocentos e sessenta e cinco euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 3 - 53.865,00 € (cinquenta e três mil 
oitocentos e sessenta e cinco euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 7 - 97.902,00 € (noventa e sete mil 
novecentos e dois euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 9 - 35.721,00 € (trinta e cinco mil setecentos 
e vinte e um euros) o qual inclui a possibilidade de 
ampliação de realização de despesa até ao 
máximo de 5%. 
 
Lote 10 - 59.346,00 € (cinquenta e nove mil 
trezentos e quarenta e seis euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 11 - 12.663,00 € (doze mil seiscentos e 
sessenta e três euros) o qual inclui a possibilidade 
de ampliação de realização de despesa até ao 
máximo de 5%. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

Classificação orgânica: …., Classificação 
Económica: …..... 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número 2020/….., datado 
de … de ……de 2020. 

 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
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2. Em caso de discordância por parte do 
Contraente Público, quanto aos valores 
indicados na fatura, este comunicará ao 
Segundo Contraente, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o Segundo 
Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 
Cláusula Nona - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
…................. emitida em …....... , pelo …............., 
com sede na …............................, no valor de 
15.668,10 euros (quinze mil seiscentos e sessenta 
e oito euros e dez cêntimos), correspondente a 5% 
do valor do presente contrato. 
 
Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas sanções nos termos da Cláusula 
16.ª do Caderno de Encargos, pelo que, qualquer 
situação de incumprimento originará uma 
penalização contratual de natureza pecuniária, 
graduadas em cinco níveis: 
 
a) Nível 1:Valor de 100,00 € (cem euros); 
b) Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos euros); 
c) Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos euros); 
d) Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos 

euros); 
e) Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos euros). 
 
2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com 

as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 
 
a) Condutor não falar e escrever Português 

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

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

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

e aspeto exterior cuidado. O Segundo 
Contraente será alertado sempre que as 
viaturas não se apresentem em condições; 

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

c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

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

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

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

 
C. Nível 3: 
 
Atraso na colocação da viatura, no início do 
circuito, superior a 15 minutos e até 30 minutos. 
 
D.  Nível 4: 
 
a) Não execução parcial ou total da ligação; 
b) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

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

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

más condições de segurança e 
operacionalidade; 

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

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

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

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

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

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

 
Cláusula Décima Primeira - 1. A aplicação das 
sanções contratuais de natureza pecuniária 
previstas na cláusula anterior será cumulativa. 
 
2. A faturação do Segundo Contraente deverá 

apresentar as deduções relativas às sanções 
contratuais de natureza pecuniária acima 
referidas, tendo por base a comunicação 
efetuada, por escrito, pelo Primeiro 
Contraente. 
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Cláusula Décima Segunda - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer contraente que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula 18.ª do 
Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima Terceira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

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

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicados nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Quinta - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Dr.ª 
Helena Saias. 
 
Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-

loures.pt; 
 
- TRAVIAMA - TRANSPORTES TERRESTRES 

DE PASSAGEIROS LDA.: info@traviama.com 
 

 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 

Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 

 
 
 

PROJETO DE MlNUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Contraente 
Público, neste ato representado por Bernardino 
José Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade BARRAQUEIRO TRANSPORTES, 
S.A., titular do número único de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 
coletiva número 500151997, com sede na Avenida 
Santos e Castro, 1769-022 Lisboa, endereço de 
correio eletrónico rodest@rodest.pt, com o capital 
social de 15.000.000,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa - 
2.ª Secção, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representada por 
…..................., Segundo Outorgante, na qualidade 
de …..... da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 5252-7603-6635, válida até 17 de outubro 
de 2020. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 61.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 6 de maio de 2020, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 93, de 13 de maio de 2020, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 2020/S 
093-222325, de 13 de maio de 2020 e 
comprovativo de disponibilização na plataforma 
Vortalnext em 13 de maio de 2020. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua …….., realizada em….... nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos. 
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Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 
 
Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar, para o Município de Loures, para o Ano 
Letivo 2020-2021, para Diversos Destinos 
Programados, para os Lotes 2 e 6, segundo as 
quantidades, localizações e números de alunos 
que constam nos Anexos I e II do Caderno de 
Encargos, nas condições estabelecidas na 
Proposta do Segundo Contraente, nas cláusulas 
do Caderno de Encargos, nos esclarecimentos e 
demais elementos escritos, patenteados, 
documentos que, aqui se dão por integralmente 
reproduzidos e que ficarão arquivados, 
constituindo parte integrante do presente contrato, 
de acordo com o previsto no artigo 96.º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados 

conforme a localização das escolas e das 
localidades abrangidas pelos circuitos dos 
lotes, com a indicação das escolas para onde 
é efetuado o transporte, o número de alunos e 
o número de viaturas a afetar a cada circuito 
de transporte, identificados no Anexo I - 
Localização das Escolas com Circuito Especial 
e no Anexo II- Lotes para os Circuitos 
Especiais de Transporte e descrição sucinta 
do objeto dos Lotes, ambos do Caderno de 
Encargos, os quais fazem parte integrante do 
presente contrato. 

 
3. O objeto contratual abrange, ainda, em cada 

lote, a possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 5% 
do preço proposto e adjudicado, sempre que 
ao longo do ano de vigência contratual surjam 
situações que o justifiquem, e que se 
acomodem no respetivo lote, designadamente 
em virtude da ampliação do número de alunos 
que tenham que vir a ser destinatários dos 
serviços que integram o objeto contratual, 
observando-se no caso dessa ampliação do 
objeto do contrato todo o conjunto de regras, 
requisitos técnicos e preços unitários 
adjudicados e contratualizados originalmente. 

 
4. O montante correspondente aos 5% do preço 

proposto e adjudicado referido no número 
anterior integrará o preço contratual uma vez 
que o Segundo Contraente fica adstrito à 
obrigação da execução da prestação dos 
serviços caso seja solicitado pelo Contraente 
Público, tendo tais serviços, contudo, um 

caráter meramente eventual, na medida em 
que dependerá de factos não antecipáveis, 
previstos ou previsíveis, pelo que, não se 
verificando factos que o justifiquem não 
haverá lugar à realização de despesa a 
coberto da previsão integrante deste e do 
número anterior. 

 
5. O Contraente Público fica adstrito ao dever de 

comunicar ao Segundo Contraente, com a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, 
qualquer acréscimo do número de alunos 
destinatários dos serviços objeto do contrato, 
devendo, ainda, indicar toda a informação 
relevante com vista à adequação dos serviços 
a prestar às regras previamente contratadas. 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início na 
presente data e tem o período de vigência de 1 
(um) ano, correspondente ao Ano Letivo 2020-
2021, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além daquele período. 
 
2. Os serviços serão prestados nos dias úteis, 

com exceção das interrupções letivas, num 
total estimado de 180 (cento e oitenta) dias 
úteis de serviço. 

 
Cláusula Terceira - 1. Da celebração do presente 
contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 
seguintes obrigações principais: 
 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

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

serviços; 
c) Obrigação de prestação dos serviços 

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

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

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

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

g) Dar cumprimento ao plano de ações 
preventivas apresentado na sua proposta; 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 
(quarenta) minutos por circuito; 

i) Assegurar o cumprimento do horário de 
chegada à escola, não antecipando em mais 
de 10 (dez) minutos entre a hora de chegada e 
a hora de início das aulas; 

j) Observar todas as regras legais no que diz 
respeito ao objeto do contrato, 
designadamente integrando os serviços de 
acompanhamento ou vigilância no transporte. 

 
2. A título acessório, constitui igualmente 

obrigação do Segundo Contraente, 
designadamente recorrer a todos os meios 
humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados à prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, bem 
como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa 
execução das tarefas. 

 
Cláusula Quarta - Além das demais obrigações 
previstas no Caderno de Encargos, constituem 
também ainda obrigações do Segundo 
Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

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

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

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

 
Cláusula Quinta - O Segundo Contraente obriga-
se também a reportar mensalmente ao Primeiro 
Contraente a notificação de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com a execução do contrato, bem 
como o número de multas atribuídas aos 
condutores por excesso de velocidade. 
 
 

Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de 
alunos indicado para cada lote no Anexo II do 
Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será 
informado até ao dia 10 de setembro de 2020 do 
efetivo número de alunos a transportar nos 
respetivos circuitos. 
 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 

assegurar a sua operacionalidade, constituem, 
ainda, obrigações do Segundo Contraente: 

 
a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano 

de matrícula) que respeite integralmente as 
determinações legais para o tipo de serviços 
que são objeto do contrato, nomeadamente 
que respeite a idade limite legal das viaturas a 
utilizar no quadro do objeto contratual em 
causa; 

b) Assegurar o cumprimento das disposições 
legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao transporte de crianças constante da Lei n.º 
13/2006, de 17 de abril e legislação conexa; 

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

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

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de 
comunicações; 

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

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

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

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 
claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do transporte escolar do Contraente 
Público, indicando, designadamente, o 
estabelecimento escolar que têm como 
destino; 

j) Afetar aos serviços a prestar o número de 
viaturas estabelecido para cada Lote no Anexo 
II do Caderno de Encargos; 

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

 
3. O Segundo Contraente obriga-se ainda, em 

matéria de seguros: 
 
a) Obter todas as licenças obrigatórias para os 

veículos a utilizar e a de seguro que sejam 
obrigatórios para o tipo de transporte em 
causa, mantendo-os permanentemente 
válidos, de acordo com a legislação vigente 
em cada momento sobre essa matéria; 
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b) Manter um seguro de responsabilidade civil 
automóvel de 50.000.000,00 € (cinquenta 
milhões de euros) para cada viatura associada 
à prestação do serviço objeto do contrato; 

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

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

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

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

 
Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor unitário, por lote, acrescido de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido: 
 
Lote 2 - 124.362,00 € (cento e vinte e quatro mil 
trezentos e sessenta e dois euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 6 - 127.575,00 € (cento e vinte e sete mil 
quinhentos e setenta e cinco euros) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pelas dotações orçamentais 
seguintes: 
Classificação orgânica: ……, Classificação 
Económica: …..... 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número 2020/….., datado 
de … de …... de 2020. 

 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Contraente Público, quanto aos valores 
indicados na fatura, este comunicará ao 
Segundo Contraente, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o Segundo 
Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida. 

 

Cláusula Nona - A garantia oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
…............. emitida em …........ , pelo …................, 
com sede na …............................, no valor de 
12.596,85 euros (doze mil quinhentos e noventa e 
seis euros e oitenta e cinco cêntimos), 
correspondente a 5% do valor do presente 
contrato. 
 
Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas sanções nos termos da Cláusula 
16.ª do Caderno de Encargos, pelo que, qualquer 
situação de incumprimento originará uma 
penalização contratual de natureza pecuniária, 
graduadas em cinco níveis: 
 
Nível 1: Valor de 100,00 € (cem euros); 
Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos euros); 
Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos euros); 
Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos euros); 
Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos euros). 
 
2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com 

as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 
 
a) Condutor não falar e escrever Português 

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

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

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

e aspeto exterior cuidado. O Segundo 
Contraente será alertado sempre que as 
viaturas não se apresentem em condições; 

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

c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

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

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

f) Não utilização de viaturas com o equipamento 
exigido para cada tipo de passageiros, 
nomeadamente transporte de crianças. 
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C. Nível 3: 
 
a) Atraso na colocação da viatura, no início do 

circuito, superior a 15 minutos e até 30 
minutos. 

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

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

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

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

más condições de segurança e 
operacionalidade; 

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

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

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

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

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

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

 
Cláusula Décima Primeira - 1. A aplicação das 
sanções contratuais de natureza pecuniária 
previstas na cláusula anterior será cumulativa; 
 
2. A faturação da Segunda Contraente deverá 

apresentar as deduções relativas às sanções 
contratuais de natureza pecuniária acima 
referidas, tendo por base a comunicação 
efetuada, por escrito, pelo Primeiro 
Contraente. 

 
Cláusula Décima Segunda - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer contraente que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula 18.ª do 
Caderno de Encargos. 

Cláusula Décima Terceira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

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

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicados nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Quinta - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Dr.ª 
Helena Saias. 
 
Cláusula Décima Sexta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-

loures.pt 
 
- BARRAQUEIRO TRANSPORTES, S.A.: 

rodest@rodest.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
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PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de 
correio eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 
designado por Primeiro Contraente ou Contraente 
Público, neste ato representado por Bernardino 
José Torrão Soares, que também usa assinar 
Bernardino Soares, Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal de 
Loures 
 
e 
 
Sociedade MOBILYTAXl, Unipessoal Lda., titular 
do número único de matrícula na Conservatória do 
Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
514844981, com sede na Rua de Parada, S/N, 
4950 320 Merufe, endereço de correio eletrónico 
…......@..........., com o capital social de 50.000,00 
euros, matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial R.N.P.C, adiante designada por 
Segundo Contraente, neste ato representada por 
…..................., Segundo Outorgante, na qualidade 
de …............. da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 8037-4030-6425, 
válida até 29 de janeiro de 2021. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 61.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 6 de maio de 2020, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 93, de 13 de maio de 2020, bem como no 
Jornal Oficial da União Europeia número 2020/S 
093-222325, de 13 de maio de 2020 e 
comprovativo de disponibilização na plataforma 
Vortalnext em 13 de maio de 2020. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua …........... , realizada em …........... 
nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, 
do Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do 
contrato: 
 

Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a Prestação de Serviços de Transporte 
Escolar, para o Município de Loures, para o Ano 
Letivo 2020-2021, para Diversos Destinos 
Programados, para os Lotes 4, 5 e 8 segundo as 
quantidades, localizações e números de alunos 
que constam nos Anexos I e II do Caderno de 
Encargos, nas condições estabelecidas na 
Proposta do Segundo Contraente, nas cláusulas 
do Caderno de Encargos, nos esclarecimentos e 
demais elementos escritos, patenteados, 
documentos que, aqui se dão por integralmente 
reproduzidos e que ficarão arquivados, 
constituindo parte integrante do presente contrato, 
de acordo com o previsto no artigo 96.º do Código 
dos Contratos Públicos. 
 
2. Os serviços, objeto do contrato, são prestados 

conforme a localização das escolas e das 
localidades abrangidas pelos circuitos dos 
lotes, com a indicação das escolas para onde 
é efetuado o transporte, o número de alunos e 
o número de viaturas a afetar a cada circuito 
de transporte, identificados no Anexo I - 
Localização das Escolas com Circuito Especial 
e no Anexo II - Lotes para os Circuitos 
Especiais de Transporte e descrição sucinta 
do objeto dos Lotes, ambos do Caderno de 
Encargos, os quais fazem parte integrante do 
presente contrato. 

 
3. O objeto contratual abrange, ainda, em cada 

lote, a possibilidade de ampliação de 
realização de despesa até ao máximo de 5% 
do preço proposto e adjudicado, sempre que 
ao longo do ano de vigência contratual surjam 
situações que o justifiquem, e que se 
acomodem no respetivo lote, designadamente 
em virtude da ampliação do número de alunos 
que tenham de vir a ser destinatários dos 
serviços que integram o objeto contratual, 
observando-se no caso dessa ampliação do 
objeto do contrato todo o conjunto de regras, 
requisitos técnicos e preços unitários 
adjudicados e contratualizados originalmente. 

 
4. O montante correspondente aos 5% do preço 

proposto e adjudicado referido no número 
anterior integrará o preço contratual uma vez 
que o Segundo Contraente fica adstrito à 
obrigação da execução da prestação dos 
serviços caso seja solicitado pelo Contraente 
Público, tendo tais serviços, contudo, um 
caráter meramente eventual, na medida em 
que dependerá de factos não antecipáveis, 
previstos ou previsíveis, pelo que, não se 
verificando factos que o justifiquem não 
haverá lugar à realização de despesa a 
coberto da previsão integrante deste e do 
número anterior. 



 

 
N.º 14 

 

 
 

15 de JULHO 
de 2020 

 
 
 
 

42 

 

5. O Contraente Público fica adstrito ao dever de 
comunicar ao Segundo Contraente, com a 
antecedência mínima de 5 (cinco) dias úteis, 
qualquer acréscimo do número de alunos 
destinatários dos serviços objeto do contrato, 
devendo, ainda, indicar toda a informação 
relevante com vista à adequação dos serviços 
a prestar às regras previamente contratadas. 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato tem início na 
presente data e tem o período de vigência de 1 
(um) ano, correspondente ao Ano Letivo 2020-
2021, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
devam perdurar para além daquele período. 
 
2. Os serviços serão prestados nos dias úteis, 

com exceção das interrupções letivas, num 
total estimado de 180 (cento e oitenta) dias 
úteis de serviço. 

 
Cláusula Terceira - 1. Da celebração do presente 
contrato decorrem para o Segundo Contraente, as 
seguintes obrigações principais: 
 
a) Obrigação de prestação dos serviços 

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

serviços; 
c) Obrigação de prestação dos serviços 

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

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

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

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

g) Dar cumprimento ao plano de ações 
preventivas apresentado na sua proposta; 

h) Não ultrapassar um tempo máximo de 40 
(quarenta) minutos por circuito; 

i) Assegurar o cumprimento do horário de 
chegada à escola, não antecipando em mais 
de 10 (dez) minutos entre a hora de chegada e 
a hora de início das aulas; 

j) Observar todas as regras legais no que diz 
respeito ao objeto do contrato, 
designadamente integrando os serviços de 
acompanhamento ou vigilância no transporte. 

 
2. A título acessório, constitui igualmente 

obrigação do Segundo Contraente, 
designadamente recorrer a todos os meios 
humanos, materiais e informáticos que sejam 
necessários e adequados à prestação dos 
serviços objeto do presente contrato, bem 
como ao estabelecimento do sistema de 
organização necessário à perfeita e completa 
execução das tarefas. 

 
Cláusula Quarta - Além das demais obrigações 
previstas no Caderno de Encargos, constituem 
também ainda obrigações do Segundo 
Contraente: 
 
a) Comunicar antecipadamente ao Contraente 

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

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

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

 
Cláusula Quinta - O Segundo Contraente obriga-
se também a reportar mensalmente ao Primeiro 
Contraente a notificação de lesões, doenças 
ocupacionais, dias perdidos, absentismo e óbitos 
relacionados com a execução do contrato, bem 
como o número de multas atribuídas aos 
condutores por excesso de velocidade. 
 
Cláusula Sexta - 1. Sem prejuízo do número de 
alunos indicado para cada lote no Anexo II do 
Caderno de Encargos, o Segundo Contraente será 
informado até ao dia 10 de setembro de 2020 do 
efetivo número de alunos a transportar nos 
respetivos circuitos. 
 
2. No que diz respeito às viaturas, e de forma a 

assegurar a sua operacionalidade, constituem, 
ainda, obrigações do Segundo Contraente: 
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a) Utilizar viaturas com registo de matrícula (ano 
de matrícula) que respeite integralmente as 
determinações legais para o tipo de serviços 
que são objeto do contrato, nomeadamente 
que respeite a idade limite legal das viaturas a 
utilizar no quadro do objeto contratual em 
causa; 

b) Assegurar o cumprimento das disposições 
legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao transporte de crianças constante da Lei n.º 
13/2006, de 17 de abril e legislação conexa; 

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

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

e) Dotar todas as viaturas de equipamento de 
comunicações; 

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

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

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

i) Indicar, através de lettering ou de outra forma 
claramente visível, que as viaturas estão ao 
serviço do transporte escolar do Contraente 
Público, indicando, designadamente o 
estabelecimento escolar que têm como 
destino; 

j) Afetar aos serviços a prestar o número de 
viaturas estabelecidos para cada Lote no 
Anexo II do Caderno de Encargos; 

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

 
3. O Segundo Contraente obriga-se ainda, em 

matéria de seguros: 
 
a) Obter todas as licenças obrigatórias para os 

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

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

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

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

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

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

 
Cláusula Sétima - 1. Pela prestação dos serviços 
previstos na Cláusula Primeira, o Contraente 
Público obriga-se a pagar ao Segundo Contraente 
o valor unitário, por lote, acrescido de lVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal 
em vigor, se legalmente devido: 
 
Lote 4 - 13.220,55 € (treze mil duzentos e vinte 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 5 - 13.220,55 € (treze mil duzentos e vinte 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
Lote 8 - 13.220,55 € (treze mil duzentos e vinte 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) o qual inclui a 
possibilidade de ampliação de realização de 
despesa até ao máximo de 5%. 
 
2. A despesa resultante deste contrato será 

satisfeita pelas dotações orçamentais 
seguintes: 
 
Classificação orgânica: …... , Classificação 
Económica: …..... 

 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de 

compromisso com o número 2020/….., datado 
de … de …….. de 2020. 

 
Cláusula Oitava - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Contraente Público quanto aos valores 
indicados na fatura, este comunicará ao 
Segundo Contraente, por escrito, os 
respetivos fundamentos, ficando o Segundo 
Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos necessários ou a proceder à 
emissão de nova fatura corrigida 

 
Cláusula Nona - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são 
estabelecidas sanções nos termos da Cláusula 
16.ª do Caderno de Encargos, pelo que, qualquer 
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situação de incumprimento originará uma 
penalização contratual de natureza pecuniária, 
graduadas em cinco níveis: 
 
a) Nível 1: Valor de 100,00 € (cem euros); 
b) Nível 2: Valor de 200,00 € (duzentos euros); 
c) Nível 3: Valor de 300,00 € (trezentos euros); 
d) Nível 4: Valor de 400,00 € (quatrocentos 

euros); 
e) Nível 5: Valor de 500,00 € (quinhentos euros). 
 
2. As penalizações aplicar-se-ão de acordo com 

as situações que a seguir se enunciam: 
 
A. Nível 1: 
 
a) Condutor não falar e escrever Português 

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

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

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

e aspeto exterior cuidado. O Segundo 
Contraente será alertado sempre que as 
viaturas não se apresentem em condições; 

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

c) Viatura sem equipamento de comunicações; 
d) Imobilização da viatura durante a execução da 

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

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

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

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

circuito, superior a 15 minutos e até 30 
minutos. 

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

circuito, superior a 30 minutos e até 60 
minutos. 

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

proposta para cada serviço; 

b) Mecanismos de abertura e fecho de portas em 
más condições de segurança e 
operacionalidade; 

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

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

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

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

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

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

 
Cláusula Décima - 1. A aplicação das sanções 
contratuais de natureza pecuniária previstas na 
cláusula anterior será cumulativa; 
 
2. A faturação do Segundo Contraente deverá 

apresentar as deduções relativas às sanções 
contratuais de natureza pecuniária acima 
referidas, tendo por base a comunicação 
efetuada, por escrito, pelo Primeiro 
Contraente. 

 
Cláusula Décima Primeira - Não podem ser 
impostas penalidades ao Segundo Contraente, 
nem é havida como incumprimento, a não 
realização pontual das prestações contratuais a 
cargo de qualquer contraente que resulte de caso 
de força maior, nos termos da Cláusula 18.ª do 
Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima Segunda - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 
 
Cláusula Décima Terceira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, e 

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

Concurso, a proposta adjudicada e os 
esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 
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2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicados nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 

 
Cláusula Décima Quarta - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato a Dr.ª 
Helena Saias. 
 
Cláusula Décima Quinta - 1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por e-mail para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: helena_saias@cm-

loures.pt 
 
- MOBILYTAXI Unipessoal 

Lda.:….............@............. 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 

 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Galardão de Mérito Empresarial 
 

Proposta de aprovação do prazo de candidatura 
do evento anual Galardão de Mérito Empresarial, 
a decorrer entre os dias 20 de julho e 2 de outubro 
de 2020, de integração da CPPME - Confederação 
Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas na Comissão de Avaliação, de 
aprovação das Normas de Participação e do e-
formulário de candidatura. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 353/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é atribuição dos municípios a 
promoção do desenvolvimento; 

 
B. Assume enorme relevância reconhecer e 

distinguir as empresas que tenham contribuído 
de forma significativa para a competitividade e 
a criação de emprego no concelho de Loures; 

 
C. O Município de Loures pretende potenciar o 

investimento e a competitividade empresarial 
em estreita colaboração com o tecido 
empresarial, como alavanca do progresso 
económico e social do concelho; 

 
D. A implementação de boas práticas 

empresariais é um contributo indissociável 
para a afirmação de um concelho 
empreendedor, competitivo e inovador; 

 
E. O Município de Loures relançou em 2015 a 

promoção do Galardão de Mérito Empresarial, 
aprovando as Normas de Participação bem 
como a Comissão de Avaliação; 

 
F. É intenção continuar a galardoar as empresas 

que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Loures, 
através da criação de riqueza e valor e que se 
destaquem pela sua atividade empresarial nas 
áreas da inovação, empreendedorismo e 
internacionalização, reforçando, deste modo, a 
respetiva sustentabilidade, mediante a entrega 
anual do Galardão de Mérito Empresarial; 

 
G. A estratégia municipal de desenvolvimento 

socioeconómico tem promovido uma relação 
de parceria institucional com os atores locais e 
nacionais, tornando-se imprescindível o 
envolvimento das entidades convidadas na 
realização do Galardão de Mérito Empresarial; 
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H. A Comissão de Avaliação, de acordo com o 
ponto 1 do artigo 10.º das Normas de 
Participação aprovadas na reunião de Câmara 
de 20 de junho de 2018, integra, 
nomeadamente, representantes de diversas 
entidades com relevância para o concelho de 
Loures, a convidar para o efeito; 

 
I. A CPPME - Confederação Portuguesa das 

Micro, Pequenas e Médias Empresas - 
entidade que tem tido um papel ativo na 
dinamização do associativismo empresarial 
entre a micro, pequena e média iniciativa 
privada da indústria, do comércio e dos 
serviços, e com um Núcleo de Loures com 
estreita ligação às iniciativas no âmbito da 
promoção da economia local; 

 
J. Tendo em conta o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados (RGPD) houve a 
necessidade de inserir um novo artigo nas 
Normas de Participação e alterar o formulário 
de candidatura; 

 
K. Nos termos do número 1 do artigo 8.º das 

Normas de Participação, o prazo de 
candidatura ao Galardão de Mérito 
Empresarial será fixado anualmente, por 
deliberação da Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar: 
 
1. O prazo de candidatura do evento anual 

Galardão de Mérito Empresarial a decorrer 
entre os dias 20 de julho e 2 de outubro de 
2020; 

 
2. A integração da CPPME - Confederação 

Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias 
Empresas na Comissão de Avaliação; 

 
3. As Normas de Participação; 
 
4. O formulário de candidatura. 

 
 

Loures, 8 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação no Galardão 
Mérito Empresarial e o e-Formulário de 
candidatura encontram-se disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 
 

Processo n.º 51709/LA/L/OR/2007 
CML - UGT 4 Bairro Portela da Azóia 
Proposta de aprovação do valor das taxas 
urbanísticas devidas e momento da sua 
liquidação, de aprovação da emissão do alvará de 
licença de loteamento da UGT-4 do Bairro da 
Portela da Azóia e respetivas condições, e de 
adoção das medidas previstas no RMAUGI, 
relativamente aos interessados que não aderiram 
ao processo de reconversão, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 355/2020 

 
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 anterior deliberação de reunião de Câmara 

de 20.09.2017, através da proposta n.º 
489/2017, sobre o projeto de loteamento da 
UGT-4, 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 134 lotes, foram 
celebrados os contratos de adesão relativos a 
115 lotes, dos quais 14 foram em modelo de 
pagamento prestacional, correspondendo a 
uma taxa de adesão de 86%; 
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D. O parecer do Gabinete de Consultadoria 
Jurídica, segundo o qual a penhora existente 
sobre o remanescente de um dos prédios 
rústicos que integra este loteamento, em nome 
dos herdeiros do loteador ilegal, não constitui 
obstáculo à emissão do Alvará de Loteamento, 
sendo que os riscos que poderão daí advir são 
os relacionados com o contexto da divisão de 
coisa comum, e que a ação do Município visa 
o cancelamento do aludido ónus; 

 
E. A solicitação ao Departamento de Obras 

Municipais (DOM) para a realização do 
procedimento concursal para execução das 
obras de urbanização, em conformidade com 
o orçamento global das mesmas, que deverão 
ficar concluídas no prazo de 12 (doze) meses, 
a contar da data da emissão do respetivo 
alvará; 

 
F. O referido na informação n.º 

32/DAUGI/RMH/EB/JC/2020 e na do Chefe de 
Divisão n.º 21/DAUGI/RP/2020, quanto ao 
facto de estarem reunidas condições para se 
decidir sobre o projeto de loteamento da UGT-
4. 

 
 
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 o valor das taxas urbanísticas devidas 

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

loteamento da UGT-4 e respetivas condições; 
 
3. Adotar as medidas previstos no RMAUGI, 

relativamente aos interessados que não 
aderiram ao processo de reconversão. 
 

 
 

Loures, 6 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 63688/LA/L/OR 
Imocomércio Sociedade Imobiliária, S.A. 
Proposta de aprovação de aditamento ao alvará 
de loteamento n.º 13/1999 (Bairro da Petrogal, 
Bobadela, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela), 
compreendendo a 4.ª fase das obras de 
urbanização, de aprovação dos projetos de obras 
de urbanização e infraestruturas relativos à 4.ª 
fase, de estabelecimento do prazo de 12 meses 
para a realização dos respetivos trabalhos, e de 
estabelecimento do valor da caução a prestar para 
garantir a boa execução dos trabalhos, nos termos 
das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 356/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 886 a 888 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 889; 

 
B. A aprovação da proposta 46/2020, na Reunião 

de Câmara realizada em 12-02-2020, que 
aprovou a alteração ao alvará de loteamento 
13/1999, em conformidade com o Plano de 
Pormenor do Bairro da Petrogal em vigor, 
após a sua publicação em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 35, em 19-02-2008; 

 
C. Os projetos de obras de urbanização e de 

infraestruturas e os respetivos pareceres, 
relativos à alteração ao alvará e ao aditamento 
agora proposto, descriminados na informação 
dos serviços municipais supramencionada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
alteração ao alvará de loteamento do Bairro da 
Petrogal, na Bobadela, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, a que reporta o processo 
63.688/LA/L/OR, em nome de Imocomércio - 
Sociedade Imobiliária, S.A., ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 5.º, do n.º 1 do artigo 23.º, do n.º 
7 do artigo 27.º e dos artigos 53.º e 54.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor, aprovar: 
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1. O aditamento ao alvará de loteamento 
13/1999, compreendendo a 4.ª fase das obras 
de urbanização, nos termos propostos pelos 
serviços municipais, que titulará a alteração já 
aprovada na Reunião de Câmara de 
12/02/2020, nos termos da proposta 46/2020; 

 
2. Os projetos de obras de urbanização e 

infraestruturas, relativos à 4.ª fase, 
estabelecendo o prazo de 12 meses para a 
realização dos respetivos trabalhos; 

 
3. O estabelecimento do valor da caução a 

prestar para garantir a boa execução dos 
trabalhos, no montante de 1.470.230,25 € (um 
milhão, quatrocentos e setenta mil, duzentos e 
trinta euros e vinte e cinco cêntimos). 

 
... 

 
Loures, 07 de julho de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, o voto contra do Sr. 
Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, e os 
votos a favor do Sr. Presidente da Câmara, da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária e da Sr.ª 
Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 66717/URB_L_E 
Ana Mónica Carvalho Madureira Machado e 
outro 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM (Rua da Boavista, n.º 11, Bemposta, 
Freguesia de Bucelas), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 357/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
documento E/59014/2020; 

 

B. Que se trata da regularização de um conjunto 
habitacional antigo em zona urbana 
consolidada da Bemposta, apesar de 
contemplar também alterações a construção 
pré-existente; 

 
C. Que a exiguidade do logradouro partilhado 

pelas várias construções/fogos não permite 
considerar lugares de parqueamento no 
interior do lote; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Bucelas, no documento E/20875/2020. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66717/URB_L_E, em nome de Ana 
Mónica Carvalho Madureira Machado e outro, que 
se refere à operação urbanística de legalização de 
construções habitacionais e de ampliação de um 
dos fogos, localizada na Rua da Boavista, n.º 11, 
Bemposta, na Freguesia de Bucelas, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
n.º 1, a), e do n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, 
aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento, designadamente 3 
(três), nos termos mencionados. 
... 

 
Loures, 03 julho de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL 
 

Proposta de atribuição de verba à União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito de 
apoio extraordinário às Instituições Particulares de 
Solidariedade Social, no âmbito de apoio 
domiciliário no contexto da pandemia causada 
pela doença COVID-19. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 358/2020 

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

apoio extraordinário às instituições particulares 
de solidariedade social (IPSS’s), procurando 
minorar as dificuldades financeiras 
decorrentes das limitações ao funcionamento 
impostas no âmbito do atual estado de 
emergência, como forma de combate à 
pandemia da COVID-19; 

 
B. O Município de Loures entendeu ativar o 

Fundo de Emergência Social e atribuir apoio 
financeiro extraordinário à resposta social de 
Centro de Dia com acordo de cooperação com 
a Segurança Social, traduzido na atribuição de 
50,00 € por indivíduo/utente no mês de abril, 
de forma a ser possível reduzir os encargos 
mensais a despender pelos utentes; 

 
C. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela se encontra a prestar o serviço de 
apoio domiciliário aos 116 utentes que possui 
na resposta social de Centro de Dia, inserindo-
se por isso no conjunto de entidades de 
caráter social alvo da referida medida 
municipal, não tendo sido, todavia, 
considerada nas propostas anteriores. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a atribuição de apoio financeiro à União 
das Freguesias de Moscavide e Portela no valor 
de 5.800,00 € (cinco mil e oitocentos euros). 

 
 
 
 
 

Loures, 7 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira às entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de “Apoio à Aquisição 
de Equipamentos e Mobiliário”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 362/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Está em vigor o Regulamento Municipal de 

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

 
B. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
C. O Despacho n.º 15/2020, de 8 de janeiro, que 

define os montantes máximos para o apoio 
financeiro no âmbito da aplicação do 
Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais, para o ano de 2019, 
alterado pelo Despacho n.º 301/2020, de 1 de 
julho. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a comparticipação dos seguintes valores, 
às seguintes entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto em 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de “Apoio à Aquisição 
de Equipamentos e Mobiliário”: 
 

 NIPC Designação 

Apoio 
à 

Aquisição 
de 

Equipamentos 
e Mobiliário 

1 503180360 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

2.500,00 € 

2 503502561 
Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade 
da Freguesia de Unhos 

2.348,14 € 

3 500906904 
Casa de Repouso 
dos Motoristas de Portugal 
e Profissões Afins 

2.500,00 € 

4 501391509 Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 478,05 € 

5 502346841 
Centro Social e Paroquial 
Nuno Álvares Pereira 
de Santiago de Camarate 

2.500,00 € 

6 504668730 Centro Social e Paroquial 
São Saturnino de Fanhões 

2.500,00 € 

7 503826910 Centro Social 
Nossa Senhora das Graças 

2.500,00 € 

8 501706410 
Comissão Unitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de Santa Iria de Azóia 

2.500,00 € 

9 502708697 

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

2.500,00 € 

10 501116028 
CREVIDE 
Creche Popular de Moscavide 

531,90 € 

11 500846740 
Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos 

2.500,00 € 

12 501354760 Jardim de Infância “O Nosso Mundo” 320,61 € 

 
 

Loures, 7 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira às entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de "Apoio à 
Realização de Obras de Conservação de Imóveis". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 363/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Entrou em vigor o Regulamento Municipal de 

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

 
B. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
C. O Despacho n.º 301/2020, de 1 de julho de 

2020, que altera o Despacho n.º 15/2020, de 8 
de janeiro de 2020, estabelece a fixação dos 
montantes máximos para o apoio financeiro no 
âmbito da aplicação do Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições Sociais, 
para o ano de 2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a comparticipação dos seguintes valores, 
às seguintes entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de "Apoio à 
Realização de Obras de Conservação de Imóveis": 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

 

 
 

15 de JULHO 
de 2020 

 
 
 
 

51 

 

NIPC Entidade Proposta 
de Apoio 

Financeiro 
 
 
503502561 

Associação 
do Centro de Dia 
da Terceira Idade 
da 
Freguesia de Unhos 

 
 
 
 

75,56 € 

501138641 Associação 
Infanta D. Mafalda 

 
8.172,57 € 

 
500954941 

Centro Social 
e Paroquial 
de Moscavide 

 
 

7.765,38 € 

 
 
504665065 

Cooperativa 
de Solidariedade 
Social 
"Os Amigos 
de Sempre", CRL 

 
 
 
 

23.241,50 € 

 
Total 

 
39.255,01 € 

 
 

Loures, 9 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira às entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de "Apoio à 
Realização de Obras de Construção e de 
Adaptação de lmóveis”, mediante celebração dos 
respetivos Contratos-Programa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 364/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Entrou em vigor o Regulamento Municipal de 

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

 
B. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

Lei, o Regulamento Municipal de Apoio às 
Instituições Sociais expressa a política 
municipal no domínio da ação social, 
nomeadamente, através do reconhecimento 
do trabalho meritório desenvolvido pelas 
instituições que integram o setor social 
solidário e a rede de solidariedade local 
enquanto estruturas que asseguram respostas 

sociais a necessidades concretas dos 
munícipes, permitindo reforçar e potenciar o 
relacionamento entre o município e estas 
entidades, qualificando e normalizando 
procedimentos, racionalizando recursos e 
clarificando critérios de acesso; 

 
C. O Despacho n.º 301/2020, de 1de julho de 

2020, que altera o Despacho n.º 15/2020, de 8 
de janeiro de 2020, estabelece a fixação dos 
montantes máximos para o apoio financeiro no 
âmbito da aplicação do Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições Sociais, 
para o ano de 2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a comparticipação dos seguintes valores, 
mediante a celebração dos respetivos Contratos-
Programa, às entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de "Apoio à 
Realização de Obras de Construção e de 
Adaptação de lmóveis”: 
 

NIPC Entidade Proposta 
de Apoio 

Financeiro 
500962081 Associação 

Luiz Pereira da Motta 
 

82.681,04 € 
502773430 Associação de Reformados 

Pensionistas e Idosos 
da Freguesia de Unhos 

 
 

18.125,00€ 
503018090 Associação 

Vida Cristã Filadélfia 
 

65.064,94 € 
504665065 Cooperativa de Solidariedade 

Social 
Os Amigos de Sempre, CRL 

 
 

50.213,00 € 

 
 

Loures, 9 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
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CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeira contraente 
 
e 
 
a Associação Luiz Pereira da Motta, pessoa 
coletiva número 500962081, com sede em Loures, 
Praceta António Francisco da Silva Penetra n.º 6, 
Freguesia de Loures, Concelho de Loures, 
devidamente representada neste ato pelo Senhor 
José Maria Lourenço, que outorga na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por 
Instituição ou por segunda contraente 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

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

 
2. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
3. No âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 

RMAIS - "Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis", a 
Associação Luiz Pereira da Motta candidatou 
a apoio financeiro as obras de remodelação e 
de adaptação de 2 edifícios que irão permitir 
as respostas sociais "Centro de Atividades 
Ocupacionais" e "Lar Residencial"; 

4. Acompanham a referida candidatura parte dos 
documentos constantes no Artigo 13.º, n.º 6, 
do RMAIS e exigidos por lei consoante o tipo 
de obra a realizar, comprometendo-se a 
Instituição a entregar os restantes documentos 
em falta; 

 
5. O orçamento total previsto para as obras de 

remodelação e adaptação dos imóveis é de 
330.724,19 € (trezentos e trinta mil, setecentos 
e vinte e quatro euros e dezanove cêntimos), 
acrescido de IVA, com financiamento a ser 
assegurado pela própria Instituição, tendo esta 
demonstrado anteriormente a capacidade de 
autofinanciamento e de acesso a outras fontes 
de financiamento; 

 
6. Com as obras de melhoria e adaptação dos 

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

 
7. Estas obras estão a decorrer; 
 
8. Não existem no território equipamentos sociais 

em número suficiente para responder às 
necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

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

 
10. De acordo com o previsto no artigo 33.º, n.º 1, 

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

 
11. A ação social é também atribuição dos 

municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
mesma Lei. 

 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
Contrato-Programa, que se rege pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Objeto 
 

O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS) e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 82.681,04 € (oitenta e dois mil, 
seiscentos e oitenta e um euros e quatro 
cêntimos), para exclusiva aplicação nas obras de 
remodelação e adaptação do edifício com 
resposta social de "Centro de Atividades 
Ocupacionais", propriedade da Instituição, sito na 
Praceta das Urmeiras n.ºs 6 e 7 (tornejando com a 
Rua Maria Lamas), em Loures, Freguesia de 
Loures, Concelho de Loures e obras de 
remodelação e adaptação do edifício com a 
resposta social "Lar Residencial", sito no Caminho 
Municipal 1319, em Pai Joanes, Freguesia de 
Loures, Concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Apoio financeiro 
 

1. A primeira contraente atribui à segunda 
contraente o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
82.681,04 € (oitenta e dois mil, seiscentos e 
oitenta e um euros e quatro cêntimos), de 
acordo com o plano de pagamentos previsto 
no número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro destina-se exclusivamente 

a comparticipar os encargos/custos havidos 
com as obras referidas na cláusula primeira, 
mediante a apresentação, pela segunda 
contraente, dos respetivos autos de medição e 
faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro será atribuído, na sua 

totalidade, no segundo semestre de 2020. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Obrigações da primeira contraente 
 

A primeira contraente obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do projeto desenvolvido pela segunda 
contraente e objeto do presente contrato; 

c) Isentar a Instituição das taxas a que haja 
lugar, no âmbito da construção/adaptação dos 
referidos equipamentos sociais; 

 
d) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

Obrigações da segunda contraente 
 

A segunda contraente obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

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

 
b) Cooperar com o Município no 

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

 
c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

 
d) Facultar os documentos em falta, constantes 

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

 
e) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

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

 
f) Publicitar o projeto/obra objeto do presente 

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

 
g) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
h) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

conformidade com o projeto/obra por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos; 
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i) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto/obra apresentado ou a sua 
realização pontual; 

 
j) Permitir o acesso ao local de realização do 

projeto/obra, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 

 
k) Apresentar ao Município os relatórios finais da 

execução física e financeira; 
 
l) Não ceder o equipamento social a terceiros, 

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

 
m) Não dar utilização diversa ao equipamento 

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

 
n) Dar ao Município o direito de preferência na 

aquisição dos edifícios ora em causa, sendo 
que, no caso deste último exercer o seu direito 
de preferência, ao preço de venda 
comunicado pela Instituição será deduzido 
parte ou todo o apoio financeiro por aquele 
concedido. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

Acompanhamento e Controlo 
 

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

 
 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Revisão ao Contrato-Programa 
 

O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das contraentes, no 
que se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pela primeira contraente devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
A segunda contraente ou quem vier a assumir a 
posição desta só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada da primeira 
contraente. 

 
 

CLÁUSU LA OITAVA 
 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
 

1. O incumprimento, pela segunda contraente, de 
uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
da primeira contraente. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável à 

segunda contraente, implica a restituição do 
apoio financeiro concedido, sendo esta 
obrigada, no prazo de 60 dias úteis a contar 
da data de receção da respetiva notificação, a 
devolver os montantes recebidos, acrescidos 
de juros à taxa legal, contados desde a data 
de recebimento dos referidos montantes. 

 
3. No caso de incumprimento do presente 

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

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Denúncia 
 

O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pela segunda contraente à primeira 
contraente, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Vigência do Contrato-Programa 
 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Dúvidas e Omissões 
 

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

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Associação Luiz Pereira da Motta 
 

O Presidente 
 

José Maria Lourenço 
 
 
 

                                  
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

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

e 
 
a Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de Unhos, pessoa coletiva 
número 502773430, com sede no Catujal, Avenida 
das Forças Armadas, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Concelho de 
Loures, devidamente representada neste ato pelo 
Senhor Manuel Vital, que outorga na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por 
Instituição ou por segunda contraente 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

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

 
2. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
3. No âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 

RMAIS - "Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis", a 
Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Freguesia de Unhos candidatou a 
apoio financeiro as obras de remodelação e 
adaptação do imóvel municipal cedido à 
Instituição, onde se localiza a sala da direção 
e sala de convívio; 

 
4. O imóvel, propriedade municipal, sito na 

Avenida das Forças Armadas, Catujal, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, Concelho de Loures, encontrava-se 
em avançado estado de degradação; 

 
5. Acompanham a referida candidatura parte dos 

documentos constantes no Artigo 13.º, n.º 6, 
do RMAIS e exigidos por lei consoante o tipo 
de obra a realizar, comprometendo-se a 
Instituição a entregar os restantes documentos 
em falta; 
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6. O orçamento total previsto para as obras de 
remodelação e adaptação do imóvel é de 
72.500,00 € (setenta e dois mil e quinhentos 
euros), acrescido de IVA, com financiamento a 
ser assegurado pela própria Instituição, tendo 
esta demonstrado anteriormente a capacidade 
de autofinanciamento e de acesso a outras 
fontes de financiamento; 

 
7. Com as obras de melhoria e de remodelação 

do imóvel em questão, a Instituição pretendeu 
qualificar e melhorar as condições existentes 
para os seus utentes; 

 
8. Que as obras ficaram concluídas no ano de 

2019; 
 
9. Não obstante a Instituição não ter acordo de 

cooperação com o Instituto de Segurança 
Social, I.P. para esta resposta social, este 
imóvel e a sua utilização como centro de dia é 
muito importante para a população idosa; 

 
10. Não existem no território equipamentos sociais 

em número suficiente para responder às 
necessidades da população; 

 
11. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

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

 
12. De acordo com o previsto no artigo 33.º n.º 1, 

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

 
13. A ação social é também atribuição dos 

municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º, do Anexo I da 
mesma Lei. 

 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
Contrato-Programa, que se rege pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Objeto 
 

O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 18.125,00 € (dezoito mil, cento 
e vinte e cinco euros), para exclusiva aplicação 
nas obras de remodelação e adaptação do imóvel, 
propriedade municipal, sito na Avenida das Forças 
Armadas, Catujal, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Concelho de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Apoio financeiro 
 

1. A primeira contraente atribui à segunda 
contraente o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
18.125,00 € (dezoito mil, cento e vinte e cinco 
euros), de acordo com o plano de pagamentos 
previsto no número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro destina-se exclusivamente 

a comparticipar os encargos/custos havidos 
com as obras referidas na cláusula primeira, 
mediante a apresentação pela segunda 
contraente dos respetivos autos de medição e 
faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro será atribuído, na sua 

totalidade, no segundo semestre de 2020. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Obrigações da primeira contraente 
 

A primeira contraente obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do projeto desenvolvido pela segunda 
contraente e objeto do presente contrato; 

 
c) Isentar a Instituição das taxas a que haja 

lugar, no âmbito da construção/adaptação do 
referido equipamento social; 

 
d) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
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CLÁUSULA QUARTA 
 

Obrigações da segunda contraente 
 

A segunda contraente obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

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

 
b) Cooperar com o Município no 

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

 
c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

 
d) Facultar os documentos em falta, constantes 

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

 
e) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

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

 
f) Publicitar o projeto/obra objeto do presente 

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

 
g) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
h) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

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

 
i) Comunicar de imediato ao Município qualquer 

alteração ou ocorrência que ponha em ca usa 
o projeto/obra apresentado ou a sua 
realização pontual; 

 

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

 
k) Apresentar ao Município os relatórios finais da 

execução física e financeira; 
 
l) Não dar utilização diversa ao equipamento 

social, total ou parcial, exceto se o Município o 
autorizar expressamente, podendo, em 
qualquer caso, o Município exigir à Instituição 
o reembolso de todo ou parte do apoio 
financeiro concedido, cujo valor, prazo e 
demais condições serão estabelecidos pelo 
Órgão Executivo. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

Acompanhamento e Controlo 
 

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

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Revisão ao Contrato-Programa 
 

O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das contraentes, no 
que se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo Município devido a imposição 
legal ou ponderoso interesse público. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
A segunda contraente ou quem vier a assumir a 
posição desta só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada da primeira 
contraente. 
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CLÁUSULA OITAVA 
 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
 

1. O incumprimento pela segunda contraente de 
uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
da primeira contraente. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável à 

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

 
3. No caso de incumprimento do presente 

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

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Denúncia 
 

O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pela segunda contraente à primeira 
contraente, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Vigência do Contrato-Programa 
 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Dúvidas e Omissões 
 

As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre as contraentes, 
segundo o princípio geral da interpretação mais 
favorável à prossecução do objeto expresso na 
cláusula primeira. 

Celebrado em duplicado, em Loures, aos … de 
…….. de 2020, destinando-se cada um dos 
exemplares a cada uma das contraentes. 

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Freguesia de Unhos 

 
O Presidente 

 
Manuel Vital 

 
 
 

          
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeira contraente 
 
e 
 
a Associação Vida Cristã Filadélfia, pessoa 
coletiva número 503018090, com sede no Bairro 
de Angola - Camarate, Rua Heróis dos Dembos, 
Lote 181/182, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, Concelho de Loures, 
devidamente representada neste ato pelo Senhor 
Jorge Jacinto, que outorga na qualidade de 
Presidente da Direção, doravante designado por 
Instituição ou por segunda contraente 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

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

 
3. No âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 

RMAIS - "Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis", a 
Associação Vida Cristã Filadélfia candidatou a 
apoio financeiro as obras de remodelação e 
adaptação de um edifício, as quais lhe 
permitiram melhorar a resposta social 
"Estrutura Residencial para Idosos"; 

 
4. Acompanham a referida candidatura parte dos 

documentos constantes no Artigo 13.º, n.º 6, 
do RMAIS e exigidos por lei consoante o tipo 
de obra a realizar, comprometendo-se a 
Instituição a entregar os restantes documentos 
em falta; 

 
5. O orçamento total previsto para as obras de 

remodelação e adaptação dos imóveis é de 
260.259,76 € (duzentos e sessenta mil, 
duzentos e cinquenta e nove euros e setenta e 
seis cêntimos), acrescido de IVA, com 
financiamento a ser assegurado pela própria 
Instituição, tendo esta demonstrado 
anteriormente a capacidade de 
autofinanciamento e de acesso a outras fontes 
de financiamento; 

 
6. Com as obras de melhoria e adaptação do 

imóvel em questão, a Instituição pretendeu 
qualificar e adaptar a resposta social 
"Estrutura Residencial para Idosos" às normas 
vigentes, mas também adaptar os espaços às 
exigências desta resposta social, melhorando 
as condições existentes para os seus utentes; 

 
7. As obras ficaram concluídas no ano de 2019; 
 
8. Não existem no território equipamentos sociais 

em número suficiente para responder às 
necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

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

10. De acordo com o previsto no artigo 33.º, n.º 1, 
a línea o), do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, as Câmaras Municipais têm 
competência para deliberar sobre as formas 
de apoio a entidades e organismos legalmente 
existentes, nomeadamente com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse 
municipal; 

 
11. A ação social é também atribuição dos 

municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
mesma Lei. 

 
 
É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
Contrato-Programa, que se rege pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Objeto 
 

O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 65,064,94 € (sessenta e cinco 
mil e sessenta e quatro euros e noventa e quatro 
cêntimos), para exclusiva aplicação nas obras de 
ampliação e remodelação do edifício sito na Rua 
Heróis dos Dembos Lote 181/182, Bairro de 
Angola - Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, Concelho de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Apoio financeiro 
 

1. A primeira contraente atribui à segunda 
contraente o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
65.064,94 € (sessenta e cinco mil e sessenta e 
quatro euros e noventa e quatro cêntimos), de 
acordo com o plano de pagamentos previsto 
no número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro destina-se exclusivamente 

a comparticipar os encargos/custos havidos 
com as obras referidas na cláusula primeira, 
mediante a apresentação pela segunda 
contraente dos respetivos autos de medição e 
faturas correspondentes. 
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3. O apoio financeiro será atribuído, na sua 
totalidade, no segundo semestre de 2020. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Obrigações da primeira contraente 
 

A primeira contraente obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do projeto desenvolvido pela segunda 
contraente e objeto do presente contrato; 

 
c) Isentar a Instituição das taxas a que haja 

lugar, no âmbito da construção/adaptação do 
referido equipamento social; 

 
d) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

Obrigações da segunda contraente 
 

A segunda contraente obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

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

 
b) Cooperar com o Município no 

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

 
c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

 
d) Facultar os documentos em falta, constantes 

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

 
e) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

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

 
 
 

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

 
g) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
h) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

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

 
i) Comunicar de imediato ao Município qualquer 

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

 
j) Permitir o acesso ao local de realização do 

projeto/obra, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 

 
k) Apresentar ao Município os relatórios finais da 

execução física e financeira; 
 
l) Não ceder o equipamento social a terceiros, 

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

 
m) Não dar utilização diversa ao equipamento 

social, total ou parcial, exceto se o Município o 
autorizar expressamente, podendo, em 
qualquer caso, o Município exigir à Instituição 
o reembolso de todo ou parte do apoio 
financeiro concedido, cujo valor, prazo e 
demais condições serão estabelecidos pelo 
Órgão Executivo. 
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CLÁUSULA QUINTA 
 

Acompanhamento e Controlo 
 

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

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Revisão ao Contrato-Programa 
 

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

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
A segunda contraente ou quem vier a assumir a 
posição desta só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada da primeira 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
 

1. O incumprimento pela segunda contraente de 
uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
da primeira contraente. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável à 

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

 
 
 

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

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Denúncia 
 

O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pela segunda contraente à primeira 
contraente, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Vigência do Contrato-Programa 
 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Dúvidas e Omissões 
 

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

 
 

Pela Câmara Municipal d e Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Associação Vida Cristã Filadélfia 
 

O Presidente 
 

Jorge Jacinto 
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CONTRATO-PROGRAMA 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representada neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeira contraente 
 
e 
 
a Cooperativa de Solidariedade Social Os Amigos 
de Sempre, CRL, pessoa coletiva número 
504665065, com sede no Bairro da Esperança - 
Vale Figueira, Rua Palmira Bastos n.º 11, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, Concelho de Loures, 
devidamente representada neste ato pelo Senhor 
Henrique Freire Leal, que outorga na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração, 
doravante designado por Instituição ou por 
segunda contraente 
 
e considerando que: 
 
1. O Regulamento Municipal de Apoio às 

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

 
2. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
3. No âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 

RMAIS - "Apoio à realização de obras de 
construção e de adaptação de imóveis", a 
Cooperativa de Solidariedade Social Os 
Amigos de Sempre, CRL., candidatou a apoio 

financeiro as obras de ampliação e 
remodelação do edifício Polo Comunitário, as 
quais lhe permitiram melhorar as respostas 
sociais "Estrutura Residencial para Idosos", 
"Serviço de Apoio Domiciliário" e "Centro de 
Dia"; 

 
4. Acompanham a referida candidatura os 

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

 
5. O orçamento total previsto para as obras de 

remodelação e adaptação dos imóveis é de 
200.852,03 € (duzentos mil, oitocentos e 
cinquenta e dois euros e três cêntimos), 
acrescido de IVA, com financiamento a ser 
assegurado pela própria Instituição, tendo esta 
demonstrado anteriormente a capacidade de 
autofinanciamento e de acesso a outras fontes 
de financiamento; 

 
6. Com as obras de melhoria e adaptação do 

imóvel em questão, a Instituição pretendeu 
qualificar e adaptar as respostas sociais 
"Estrutura Residencial para Idosos", "Serviço 
de Apoio Domiciliário" e "Centro de Dia" às 
normas vigentes, mas também adaptar os 
espaços às exigências destas respostas 
sociais, melhorando as condições existentes 
para os seus utentes; 

 
7. As obras ficaram concluídas no ano de 2019; 
 
8. Não existem no território equipamentos sociais 

em número suficiente para responder às 
necessidades da população; 

 
9. O Diagnóstico Social do concelho de Loures 

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

 
10. De acordo com o previsto no artigo 33.º, n.º 1, 

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

 
11. A ação social é também atribuição dos 

municípios, de acordo com o consignado na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
mesma Lei. 
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É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos 
termos e condições aqui definidos, o presente 
Contrato-Programa, que se rege pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Objeto 
 

O presente contrato-programa é celebrado no 
âmbito da aplicação do Artigo 13.º do 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais (RMAIS), e tem por objeto a atribuição de 
apoio financeiro pelo Município à Instituição, no 
montante global de 50.213,00 € (cinquenta mil, 
duzentos e treze euros), para exclusiva aplicação 
nas obras de ampliação e remodelação do edifício 
Pólo Comunitário, propriedade da Instituição, sito 
na Rua Palmira Bastos n.º 11, Bairro da 
Esperança - Vale Figueira, União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, Concelho de Loures. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Apoio financeiro 
 

1. A primeira contraente atribui à segunda 
contraente o apoio financeiro mencionado na 
cláusula anterior, no montante global de 
50.213,00 € (cinquenta mil, duzentos e treze 
euros), de acordo com o plano de pagamentos 
previsto no número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro destina-se exclusivamente 

a comparticipar os encargos/custos havidos 
com as obras referidas na cláusula primeira, 
mediante a apresentação pela segunda 
contraente dos respetivos autos de medição e 
faturas correspondentes. 

 
3. O apoio financeiro será atribuído, na sua 

totalidade, no segundo semestre de 2020. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Obrigações da primeira contraente 
 

A primeira contraente obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

 
b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 

do projeto desenvolvido pela segunda 
contraente e objeto do presente contrato; 

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

 
d) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, 

todo o apoio técnico necessário. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

Obrigações da segunda contraente 
 

A segunda contraente obriga-se a: 
 
a) Realizar o projeto/obra no equipamento social 

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

 
b) Cooperar com o Município no 

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

 
c) Cumprir o estabelecido no presente contrato-

programa, mediante a entrega nos prazos a 
definir pelo plano de trabalhos, de toda a 
informação e documentação necessária, em 
especial autos de vistoria e medição dos 
trabalhos e respetivo relatório de execução; 

 
d) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 

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

 
e) Publicitar o projeto/obra objeto do presente 

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

 
f) Atender, na sua atuação, aos critérios de 

economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

 
g) Utilizar o apoio financeiro concedido em 

conformidade com o projeto/obra por si 
apresentado e aprovado pelo Município, não 
podendo ser desviado para outras finalidades, 
nem locados, alienados ou por qualquer modo 
onerados, no todo ou parte, os bens e serviços 
com ele adquiridos; 
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h) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto/obra apresentado ou a sua 
realização pontual; 

 
i) Permitir o acesso ao local de realização do 

projeto/obra, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município; 

 
j) Apresentar ao Município os relatórios finais da 

execução física e financeira; 
 
k) Não ceder o equipamento social a terceiros, 

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

 
l) Não dar utilização diversa ao equipamento 

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

 
m) Dar ao Município o direito de preferência na 

aquisição do edifício ora em causa, sendo 
que, no caso deste último exercer o seu direito 
de preferência, ao preço de venda 
comunicado pela Instituição, será deduzido 
parte ou todo o apoio financeiro por aquele 
concedido. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

Acompanhamento e Controlo 
 

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

 
 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Revisão ao Contrato-Programa 
 

O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das contraentes, no 
que se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pela primeira contraente devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

Alteração da utilização do edifício 
destinado a equipamento social 

 
A segunda contraente ou quem vier a assumir a 
posição desta só poderá alterar a utilização do 
edifício destinado a equipamento social mediante 
autorização expressa e adequada da primeira 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

Incumprimento, Rescisão e Sanções 
 

1. O incumprimento pela segunda contraente de 
uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
da primeira contraente. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável à 

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

 
3. No caso de incumprimento do presente 

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

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

Denúncia 
 

O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pela segunda contraente à primeira 
contraente, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem. 
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CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Vigência do Contrato-Programa 
 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Dúvidas e Omissões 
 

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

 
 

Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
 

Bernardino José Torrão Soares 
 
 
 

Pela Cooperativa de Solidariedade Social 
Os Amigos de Sempre, CRL. 

 
O Presidente 

 
Henrique Freire Leal 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação de comparticipação 
financeira às entidades que submeteram 
candidaturas no âmbito do disposto no 
Regulamento Municipal de Apoio às Instituições 
Sociais, referente à tipologia de "Apoio à Aquisição 
de Viaturas". 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 365/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Entrou em vigor o Regulamento Municipal de 

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

 
B. Para além de dar cumprimento às diretrizes da 

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

 
C. O Despacho n.º 301/2020, de 1 de julho de 

2020, que altera o Despacho n.º 15/2020, de 8 
de janeiro de 2020, estabelece a fixação dos 
montantes máximos para o apoio financeiro no 
âmbito da aplicação do Regulamento 
Municipal de Apoio às Instituições Sociais, 
para o ano de 2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a comparticipação dos seguintes valores 
às entidades que submeteram candidaturas no 
âmbito do disposto no Regulamento Municipal de 
Apoio às Instituições Sociais, referente à tipologia 
de “Apoio à Aquisição de Viaturas”: 
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 NIPC Designação 
Apoio 

à Aquisição 
de Viaturas 

1 501400206 Associação “O Saltarico” 10.000,00 € 

2 504647270 Associação Beneficente 
de Ajuda 

 
4.674,80 € 

3 501138641 
Associação 
Infanta D. Mafalda, 
Lar Infanta D. Maria 

 
5.000,00 € 

4 500962081 Associação 
Luiz Pereira da Motta 5.000,00 € 

5 501404457 Centro Social de Sacavém 2.750,00 € 

 
 

Loures, 7 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração do Protocolo de Parceria 
com diversas entidades parceiras que 
desenvolvem a sua intervenção junto da pessoa 
em situação de sem-abrigo, e cujo objeto é a 
criação e implementação do NPISA - Núcleo de 
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de Loures 
e a definição dos compromissos a assegurar pelas 
entidades parceiras, na promoção das condições 
da autonomia e do exercício pleno da cidadania da 
população em situação de sem-abrigo 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 367/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Estratégia Nacional para a Integração de 

Pessoas Sem-Abrigo (ENIPSA) 2009-2015 
previa na sua implementação a nível local, no 
âmbito das redes sociais locais (CLAS), a 
criação de Núcleos de Planeamento, 
Intervenção e Acompanhamento a Sem-
Abrigo, constituídos por entidades que 
apresentassem intervenção reconhecida com 
esta população; 

 
B. No âmbito da atualização do Diagnóstico 

Social da Rede Social de Loures 2014, foi 
identificada como área prioritária de 
intervenção a população em situação de sem-
abrigo, surgindo como prioridade de 
intervenção a criação do grupo de trabalho - 

Grupo de Planeamento da Intervenção com os 
Sem-Abrigo de Loures (GPISA), tendo por 
base uma metodologia de planeamento, 
intervenção e acompanhamento integrados; 

 
C. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 

107/2017, de 25 de julho, aprova a Estratégia 
Nacional para a Integração das Pessoas em 
Situação de Sem-Abrigo (ENIPSSA) 2017-
2023, cujo modelo de intervenção definido 
assenta numa premissa de rentabilização de 
recursos humanos e financeiros, bem como da 
necessidade de evitar a duplicação de 
respostas e qualificar a intervenção ao nível 
da prevenção das situações de sem-abrigo e 
do acompanhamento junto dos utentes, 
centrando-se no indivíduo, na família e na 
comunidade; 

 
D. O Protocolo de Colaboração foi aprovado em 

sede do CLAS de Loures, em 6 de abril de 
2016, e formalmente constituído em 25 de 
novembro de 2016, composto por 12 
entidades parceiras locais e coordenado pelo 
Município de Loures; 

 
E. A ENIPSSA 2017-2023 define, no âmbito dos 

órgãos e estruturas que a compõem, a criação 
de Núcleos de Planeamento e Intervenção 
Sem-Abrigo (NPISA) sempre que a dimensão 
do fenómeno das pessoas em situação de 
sem-abrigo o justifique, no âmbito dos 
Conselhos Locais de Ação Social (CLAS) ou 
plataformas supraconcelhias; 

 
F. Cada Núcleo deve ser constituído por um 

representante da câmara municipal e das 
entidades ou organismos do setor público, 
nomeadamente os tutelados pelos membros 
do Governo nas áreas do emprego, segurança 
social, educação, saúde, justiça, 
administração interna, obras públicas e 
ambiente, cidadania e igualdade; e por todas 
as entidades com intervenção na área que 
desejem estabelecer um trabalho articulado e 
integrado, e às quais seja reconhecida 
competência para tal por todos os outros 
parceiros e, preferencialmente, deve ser 
coordenado pela Câmara Municipal; 

 
G. O Grupo de Implementação, Monitorização e 

Avaliação da Estratégia (GIMAE), propõe a 
todos os NPISA constituídos anteriormente à 
ENIPSSA 2017-2023, um modelo uniforme de 
protocolo de parceria em que estão 
formalizados os compromissos a assumir por 
cada uma das entidades que o constituem, a 
representatividade dos vários setores públicos 
e outras entidades locais com intervenção na 
área, às quais seja reconhecida competência 
para tal, por todos os parceiros; 
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H. O trabalho desenvolvido junto da população 
em situação de sem-abrigo, pelas Entidades 
Comunidade Vida e Paz e Irmandade de 
Nossa Senhora do Cabo Espichel da Paróquia 
de Santa Maria de Loures, em articulação e 
parceria com o NPISA de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e das 
alíneas u) e v) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a celebração do Protocolo 
de Parceria com as diversas entidades parceiras 
que desenvolvem a sua intervenção junto da 
pessoa em situação de sem-abrigo, e cujo objeto é 
a criação e implementação do NPISA de Loures e 
a definição dos compromissos a assegurar pelas 
entidades parceiras, na promoção das condições 
da autonomia e do exercício pleno da cidadania da 
população em situação de sem-abrigo. 

 
 

Loures, 8 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

         
 

PROTOCOLO DE PARCERIA 
 

Considerando a aprovação da Estratégia Nacional 
para a Integração das Pessoas em Situação de 
Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023) em 
sede da Resolução do Conselho de Ministros 
(RCM) n.º 107/2017, de 25 de julho, 
posteriormente revista pela RCM n.º 2/2020, de 21 
de janeiro; 
 
Considerando que a ENIPSSA 2017-2023 assenta 
em três principais áreas estratégicas, configuradas 
em 3 eixos que se desenvolvem em objetivos 
estratégicos: Eixo n.º 1 - Promoção do 
conhecimento do fenómeno das pessoas em 
situação de sem-abrigo, informação, 
sensibilização e educação; Eixo n.º 2 - Reforço de 
uma intervenção promotora da integração das 
pessoas em situação de sem-abrigo; Eixo n.º 3 - 
Coordenação, monitorização e avaliação da 
ENIPSSA 2017-2023; 
 

Considerando que o modelo de intervenção 
definido preconiza uma abordagem centrada na 
pessoa como um todo e no seu contexto de vida, 
um acompanhamento de proximidade e assenta 
numa premissa de qualificação e rentabilização de 
recursos humanos e financeiros, nomeadamente 
para evitar a duplicação de respostas; 
 
Considerando que a implementação do modelo de 
intervenção e acompanhamento integrado se 
realiza em territórios a definir nas Plataformas 
Supraconcelhias da Rede Social ou plenários dos 
Conselhos Locais de Ação Social (CLAS), de 
acordo com as necessidades identificadas em 
diagnóstico; 
 
Considerando que os Núcleos de Planeamento e 
Intervenção Sem-Abrigo (NPISA) deverão ser 
criados, sempre que a dimensão do fenómeno das 
pessoas em situação de sem-abrigo o justifique, 
no âmbito dos CLAS ou plataformas 
supraconcelhias; 
 
Considerando que a realidade diagnosticada pode 
ditar a necessidade de reequacionar o reforço 
técnico das equipas, hipótese que não deve ser 
afastada, e para cuja resposta devem contribuir, 
de forma articulada, os vários agentes e parceiros 
intervenientes, obedecendo sempre a uma lógica 
de distribuição equitativa de responsabilidades e 
tendo em conta a missão, as atribuições e os 
recursos disponíveis das entidades signatárias, 
condição que se reputa como princípio 
enquadrador dos âmbitos de intervenção 
institucionais, tendente à promoção de um 
funcionamento harmonioso dos projetos de 
parceria interinstitucional, mormente por promover 
a transparência quanto à esfera de competências 
de cada entidade parceira, o desenvolvimento de 
uma intervenção concertada e integrada que 
possa melhor conjugar os diferentes papéis a 
desempenhar em sede dos projetos, contribuindo 
também para o aproveitamento ótimo das 
potencialidades e sinergias complementares; 
 
Considerando que na sessão plenária do CLAS do 
Município de Loures, realizada no dia 6 de abril de 
2016, foi aprovada a criação de um NPISA; 
 
Considerando que o Grupo de Implementação, 
Monitorização e Avaliação da Estratégia (GIMAE), 
por proposta do seu Núcleo Executivo, validou a 
constituição de um NPISA no âmbito do CLAS do 
Município de Loures; 
 
Considerando que cada NPISA deve ser 
constituído por um representante da câmara 
municipal e das entidades ou organismos do setor 
público, nomeadamente os tutelados pelos 
membros do Governo nas áreas do emprego, 
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segurança social, educação, saúde, justiça, 
administração interna, obras públicas e ambiente, 
cidadania e igualdade, bem como, por todas as 
entidades com intervenção na área que desejem 
estabelecer um trabalho articulado e integrado, e 
às quais seja reconhecida competência para tal 
por todos os outros parceiros, atendendo à 
realidade local. 
 
 
É celebrado o presente Protocolo de Parceria 
entre os seguintes parceiros no âmbito da Rede 
Social de Loures, que se constituem como Núcleo 
de Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de 
Loures, doravante designado por NPISA de 
Loures: 
 
O Município de Loures, doravante designado por 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2670-501 Loures, neste ato representado por 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal; 
 
O Instituto da Segurança Social, I.P./Centro 
Distrital de Lisboa do ISS, IP, doravante designado 
por ISS, I.P. - Centro Distrital de Lisboa, pessoa 
coletiva n.º 505305500, com sede na Av. 5 de 
Outubro, 175, 1069-451 Lisboa, neste ato 
representado por Maria de Fátima Matos, Diretora 
Adjunta do Centro Distrital de Lisboa; 
 
O Centro de Respostas Integradas (CRI) de 
Lisboa Oriental da Divisão de Intervenção nos 
Comportamentos Aditivos e nas Dependências 
(DICAD) da Administração Regional de Saúde de 
Lisboa (ARSLVT), doravante designado por CRI 
Lisboa Oriental/ARSLVT I.P., pessoa coletiva n.º 
503148776, com sede na Rua de Xabregas, n.º 
62, 1900-440 Lisboa, neste ato representado por 
Pedro Marques Catita, Coordenador Técnico; 
 
A SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de 
Loures, S.A., doravante designada por 
SGHL/Hospital Beatriz Ângelo, pessoa coletiva n.º 
509217605, com sede na Avenida Carlos Teixeira, 
n.º 3, 2674-514 Loures, neste ato representada 
por Artur Aires Rodrigues de Morais Vaz, 
Administrador Executivo; 
 
O Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) 
Loures Odivelas, doravante designado por ACES 
Loures Odivelas, pessoa coletiva n.º 503148776, 
com sede na Urbanização Terraços da Ponte, 
2685-101 Sacavém, neste ato representado por 
Liliana Plácido Rodrigues, Assistente Social; 
 
 
 

A Polícia de Segurança Pública, doravante 
designada por PSP - Comando Metropolitano de 
Lisboa, pessoa n.º 600006662, com sede no Largo 
Penha de França, n.º 1, 1170-298 Lisboa, neste 
ato representada por Jorge Alexandre Gonçalves 
Maurício, Comandante Metropolitano da PSP de 
Lisboa; 
 
A Guarda Nacional Republicana, doravante 
designada por GNR - Destacamento Territorial de 
Vila Franca de Xira, pessoa coletiva n.º 
600008878, com sede na Rua Calouste 
Gulbenkian, n.º 2, 2625-575 Vialonga, neste ato 
representada por Ana Isa Vital Ribeiro, 
Comandante do Destacamento Territorial da GNR 
de Vila Franca de Xira; 
 
A Associação Luiz Pereira da Motta, doravante 
designada por ALPM, pessoa coletiva n.º 
500962081, com sede na Praceta António 
Francisco da Silva Penetra, n.º 6, 2670-400 
Loures, neste ato representada por José Maria 
Silva Lourenço, Presidente da Direção; 
 
A Hillsong Portugal, doravante designada por 
Hillsong, pessoa coletiva n.º 592001261, com sede 
na Estrada da Lezíria, Pavilhão B, Infantado, 
2670-513 Loures, neste ato representada por José 
Paulo Pardal Correia, Secretário de Direção; 
 
O Centro Social e Paroquial da Bobadela, 
doravante designado por CSP Bobadela, pessoa 
coletiva n.º 520107227, com sede na Rua António 
Ferreira, n.º 19, 2695-020 Bobadela, neste ato 
representado por Marisa Cristina Pereira de 
Almeida Tavares, Vice-Presidente; 
 
O Instituto do Emprego e Formação Profissional, 
I.P., doravante designado por IEFP, pessoa 
coletiva n.º 501442600, com sede na Rua de 
Xabregas, n.º 52, 1949-003 Lisboa, neste ato 
representado por Isabel Maria Martins Henriques, 
Delegada Regional de Lisboa e Vale do Tejo; 
 
A Associação Médicos do Mundo, doravante 
designada por MdM, pessoa coletiva n.º 
504568566, com sede na Av. De Ceuta (Sul), Lote 
4, Loja 1, 1300-125 Lisboa, neste ato 
representada por Carla Maria Paiva, Diretora 
Executiva; 
 
A Comunidade Vida e Paz, doravante designada 
por CVP, pessoa coletiva n.º 502310421, com 
sede na Rua Domingos Bomtempo, n.º 7, 1700-
142 Lisboa, neste ato representada por Horácio 
Félix, Presidente da Instituição; 
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A Irmandade de Nossa Senhora do Cabo Espichel 
da Paróquia de Santa Maria de Loures, doravante 
designada por Irmandade de Nossa Senhora do 
Cabo Espichel, pessoa coletiva n.º 591001063, 
com sede na Igreja de Santa Maria de Loures, 
Rua Fria, 2670-451, Loures, neste ato 
representada por Francisco José da Silva Simões, 
na qualidade de Presidente da Mesa 
Administrativa.  
 
E que se rege pelas cláusulas seguintes:  

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente protocolo tem por objeto a criação e 
implementação do NPISA de Loures e a definição 
dos compromissos a assegurar pelas entidades 
parceiras, na promoção das condições da 
autonomia e do exercício pleno da cidadania da 
população em situação de sem-abrigo. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Âmbito geográfico de intervenção 

 
O NPISA de Loures tem âmbito concelhio, sendo a 
sua área de intervenção o Município de Loures. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Coordenação 

 
O NPISA de Loures é coordenado pela Câmara 
Municipal de Loures. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Competências 

 
O NPISA de Loures tem como competências: 
 
1. Ao nível do Planeamento e em consonância 

com os instrumentos de planeamento da Rede 
Social, a: 

 
a) Realização do Diagnóstico local sobre o 

fenómeno das pessoas em situação de sem-
abrigo, como contributo para o diagnóstico da 
rede social e base de planificação da sua 
atividade; 

 
b) Identificação e mobilização dos recursos 

necessários à resolução do problema - 
sistematização de um guia de recursos local; 

 
 
 

c) Planificação das atividades nesta área, 
através da construção de um Plano de Ação, 
para conjugação de esforços e rentabilização 
de recursos na resolução do problema; 

 
d) Identificação das necessidades de formação 

das equipas e programação da mesma; 
 
e) Efetivação de Relatórios de atividades 

anuais. 
 
2. Ao nível da Intervenção: 
 
a) Coordenar os encontros para análise e 

atribuição de casos, de acordo com os 
diagnósticos e necessidades apresentadas; 

 
b) Promover a articulação entre as entidades 

públicas e privadas visando a conjugação e 
rentabilização de recursos; 

 
c) Monitorizar os processos (controlo da 

execução do plano individual, identificação e 
gestão de obstáculos); 

 
d) Assegurar a articulação com equipas de 

supervisão e avaliação externa; 
 
e) Promover ações de Sensibilização/Educação 

da comunidade para as questões da 
prevenção/ inserção relativamente à 
população em situação de sem-abrigo; 

 
f) Contribuir para assegurar a implementação e 

monitorização da ENIPSSA 2017-2023, 
centralizando toda a informação a nível local; 

 
g) Adotar o modelo de intervenção e 

acompanhamento integrado definido no 
âmbito da ENIPSSA 2017-2023, realizando as 
adaptações necessárias ao mesmo, tendo em 
conta as dinâmicas locais; 

 
h) Utilizar o conceito de pessoa em situação de 

sem-abrigo adotado no âmbito da ENIPSSA 
2017-2023; 

 
i) Articular permanentemente com o Núcleo 

Executivo do GIMAE. 
 
 

Cláusula 5.ª 
Proteção de dados Pessoais 

 
1. As entidades subscritoras do presente 

protocolo obrigam-se a preservar a 
confidencialidade dos dados pessoais a que 
tenham acesso ou que lhes sejam transmitidos 
no âmbito da execução da presente parceria e 
a tomar todas as medidas técnicas e 
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organizativas adequadas à sua proteção nos 
termos previstos, designadamente, no 
Regulamento Geral sobre Proteção de Dados 
(RGPD). 

 
2. A informação e a documentação abrangidas 

pelo dever de confidencialidade não podem 
ser transmitidas a terceiros, nem objeto de 
qualquer outro uso ou tratamento que não o 
destinado direta e exclusivamente à execução 
do presente protocolo. 

 
3. Exclui-se do dever de confidencialidade a 

informação e a documentação que 
comprovadamente forem do domínio público 
ou que, por força de lei, contrato, processo 
judicial ou a pedido de autoridades 
reguladoras ou de outras entidades 
administrativas, os signatários estejam 
obrigados a revelar. 

 
4. Em especial, os signatários obrigam-se: 
 
a) A respeitar a confidencialidade dos dados 

pessoais a que tenham acesso ou que lhes 
sejam disponibilizados pela ou pelas entidades 
envolvidas na presente parceria, bem como de 
todas as informações de caráter pessoal 
referentes, designadamente, a beneficiários e 
contribuintes do Sistema de Segurança Social, 
não os disponibilizando a terceiros; 

 
b) A apagar e/ou destruir todos os dados 

pessoais que se encontrem na sua posse, 
bem como todo e qualquer tipo de registo 
(digital ou em papel) relacionado com esses 
dados, depois de concluído o objeto do 
presente protocolo; 

 
c) A garantir que todos os colaboradores e outras 

pessoas que intervenham na parceria 
respeitam os princípios e as obrigações 
constantes no RGPD. 

 
5. Os outorgantes do presente protocolo 

assumirão direta e pessoalmente a 
responsabilidade por qualquer dano 
patrimonial ou moral que terceiros venham a 
sofrer em consequência de ato, ação ou 
omissão, praticado dolosa ou negligentemente 
em violação do dever de confidencialidade a 
que se encontram sujeitos e do disposto na 
presente cláusula. 

 
6. O dever de confidencialidade mantém-se até 

ao termo ou à cessação, por qualquer causa, 
do presente protocolo, sem prejuízo da 
sujeição subsequente a quaisquer deveres 
legais relativos, designadamente, à proteção 

da credibilidade, do prestígio ou da confiança 
devidas às pessoas coletivas públicas. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Sigilo 

 
As entidades outorgantes e respetivos técnicos 
comprometem-se a guardar sigilo da informação 
cujo conhecimento lhes advenha pelas atividades 
inerentes à parceria e consequentes ações 
estabelecidas ao abrigo do presente protocolo 
outorgado, mesmo após o termo das suas 
funções. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Funcionamento 

 
1. O NPISA de Loures reúne em plenário com 

periodicidade trimestral, podendo ser 
solicitado pela coordenação, a qualquer 
momento e em função das necessidades, a 
realização de reuniões extraordinárias com 
todos os parceiros, em subgrupos ou com 
outras entidades privilegiadas. 

 
2. As reuniões do NPISA de Loures realizam-se 

nas instalações da entidade coordenadora, 
podendo ser também realizadas nas 
instalações de qualquer outra entidade 
parceira, sempre que se considerar pertinente 
e em função da disponibilidade dos parceiros. 

 
3. O funcionamento interno do NPISA e a 

operacionalização será devidamente 
explicitada em regulamento interno a aprovar 
em reunião plenária. 

 
 

Cláusula 8.ª 
Competências da Coordenação 

 
Compete à Coordenação do NPISA de Loures: 
 
a) Assegurar que seja implementado o Modelo 

de Intervenção e Acompanhamento Integrado 
preconizado e divulgado pela ENIPSSA, com 
as adaptações necessárias ao mesmo, tendo 
em conta as dinâmicas locais; 

 
b) Coordenar as atividades do NPISA de Loures, 

facilitando a sua implementação e 
supervisionando a sua execução;  

 
c) Convocar os parceiros do NPISA de Loures 

para as reuniões necessárias, propondo a sua 
ordem de trabalhos e assegurando meios e 
espaços necessários para a sua realização; 
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d) Elaborar um Plano de Ação Anual com a 
colaboração dos parceiros do NPISA de 
Loures;  

 
e) Informar, no prazo máximo de 1 mês, os/as 

gestores/as de caso e de tarefas dos 
processos que lhes foram atribuídos pelo 
NPISA de Loures; 

 
f) Coordenar a discussão de casos em sede do 

NPISA de Loures; 
 
g) Centralizar toda a informação local relativa às 

situações e processos de acompanhamento 
de pessoas sem-abrigo; 

 
h) Monitorizar as intervenções locais em curso 

junto das pessoas sem-abrigo; 
 
i) Articular com a representação dos NPISA em 

sede do Núcleo Executivo do GIMAE; 
 
j) Articular com entidades externas consideradas 

relevantes. 
 
 

Cláusula 9.ª 
Compromissos das Entidades Parceiras 

 
No âmbito do presente Protocolo e considerando o 
previsto no Anexo I, as entidades signatárias 
comprometem-se: 
 
1. Município de Loures 
 
A coordenação do NPISA é assegurada pelo 
Município de Loures, que assume a 
responsabilidade de centralizar e difundir a 
informação. 
 
Criação de uma Base de Dados, com a 
identificação das pessoas em situação de Sem-
Abrigo, complementada com um conjunto de 
informações de caracterização das mesmas. 
 
Atualização dos processos e monitorização das 
situações existentes ou de novas, com base nas 
informações enviadas ao Município de Loures 
pelos técnicos que já acompanham estas pessoas. 
 
2. ISS, I.P. 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Colaboração, de acordo com os seus recursos 
humanos, equipamentos e serviços, nas ações de 
identificação das situações, diagnóstico, 
elaboração de programas/contratos de inserção e 

respetivo acompanhamento, bem como no 
conjunto de atividades conducentes à inclusão 
social das pessoas sem-abrigo. 
 
3. ARSLVT - CRI Lisboa Oriental/Equipas de 

Tratamento 
 
Sinalização de casos diagnosticados de pessoas 
sem-abrigo que procuram apoio na Equipa de 
Tratamento de Loures, com respetivo 
encaminhamento para a Entidade Coordenadora 
do NPISA de Loures. 
 
Colaboração na elaboração de Programas 
Individuais de Inserção para os casos identificados 
no âmbito do NPISA de Loures. 
 
Acompanhamento médico, psicológico e social no 
âmbito da problemática das dependências, por 
parte dos Técnicos da Equipa de Tratamento de 
Loures, sempre e/ou enquanto os casos 
mantenham tratamento ambulatório. 
 
4. SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de 

Loures 
 
Sinalização e encaminhamento das pessoas em 
situações de sem-abrigo, colaboração com os 
diversos parceiros no âmbito das suas 
competências, bem como avaliar a situação e 
elaborar o respetivo diagnóstico social. 
 
Acompanhamento na área da saúde, através da 
observação em contexto de urgência (sempre que 
clinicamente se justificar) e acompanhamento em 
ambulatório para observação por especialidades 
médicas e/ou cirúrgicas (sempre que clinicamente 
se justificar). 
 
5. ACES Loures - Odivelas 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Tendo em conta a população destinatária, as 
competências do ACES incidem no atendimento, 
acompanhamento e avaliação biopsicossocial, 
identificando eventuais riscos de saúde física, que 
possam constituir ameaça de contágio e 
consequente risco para a saúde pública. 
 
6. PSP Loures 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
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7. GNR/Destacamento de Vila Franca de Xira 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
8. Associação Luiz Pereira da Motta 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Apoio no âmbito das respostas sociais 
dinamizadas pela instituição, nomeadamente 
Cantina Social, Balneário Social e Bens (vestuário, 
calçado, produtos de higiene, mobiliário e outros). 
 
9. Hillsong Portugal 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Apoio na alimentação e Bens (vestuário, calçado, 
produtos de higiene e outros). 
 
10. Centro Social e Paroquial da Bobadela 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Apoio na alimentação e Bens (vestuário, calçado, 
produtos de higiene e outros). 
 

11. IEFP - Instituto de Emprego e Formação 
Profissional 

 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Atendimento integrado e personalizado, mediante 
apoio técnico e administrativo adequado às 
solicitações. 
 
Proporcionar serviços de informação e orientação 
profissional e assegurar informação sobre a 
inserção na vida ativa, avaliando a adequação e o 
impacto das ações desenvolvidas junto dos 
mesmos.  
 
Encaminhamento para os Centros de Formação 
Profissional de gestão participada, ou outras 
entidades formadoras certificadas, tendo em vista 
a obtenção de qualificação profissional e a 
integração no mercado de trabalho. Ajustar a 
oferta de emprego e/ou medidas de emprego que 
promovam a empregabilidade. 
 

12. Médicos do Mundo - Associação 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas sem-abrigo para a Entidade 
Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Apoio no âmbito da equipa de rua, através da 
prestação de cuidados primários de saúde, apoio 
psicossocial, apoio medicamentoso, distribuição 
de material preventivo (preservativos, programa de 
troca de seringas, prata e cachimbos), testes 
rápidos - VIH; Hepatites B e C. 
 
13. Comunidade Vida e Paz 
 
Assegurar a intervenção em contexto de rua, de 
todas as situações de pessoas em situação de 
sem-abrigo, sinalizadas pelo NPISA de Loures, no 
âmbito da Equipa Técnica de Rua. 
 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas em situação de sem-abrigo para a 
Entidade Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Responder a todas as sinalizações efetuadas pelo 
NPISA de Loures e assegurar o acompanhamento 
das mesmas sempre que necessário e em 
articulação com o técnico gestor, desenvolvendo 
os procedimentos necessários para a integração 
da pessoa em situação de sem-abrigo, em 
articulação com as diversas entidades parceiras. 
 
Realização de atendimento e acompanhamento 
social individualizado à pessoa em situação de 
sem abrigo, em contexto de rua ou em gabinete. 
 
Assegurar a gestão e acompanhamento de uma 
unidade residencial temporária/Apartamento 
Partilhado para 2 utentes, propriedade do 
Município, ou outras a criar. 
 
Participação na atualização do levantamento das 
situações existentes. 
 
14. Irmandade de Nossa Senhora do Cabo 

Espichel da Paróquia de Santa Maria de 
Loures 

 
Sinalização e encaminhamento de casos de 
pessoas em situação de sem-abrigo para a 
Entidade Coordenadora do NPISA de Loures. 
 
Apoiar no âmbito das respostas sociais 
dinamizadas pela Irmandade, nomeadamente o 
projeto Taskinha do Cabo (apoio alimentar), 
Despensa da Irmandade (produtos de higiene e de 
limpeza), Roupeiro da Irmandade (vestuário, 
calçado). 
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Cláusula 10.ª 
Adesão de novos parceiros 

 
1. Podem aderir, por convite ou candidatura, 

outras entidades que se considerem 
relevantes e ou especialistas de manifesto 
interesse para o desenvolvimento da 
intervenção junto das pessoas em situação de 
sem-abrigo. 

 
2. A adesão das entidades deve ser expressa em 

adenda ao presente protocolo, a qual faz parte 
integrante do mesmo, identificando os termos 
da parceria e compromissos a assumir no 
âmbito da presente parceria. 

 
 

Cláusula 11.ª 
Revisão 

 
1. O presente protocolo poderá ser, total ou 

parcialmente, revisto, por acordo expresso das 
entidades parceiras, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente: 

 
a) Alteração dos pressupostos ou das condições 

técnico-legais em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) Adequação do clausulado aos objetivos 

prosseguidos ou a eventuais circunstâncias 
supervenientes a acautelar. 

 
2. Os ajustamentos mencionados no número 

anterior carecem sempre de justificação/ 
fundamentação e não podem alterar de forma 
significativa o protocolado entre os presentes 
outorgantes. 

 
 

Cláusula 12.ª 
Cessação 

 
1. O presente protocolo pode ser denunciado, 

por motivos devidamente justificados/ 
fundamentados, por qualquer das entidades 
parceiras, mediante comunicação escrita 
remetida à Coordenação do NPISA, com a 
antecedência mínima de 60 dias relativamente 
ao termo do seu prazo. 

 
2. O presente protocolo pode cessar, a todo o 

tempo, se os Outorgantes, por escrito e de 
comum acordo, expressamente assim o 
decidirem. 

 
 
 
 
 

Cláusula 13.ª 
Anexo ao protocolo 

 
Consta como anexo ao presente protocolo, 
fazendo parte integrante do mesmo, o modelo de 
ficha de caracterização quantitativa e qualitativa 
das pessoas em situação de sem-abrigo e 
diagnóstico dos problemas e respostas existentes. 

 
 

Cláusula 14.ª 
Disposições Finais 

 
1. Todas as dúvidas resultantes da interpretação, 

aplicação ou execução do presente protocolo, 
bem como da integração de lacunas, serão 
resolvidas por acordo entre as partes. 

 
2. Por acordo das partes poderão introduzir-se 

novas cláusulas e/ou alterações às já 
existentes, mediante a outorga de Adendas 
adicionais ao presente protocolo. 

 
 

Cláusula 15.ª 
Vigência 

 
O presente protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e é válido pelo período de 
dois anos, considerando-se automática e 
sucessivamente renovável por iguais períodos, 
salvo se qualquer das entidades parceiras 
apresentar à Coordenação do NPISA de Loures, a 
respetiva denúncia do protocolo nos termos do 
disposto na Cláusula 12.ª. 
 
 
O presente protocolo é celebrado aos .... dias, do 
mês de ........... de dois mil e dezoito, encontrando-
se redigido em ……. páginas e dele foram feitos 
……….. exemplares, que vão ser rubricados e 
assinados pelos parceiros outorgantes, ficando um 
exemplar na posse de cada um dos mesmos. 
 
 

Município de Loures 
 

(Bernardino Soares) 
 
 
 

Instituto da Segurança Social, IP 
 

(Maria de Fátima Matos) 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 14 

 

 
 

15 de JULHO 
de 2020 

 
 
 
 

74 

 

ARSLVT - Centro de Respostas Integradas (CRI) 
de Lisboa Oriental  

 
(Pedro Marques Catita) 

 
 
 

SGHL - Sociedade Gestora do Hospital de Loures, 
S.A. 

 
(nome representante entidade) 

 
 
 

Agrupamento Centros Saúde (ACES) 
Loures e Odivelas 

 
(nome representante entidade) 

 
 
 

Polícia de Segurança Pública 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

Guarda Nacional Republicana 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

Associação Luiz Pereira da Motta 
 

José Maria Silva Lourenço 
 
 
 

Hillsong Portugal 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

Centro Social e Paroquial da Bobadela 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

IEFP - Instituto de Emprego 
e Formação Profissional, IP 

 
(nome representante entidade) 

 
 
 
 

Associação Médicos do Mundo 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

Comunidade Vida e Paz 
 

(nome representante entidade) 
 
 
 

Irmandade de Nossa Senhora do Cabo Espichel 
 

(nome representante entidade) 
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ANEXO I 
 
 

CONSTITUIÇÃO DOS NÚCLEOS DE PLANEAMENTO E INTERVENÇÃO SEM-ABRIGO 
PLANEAMENTO 
 
Tendo por base o conceito de pessoa em situação de sem-abrigo utilizado no âmbito da ENIPSSA 2017-
2023, efetue uma caracterização quantitativa e qualitativa das pessoas em situação de sem-abrigo. 
 
Caracterização quantitativa: 
 
Sem Teto N.º 76 Sem Casa N.º 14 

Espaço Público  Alojamento 
temporário 

 
Abrigo de Emergência  

Local precário  
Total: 76 Total: 14 

 
N.º Total de pessoas em situação de sem-abrigo1: 90 
 
Caracterização qualitativa: 
 
A atualização do Diagnóstico Social do Concelho de Loures 2014, aprovado em sede do Conselho Local de 
Ação Social (CLAS) de Loures, em 16 de outubro de 2014, identifica como área prioritária de intervenção a 
população em situação de sem-abrigo. 
 
Neste seguimento, foram efetuados os primeiros procedimentos no desenvolvimento de uma intervenção 
centrada na pessoa em situação de sem-abrigo, de forma articulada com os vários parceiros a nível local, a 
qual resultou na criação do NPISA de Loures, constituído formalmente em novembro de 2016. 
 
1
 à data de: 30 de abril de 2020 

 
Em Loures as pessoas em situação de sem abrigo/sem teto encontram-se na sua maioria a pernoitar em 
locais precários, geralmente casas abandonadas e/ou fábricas/armazéns devolutos, sem condições de 
habitabilidade e no espaço público - jardins, varandas, vão de escadas, carros abandonados e tendas. 
 
Em abril de 2020, estavam sinalizadas pelo NPISA de Loures, 90 pessoas em situação de sem-abrigo, 
distribuídos pelas diversas freguesias do concelho, sendo a freguesia de Loures e a UF Sacavém e Prior 
Velho, as que apresentam um maior número de casos sinalizados. Este número contempla ainda, novas 
sinalizações que, no decurso do período de pandemia causada pelo COVID-19, viram-se obrigados a 
abdicar do seu trabalho e deixaram de ter condições para assegurar o pagamento do aluguer de quartos, 
tendo integrado os dois centros de alojamento temporário criados para o efeito. 
 
A maioria destas pessoas são do sexo masculino, de nacionalidade portuguesa, com idades 
compreendidas entre os 45 e os 64 anos de idade, com problemas associados a consumos e/ou 
dependências, problemas de saúde mental e precariedade financeira/desemprego, e que têm 
acompanhamento por parte de entidades parceiras ao nível da alimentação, higiene pessoal, saúde e apoio 
social. 
 
As fontes de rendimento prendem-se na sua maioria por prestações sociais (RSI, reformas, pensões, 
subsídio desemprego), salário ocasional/biscates, salário regular, e sem rendimentos/mendicidade 
(dádivas). 
 
 
______________________________________________________________________________________ 
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Indique na tabela seguinte os principais problemas identificados associando a cada um as respostas 
existentes e as entidades que as desenvolvem. No caso de não existir resposta para o problema 
identificado, sinalize com um X na coluna área lacunar. 
 
Principais problemas 
identificados 

Respostas Existentes 
no Município 

Entidades Áreas lacunares 

1. Habitação 1.1. Apartamento 
Partilhado 

C. M. Loures X 

1.2. Arrendamento 
Apoiado 

C.M.L. 
IHRU 
IGFSS 

X 

2. Precariedade Económica 
(Insuficiência de rendimentos) 

2.1. Apoios Financeiros ISS, I.P. X 
2.2. Programa de 
Emergência Social / 
Serviço de Atendimento 
Integrado 

Município 
Juntas 
de Freguesia 
IPSS 

X 

2.3. Apoio Alimentar / 
Higiene / Vestuário 

CML/Loja 
Solidária 
IPSS 

X 

 2.4. Apoio no acesso ao 
medicamento 

Projeto Abem 
CML 

X 

3. Doença Mental 3.1. Área de Psiquiatria HBA X 
4. Dependências / 
Toxicodependência / Alcoolismo 

4.1. Equipa de 
Tratamento 

CRI Lisboa 
Oriental 

X 

5. Desemprego 5.1. Espaço Aberto ao 
Diálogo (apoio na 
elaboração de Curriculum 
Vitae e na procura ativa 
de emprego) 

CVP X 

 
Tendo por base a caracterização da população em situação de sem-abrigo e a identificação dos problemas 
e respostas existentes, defina na tabela seguinte as propostas de articulação/complementaridade das 
respostas existentes e os objetivos a atingir junto desta população com a criação do NPISA de Loures 
 
Principais 
problemas 
identificados 
(na tabela anterior) 

Propostas 
articulação/complementaridade 
das respostas existentes 

Entidades 
envolvidas (que 
devem integrar o 
protocolo de 
parceria) 

Objetivos 
a atingir 

1. Habitação 1.1. Aumento de Casas de Transição 
/ Apartamentos Partilhados 

CVP 
IPSS 

Promover 
soluções de 
alojamento 
diferenciadas 
e/ou a custos 
acessíveis com 
vista à 
autonomização 
da PSSA 

1.2. Implementação de Bolsas de 
Habitação Permanente (Housing 
First) com recurso a habitações do 
setor público e privado 

CML 
IHRU 
ISS, I.P. 

2. Precariedade 
Económica 
(Insuficiência 
de rendimentos/ 
Desemprego) 

2.1. Alargamento das respostas já 
existentes 

CML 
IPSS 

Assegurar o 
acesso aos 
serviços de apoio 
alimentar, higiene 
e vestuário 

3. Doença Mental 3.1. Criação de Oficinas 
Ocupacionais complementares ao 
tratamento terapêutico ao nível da 
saúde mental 

CML 
HBA 
CVP 
ACES 

Assegurar o 
acesso aos 
cuidados de 
saúde, 
promovendo a 
qualidade de vida 
desta população 

3.2. Criação de Unidade de Vida 
Autónoma 

ACES 
MdM 
HBA 
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4. Dependências / 
Toxicodependência 
e Alcoolismo 

4.1. Criação de Equipas de 
Proximidade 

ACES 
CRI 
CVP 
IPSS 

Criar Equipas de 
Proximidade 
Multidisciplinares 
para 
acompanhamento 
e monitorização 
de situações 

5. Desemprego 5.1. Capacitação para o mercado de 
trabalho, na procura ativa de emprego 
e ofertas formativas 

CVP 
IEFP 
CML 
IPSS 

Disponibilizar 
soluções de 
capacitação, 
educação, 
formação e 
inserção 
profissional 

 
As ações a definir no âmbito do primeiro Plano de Ação do NPISA devem ter por base as respostas 
existentes e as propostas de articulação definidas, bem como, os compromissos a assumir em sede do 
Protocolo de Parceria. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º 07.02.D.34 
Empreitada de reparação e beneficiação dos 
edifícios situados nos Lotes A, B, C e D do 
Bairro Quinta da Vitória, Loures 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada à empresa “TOSVEC - 
Sociedade de Empreitadas e Construções, Lda.”, 
pelo valor de 415.765,98 € acrescido de IVA, 
sendo o prazo de execução de 300 dias seguidos, 
incluindo sábados, domingos e feriados, e de 
delegação da competência de aprovação da 
minuta do contrato no Presidente da Câmara, ao 
abrigo do disposto no artigo 109.º do CCP, com 
vista ao cumprimento dos prazos procedimentais 
previstos na Lei. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 359/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, da proposta de 
deliberação n.º 135/2020, de 23 de março de 
2020, foi lançado o concurso público, em 
conformidade com o previsto no artigo 19.º, 
alínea b) e artigos 17.º e 18.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, desenvolvido sob o 
número de processo 07.02.D.34, para 
execução da “Empreitada de Reparação e 
Beneficiação dos Edifícios Situados nos Lotes 
A, B, C e D do Bairro Quinta da Vitória, 
Loures”; 

 
 
 
 
 
B. Foi realizado o procedimento através da 

plataforma de contratação pública Vortal, 
utilizada pelo Município, sendo publicado o 
correspondente anúncio, n.º 4519/2020, no 
Diário da República n.º 86, de 4 de maio de 
2020; 

 
C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, tendo sido rececionada pronuncia 
por parte de um concorrente; 

 
D. Entretanto o júri elaborou o Relatório Final 

tendo em conta a pronúncia apresentada e 
sobre a qual deliberou não existir fundamento 
para ser aceite, cabendo agora submeter à 
Câmara Municipal de Loures com vista à 
aprovação do mesmo; 

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

síntese que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa TOSVEC - Sociedade de 
Empreitadas e Construções, Lda., cuja 
proposta prevê um valor de 415.765,98 € 
(quatrocentos e quinze mil, setecentos e 
sessenta e cinco euros e noventa e oito 
cêntimos), com um prazo máximo de 
execução de 300 (trezentos) dias. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea i) e no artigo 
33.º, n.º 1, alínea f) do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na redação em vigor e no 
artigo 148.º, n.ºs 3 e 4, bem como nos artigos 73.º, 
76.º e 98.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 07.02.D.34 - DH/D/2/2020, tendente 
à celebração do contrato da “Empreitada de 
Reparação e Beneficiação dos Edifícios 
Situados nos Lotes A, B, C e D do Bairro 
Quinta da Vitória, Loures”; 

 
2. A adjudicação da “Empreitada de Reparação e 

Beneficiação dos Edifícios Situados nos Lotes 
A, B, C e D do Bairro Quinta da Vitória, 
Loures” à empresa “TOSVEC - Sociedade de 
Empreitadas e Construções, Lda.”, pelo valor 
de 415.765,98 € (quatrocentos e quinze mil, 
setecentos e sessenta e cinco euros e noventa 
e oito cêntimos), a que acresce o IVA à taxa 
legal em vigor e pelo prazo de execução de 
300 dias seguidos, incluindo sábados, 
domingos e feriados; 

 
3. A delegação da competência de aprovação da 

minuta do contrato no Presidente, ao abrigo do 
disposto no artigo 109.º do CCP, com vista ao 
cumprimento dos prazos procedimentais 
previstos na Lei. 

 
 

Loures, 7 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 07.02.D.37 
Reparação e beneficiação de 6 Blocos de 
Edifícios Habitacionais - Bairro de Santo 
António, Camarate 
Proposta de aprovação da abertura do 
procedimento por Concurso Público, da 
fundamentação do valor base, da fixação do preço 
anormalmente baixo, da decisão de não 
contratação por lotes, do valor da caução, do 
programa de concurso, do critério de desempate, 
do caderno de encargos, do anúncio do concurso 

público, da constituição, composição do júri, de 
delegação de competências no júri do 
procedimento, de delegação de competências no 
Presidente da Câmara, de aprovação da 
publicação eletrónica do anúncio do concurso em 
Diário da República, de designação de 
representantes autorizados para assinatura de 
documentos na plataforma eletrónica e de 
designação do gestor do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 360/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os edifícios de habitação municipal situados 

nos lotes C, D, E, F, G e H do Bairro de Santo 
António apresentam um elevado estado de 
degradação que compromete a utilização 
digna por parte dos moradores; 

 
B. É pretensão da Câmara Municipal de Loures 

garantir as devidas condições de 
habitabilidade dos fogos de habitação que 
possui; 

 
C. Este objetivo está inscrito no Plano Plurianual 

de Investimento e foi preparado o 
procedimento para lançamento da 
“Empreitada de Reparação e Beneficiação de 
6 Blocos de Edifícios Habitacionais, Bairro de 
Santo António, Camarate”; 

 
D. Este procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico estimado do contrato de 
332.150,00 € (trezentos e trinta e dois mil, 
cento e cinquenta euros) não incluindo o 
imposto sobre o valor acrescentado; 

 
E. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento de 
contratação pública em apreço é a Câmara 
Municipal; 

 
F. Foi verificado nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
07.02/07.01.02.03 e ação 2020/I/2, cabimento 
n.º 1543/2020. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2, 
do artigo 40.º, do n.º 4 do artigo 47.º, da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 16.º e da alínea b) do artigo 19.º, 
todos do DL n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), e 
bem assim, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º 197/99, de 8 de 
junho: 
 
1. A aprovação da abertura do procedimento por 

Concurso Público, nos termos da alínea b) do 
artigo 19.º do CCP, pelo valor base de 
332.150,00 € (trezentos e trinta e dois mil, 
cento e cinquenta euros) sem IVA, com um 
prazo máximo de execução de 180 (cento e 
oitenta) dias seguidos; 

 
2. Aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental da empreitada; 

 
3. Aprovação de preço anormalmente baixo 

quando for 15% ou mais inferior ao preço base 
do procedimento, considerando-se que o 
preço inferior produzirá decréscimo da 
qualidade dos trabalhos tendo em 
consideração os preços médios praticados no 
mercado; 

 
4. A aprovação da decisão de não contratação 

por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 2 do 
artigo 46.º-A do CCP, uma vez que a 
empreitada apresenta um preço base inferior a 
500.000,00 €; 

 
5. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor de 5% do valor da 
adjudicação; 

 
6. A aprovação do Programa de Concurso e dos 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa pelo critério 
preço; 

 
7. A aprovação do seguinte critério de 

desempate: Em caso de empate após 
aplicação deste critério, a resolução do 
mesmo será realizada por via de um sorteio, a 
realizar através de ato público, com prévia 
comunicação aos concorrentes, relativamente 
ao locar e hora; 

 
8. Aprovação do Caderno de Encargos; 
 
9. Aprovação do Anúncio do Concurso Público; 
 

10. A aprovação da seguinte constituição e 
composição do júri: 

 
• Eng.ª Lucília Reis, presidente; 
• Eng.º João Lourenço, 1.º vogal efetivo; 
• Arqt.ª Catarina Almeida, 2.º vogal efetivo; 
• Eng.º António Bracons Carneiro, 1.º vogal 

suplente; 
• Dr. Carlos Branquinho, 2.º vogal suplente. 
 
11. A delegação de competências no júri, nos 

termos do disposto no artigo 109.º do CCP, 
com exceção das previstas no n.º 2 do artigo 
69.º do CCP, designadamente para: 

 
a) Prestar esclarecimentos; 
b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de 

documentos e pedidos de prorrogação de 
prazos; 

c) A análise de erros e omissões e submissão da 
mesma ao órgão competente para a decisão 
de contratar; 

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
e) Prorrogação de prazos que não impliquem a 

alteração do valor base do procedimento. 
 
12. A delegação das seguintes competências no 

Presidente, ao abrigo do disposto no artigo 
109.º do CCP, com vista ao cumprimento dos 
prazos procedimentais previstos na Lei: 

 
a) Prestação de esclarecimentos; 
b) Aceitação de erros e omissões que não 

impliquem a alteração do valor base do 
procedimento. 

 
13. A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

 
14. Designação dos seguintes funcionários, ao 

abrigo do disposto nos n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 
54.º da Lei n.º 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Catarina Diz 
Almeida, Técnica Superior e João Pedro 
Florindo Lourenço, Técnico Superior; 

 
15. A designação do gestor do contrato nos 

termos do artigo 290.º-A do CCP: António 
Bracons Carneiro, Técnico Superior na Divisão 
de Habitação; 
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Loures, 7 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de aceitação da doação de três peças de 
cerâmica, a integrar no acervo do Polo de 
Sacavém da Academia dos Saberes - 
Universidade Sénior de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 366/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Maria do Céu Nogueira, proprietária de três 

peças de cerâmica, que se encontram 
descritas na informação n.º 77/DE-
ACADEMIA/SLC, de 24 de junho, pretende 
doá-las ao Município de Loures, por forma a 
que constem no Acervo do Polo de Sacavém 
da Academia dos Saberes - Universidade 
Sénior de Loures; 

 
B. É competência da Câmara Municipal aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de 
inventário. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a doação de três peças de 
cerâmica, nos moldes previstos na Informação n.º 
77/DE-ACADEMIA/SLC, de 24 de junho. 

 
 

Loures, 6 de julho de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 

1.º OBJETO 
 
Peça de cerâmica de autor, decorativa, de barro 
em grés, com engobes de várias cores de 
vidrados a 1000 graus, em formato de livro. 
Lombada de cor castanha, com 2 faixas 
horizontais de cor amarela, tanto na superfície 
superior como inferior, ambas delimitadas por 
duas nervuras de cor castanha de relevo saliente, 
separadas por 1 cm. Do lado oposto à lombada, o 
corte dianteiro encontra-se recuado, imitando as 
folhas de um livro. A capa encontra-se em tons de 
bege, com os dizeres "Academia dos Saberes" na 
parte central e "Cerâmica 2019-2020" na parte 
inferior. Ainda se regista o logótipo da Academia 
no canto superior esquerdo e os cantos superior e 
inferior direitos encontram-se vidrados a castanho, 
de igual forma na contracapa. 
 
Altura: 16,5 cm; largura: 12,5 cm; profundidade: 4 
cm 
Peso: 1,550 kg. 
 
 
 
2.º OBJETO 
 
Peça de cerâmica de autor, decorativa, de barro 
em grés, com engobes de várias cores de 
vidrados a 1000 graus, em formato de livro. 
Lombada de cor azul, onde se encontra exarado 
"2019” na superfície superior, delimitada por duas 
nervuras de cor azul relevadas, separadas por 1 
cm, assim como exarado na superfície inferior 
"2020”, delimitada por duas nervuras de cor azul, 
também estas, relevadas; no centro da lombada 
encontra-se exarada a palavra "Cerâmica". A capa 
encontra-se em tons de bege com os dizeres 
"Academia dos Saberes" e "Polo de Sacavém" na 
parte superior e "Cerâmica" na parte inferior, 
separados por uma linha azul. Ainda se regista o 
logótipo da Academia no canto superior esquerdo 
e nos cantos superior e inferior encontram-se 
vidrados a azul, de igual forma na contracapa. 
 
Altura: 19,5 cm; largura: 12 cm; profundidade: 4 
cm 
Peso: 0,890 gramas 
 
 
 
3.º OBJETO 
 
Peça de cerâmica de autor, decorativa, de barro 
em grés, com engobes, dentro das tonalidades de 
bege e amarelo, em degradé, que intercalam entre 
o claro e o escuro de vidrados a 1000 graus, em 
formato de livro. Lombada em tons de bege e 
amarelo em degradé, onde se encontram 
exaradas as palavras “Sacavém” ao meio, com 2 

1
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faixas horizontais, tanto na superfície superior, 
como inferior, ambas delimitadas por duas 
nervuras da mesma cor, de relevo saliente, 
separadas por 1 cm, sendo que no meio das 
nervuras inferiores encontra-se exarada a palavra 
"Academia". A capa encontra-se em tons de bege, 
delineado o Brazão da Cidade de Sacavém. Ainda 
se registam ranhuras a delimitar cantos superior e 
inferior. 
 
Altura: 20 cm; largura: 14,5 cm; profundidade: 4 
cm 
Peso: 1,180 kg. 
 
 
Valor: 50,00 € cada peça, num total de 150,00 €. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação dos Quadros Normativos e 
Tarifários da GesLoures para o período a vigorar 
entre 1 de setembro de 2020 e 31 de agosto de 
2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 354/2020 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração da GesLoures - 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. (GesLoures), deliberou, na 
sua reunião de 8 de julho de 2020, submeter à 
aprovação da Câmara Municipal de Loures os 
Quadros Normativos e Tarifários relativos à 
utilização de instalações e frequência de 
atividades para o período a vigorar entre 1 de 
setembro de 2020 e 31 de agosto de 2021; 

 
B. Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º 

dos Estatutos da GesLoures, compete à 
Câmara Municipal aprovar e determinar os 
Tarifários e os Quadros Normativos daquela 
empresa municipal. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos da 
GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., aprovar os Quadros 
Normativos e Tarifários da GesLoures, nos termos 
propostos pelo Conselho de Administração da 
GesLoures, na sua reunião de 8 de julho de 2020, 
para o período a vigorar entre 1 de setembro de 
2020 e 31 de agosto de 2021, a seguir indicados: 
 
1. Quadro Normativo Geral de Acesso a 

Instalações e Atividades Época 2020/2021, e 
respetivo Manual de Procedimentos anexo; 

 
2. Quadro Normativo (Anexo I - Escola de 

Natação); 
 
3. Quadro Normativo (Anexo II - Atividades 

Aquáticas - Utilização Livre); 
 
4. Quadro Normativo (Anexo IlI - Atividades de 

Manutenção da Condição Física (Fitness)); 
 
5. Quadro Normativo (Anexo IV - Programa 

"Hora dos Sábios"); 
 
6. Quadro Normativo (Anexo V - Atividades 

Terapêuticas); 
 
7. Quadro Normativo (Anexo VI - Atividades de 

Tempos Livres); 
 
8. Quadro Normativo (Anexo VII - Área 

Desportiva); 
 
9. Quadro Normativo (Anexo VIII - Trabalhadores 

e Colaboradores); 
 
10. Quadro Normativo (Anexo IX - Tabela Geral 

de Preços 2020/2021); 
 
11. Quadro Normativo (Anexo X - Tabela de 

Preços de Serviços e Produtos 2020/2021); 
 
12. Quadro Normativo (Anexo XI - GesLoures 

online); 
 
13. Quadro Normativo (Anexo XII - GesLoures 

online Empresas); 
 
14. Quadro Normativo Instituições. 
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Loures, 9 de julho de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovado por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara e da Sr.ª Vereadora e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Quadros Normativos da GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., para o período compreendido 
entre 1 de setembro de 2020 e 31 de agosto de 
2021, referidos supra, encontram-se 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 307/2020 
 

de 7 de julho de 2020 
 

(registo E/65723/2020, de 8 de julho de 2020) 
 

Nomeação 
de Conselheiro e Conselheira Local 

para a Igualdade 
 

Considerando que: 
 
A. A promoção efetiva da Igualdade entre 

mulheres e homens é um dever fundamental 
do Estado, em que todos os níveis de 
administração devem estar igualmente 
empenhados, pois concorre diretamente para 
a defesa e promoção dos direitos humanos; 

 
B. As conselheiras e os conselheiros locais para 

a igualdade têm por atribuição acompanhar e 
dinamizar a implementação das políticas 
locais, para a cidadania e a igualdade de 
género, exercendo as suas funções na 
dependência direta do presidente da câmara 
municipal; 

 
C. As conselheiras e os conselheiros locais para 

a igualdade são nomeados por despacho do 
Presidente da Câmara Municipal, de entre as 
pessoas com perfil adequado, bem como 
conhecimento e experiência da realidade local 
e nas matérias de igualdade e combate à 
discriminação; 

 
D. Carlos Manuel Rio Santos e Zélia Maria da 

Silva Mota Afonso de Amorim - são detentores 
de currículo relevante para desempenhar 
essas funções, pelo relevo profissional e pela 
promoção da cidadania ao assumirem a 
direção de instituições de promoção da 
inclusão e igualdade de oportunidades no 
acesso à cultura, educação e desporto. 

 
Determino: 
 
A nomeação de Carlos Manuel Rio Santos e Zélia 
Maria da Silva Mota Afonso de Amorim, 
respetivamente como Conselheiro e Conselheira 
Local para a Igualdade, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 4.º da Resolução do 
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Conselho de Ministros n.º 39/2010, de 25 de maio, 
constando a nota curricular dos ora nomeados em 
anexo ao presente despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

NOTAS CURRICULARES 
 
 

Carlos Manuel Rio Santos 
 
Nascido a 27/9/1963 
 
Habilitações Literárias e Formação 
 
Licenciatura em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, concluída em julho de 
1987; 
 
Curso de especialização em Ciências 
Documentais - Documentação e Biblioteca (pós-
graduação) pela Faculdade de Letras da 
Universidade de Lisboa, concluído em julho de 
1996; 
 
DUECE - Diploma Universitário de Especialização 
em Ciências da Educação, "Gestores de 
Formação para a Administração local" pela 
Faculdade de Psicologia e de Ciências da 
Educação da Universidade de Lisboa concluído 
em 2004; 
 
Pós-graduação em Gestão de Recursos Humanos 
pelo ISLA concluído em 2013. 
 
 
Percurso Profissional 
 
Professor do Ensino Secundário de 1988 a 1991. 
 
Técnico Superior Jurista da Câmara Municipal de 
Loures desde 1991. 
 
Adjunto do Presidente do Supremo Tribunal de 
Justiça de 1996 a 1999. 
 
Chefe da Divisão de Administração Geral da 
Câmara Municipal de Sousel de 1999 a 2001. 
 
Chefe da Divisão Administrativa de Pessoal e 
Vencimentos da Câmara Municipal de Loures de 
2002 a 2009. 
 

Diretor do Departamento de Recursos Humanos 
da Câmara Municipal de Loures de 2009 até à 
atualidade. 
 
 
 
Zélia Maria da Silva Mota Afonso de Amorim 
 
Nasceu no dia 03 de abril de 1949 em Lisboa na 
freguesia do Socorro. Viveu a sua infância e 
juventude nessa cidade tendo vindo viver para 
Odivelas em 1970. 
 
Católica Apostólica Romana. 
 
Casada, desde 1969, três filhos, 5 netos. 
 
Frequentou a Escola Patrício Prazeres onde 
concluiu o Curso Geral do Comércio. 
 
Frequentou a Escola Secundária de Odivelas onde 
concluiu o Curso Complementar Liceal e o Décimo 
Segundo ano de Escolaridade. 
 
Licenciada em Sociologia pela Universidade Nova 
de Lisboa - Faculdade de Ciências Sociais e 
Humanas. 
 
Curso de Pós graduação em Ecologia Humana e 
Problemas Sociais Contemporâneos. 
 
De 1968 a 1993 exerceu funções administrativas 
nos serviços de contabilidade e secção de obras 
da Manutenção Militar, tendo passado à situação 
de aposentada com a categoria de chefe de 
secção. 
 
Na Manutenção Militar participou ativamente na 
Comissão de Trabalhadores em defesa dos 
direitos dos trabalhadores e dos ideários do 
Humanismo e da Social Democracia. 
 
Como militante do PPD/PSD exerceu os seguintes 
cargos: 
 
Vogal da Comissão Política da secção de Odivelas 
nos anos de 1979/1980 e 1985/1986; 
 
Secretária da Mesa da Assembleia da Secção de 
Odivelas em 1984; 
 
Presidente da Mesa da Assembleia da Secção de 
Odivelas em 1990 e de 1993 a 1996. 
 
Presidente da Comissão Política da Secção de 
Odivelas de 1991/1993 (tendo sido a primeira 
mulher a presidir à Comissão Política de secção 
no Concelho de Loures onde existiam 3 secções. 
A nível Nacional eram muito poucas as secções 
presididas por mulheres; 
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Foi diversas vezes Delegada à Assembleia 
Distrital de Lisboa e foi membro do Conselho de 
Jurisdição Distrital presidido pelo Dr. José Miguel 
Júdice; 
 
Participou em diversos Congressos do PSD na 
qualidade de delegada e observadora; 
 
Foi autarca nas freguesias de Caneças e 
Odivelas, tendo exercido vários mandatos nas 
respetivas Assembleias de Freguesia, tais como: 
 
1980/1982 - 2.º Secretário da Mesa da Assembleia 
de Freguesia de Odivelas. 
 
1985 - Membro da Assembleia de Freguesia de 
Odivelas. 
 
1986/1990 - 1.º Secretário da Mesa da Assembleia 
de Freguesia de Odivelas. 
 
1990 - Foi candidata a Presidente da Junta de 
Freguesia de Caneças. 
 
1990/1993 - 1.º Secretário da Mesa da Assembleia 
de Freguesia de Caneças. 
 
1994/1998 - Vereadora, com os pelouros da 
Saúde e Habitação Social, na Câmara Municipal 
de Loures. Tendo motivado e orientado as suas 
equipas para responder às enormes solicitações 
de construção, renovação urbana e aquisição de 
habitação para realojamento das famílias que 
viviam em barracas localizadas no Concelho. 
 
Orientou a preparação do processo de adesão ao 
PER - Programa Especial de Realojamento que 
previa a aquisição/construção de 3904 fogos 
destinados a realojar as 4298 famílias residentes 
em 95 núcleos de barracas existentes no 
Concelho, sendo o Acordo Geral de Adesão entre 
o Instituto de Gestão e Alienação do Património 
Habitacional do Estado - IGAPHE, o Instituto 
Nacional de Habitação - INH e o Município de 
Loures celebrado em 31 de janeiro de 1995. 
 
Deu continuidade ao cumprimento do Acordo de 
Colaboração, celebrado em março de 1993 pelo 
Município com a Junta Autónoma das Estradas - 
JAE, IGAPHE e INH. Para aquisição/construção 
de 2100 fogos destinados a erradicação de 
barracas, que estava em implementação. 
 
Foram realojadas prioritariamente as famílias que 
haviam sido despejadas do Lar Panorâmico, 
Camarate; e que se encontravam a residir em 
armazéns situados em Sacavém e São João da 
Talha. 
 

Seguiram-se os realojamentos para libertar 
terrenos para construção da CRIL, CREL, 
Metropolitano, Expo 98, Ponte Vasco da Gama, 
Mercado de Moscavide, Zona Verde Municipal em 
Santo António dos Cavaleiros, Parque Urbano do 
Silvado em Odivelas, Centro de Saúde de 
Odivelas, Zona de cheias de 1996 e antecipação 
de outros casos graves previstos nos Acordos. 
 
No período compreendido entre 1994 e 1997 
foram demolidas 1457 barracas e realojadas 1796 
famílias. 
 
Direcionou ainda a sua ação para a melhoria das 
condições de habitabilidade em alguns bairros de 
autoconstrução e autoacabamento que 
necessitavam de obras de reabilitação das 
residências. 
 
Promoveu a construção de estruturas e 
equipamentos diversos, bem como a criação e 
qualificação dos espaços verdes nos antigos e 
novos bairros de realojamento. 
 
Incentivou a equipa técnica a apresentar 
candidaturas a todos os programas disponíveis à 
época, para obter financiamento para os projetos 
de construção e renovação de habitação e 
infraestruturas e também a todas as medidas de 
financiamento para apoio à integração das famílias 
realojadas. 
 
Destacam-se as candidaturas às Medidas 1 e 2 do 
Programa Intervenção Operacional Renovação 
Urbana, cujo montante global aprovado 
correspondeu a 881640 contos, suportados pelo 
Município e pelo Programa destinados a 
renovação dos Bairros do Olival do Pancas na 
Pontinha, do Catujal em Unhos, Quinta das 
Sapateiras em Loures, Santo António em 
Camarate, S. Sebastião de Guerreiros em Loures, 
Quinta da Fonte na Apelação e Bairro Municipal 
da Manjoeira em Santo Antão do Tojal. 
 
Consciente das dificuldades que as populações 
realojadas e a realojar sentiam para se integrarem 
nos novos bairros para onde estavam a ser 
deslocadas, procurou estabelecer parcerias com 
Juntas de Freguesia, Centro de Emprego, 
Segurança Social, Forças de Segurança, Igrejas, 
Fundações, IPSS, Sociedades Recreativas, 
Clubes, que permitissem fazer o acompanhamento 
integrado do processo de realojamento, nos novos 
locais de habitação e implementar diversos 
projetos comunitários tendo como principal 
enfoque as crianças, idosos e desempregados 
com poucas qualificações. 
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Foram preparadas as seguintes candidaturas às 
Medidas 1, 2 e 4 do Sub-Programa Integrar, sendo 
a CML/DMH a entidade promotora: 
 
Medida 1 - Apoio ao Desenvolvimento Social - 
objetivos gerais promover a integração social da 
população realojada e o desenvolvimento local. 
 
Apelação - Quinta da Fonte - Projeto Intervir para 
Humanizar. 
 
Medida 4 - Integração Sócio - Económica de 
grupos Desfavorecidos - objetivos gerais promover 
a integração socioprofissional de moradores nas 
zonas realojadas. 
 
Apelação - Quinta da Fonte - Projeto Formar para 
Integrar. 
 
Medida 2 - Integração Económica e Social dos 
Adultos Desempregados de Longa Duração. 
 
Procurou ainda participar em diversos projetos de 
intervenção social integrados no Programa 
Nacional de Luta Contra a Pobreza em parceria 
com outras entidades, tais como: 
 
Desenvolvimento Comunitário e Social de Loures 
implementado na Quinta das Sapateiras (Entidade 
promotora - Associação Luís Pereira da Mota); 
 
Operação Integrada de Desenvolvimento Local 
implementado na Quinta do Mocho, (Entidade 
promotora - - Fundação Habitação e Sociedade); 
 
Em Família para Crescer no Olival do Pancas 
implementado na Pontinha, (Entidade promotora - 
Instituto de Apoio à Criança); 
 
Desenvolvimento para o ano 2000 implementado 
na Quinta da Vitória/Portela, (Entidade promotora - 
Centro Social e Cultural da Paróquia de Cristo-Rei 
da Portela). 
 
Orientou as equipas do Gabinete de Saúde e 
Divisão de Habitação para o planeamento e 
promoção de projetos, visando a prevenção 
primária de saúde, para serem aplicados nos 
novos bairros de realojamento e nas escolas do 
Concelho sempre em colaboração com os Centros 
de Saúde e Escolas. 
 
Negociou com Ministério das Obras Públicas, 
Junta Autónoma das Estradas, Instituto de Gestão 
e Alienação do Património Habitacional do Estado 
- IGAPHE, Instituto Nacional de Habitação - INH, 
Administração do Metropolitano de Lisboa, 
Cooperativas de Habitação, Empresas de 
Construção e outras instituições para obter 
condições capazes de cumprir os programas de 

construção e reabilitação de habitação com 
qualidade, na quantidade necessária ao grande 
desafio que se colocou ao município. 
 
Foram realojadas e acompanhadas, quer antes 
quer após realojamento: 
 
1994 - 152 famílias; 
 
1995 - 400 famílias; 
 
1996 - 517 famílias; 
 
1997 - 727 famílias. 
 
Aproveitou oportunidades que permitiram dividir 
custos de realojamento com outras entidades, tais 
como o Metropolitano de Lisboa, o Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social e 
Lusoponte que assumiram os custos de 
aquisição/construção de habitações para 
realojamento, tendo ainda a Lusoponte procedido 
a 124 indemnizações. 
 
Destacam-se alguns núcleos que foram realojados 
com a colaboração dessas entidades: Casal do 
Falcão - (84 barracas); 
 
Azinhaga dos Besouros (76 barracas); 
 
Azinhaga Jogo da Bola (71 barracas); 
 
Bairro Trigueiros Martel (65 barracas); 
 
Estrada da Circunvalação (54 barracas); 
 
Quinta da Alegria (4 barracas); 
 
Bairro do Bom Sucesso (35 barracas). 
 
Para se poder antecipar o realojamento do Bom 
Sucesso em Odivelas, propriedade do Instituto de 
Gestão Financeira da Segurança Social, foi 
possível um acordo que permitiu proceder ao 
realojamento em fogos situados em Lisboa, 
propriedade do mesmo Instituto. As famílias que 
não aceitaram a deslocação para Lisboa ou para 
as quais não existiam fogos vagos com tipologia 
adequada foram realojadas em fogos municipais 
por permuta com outras famílias residentes em 
outros núcleos que preferiram ir viver para Lisboa. 
 
As obras de beneficiação do património do IGFSS 
foram asseguradas pela CML sendo executadas 
pela equipa de obras da DMH e assim foi possível 
em curto espaço de tempo libertar o terreno para 
cedência ao Ministério da Saúde para construção 
do Centro de Saúde de Odivelas. 
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No caso do Metropolitano foi celebrado um acordo 
tendo essa entidade suportado os custos de 
aquisição dos fogos e o município efetuado o 
realojamento. 
 
No caso Lusoponte o município cedeu o terreno 
na freguesia da Portela e procedeu ao 
realojamento, tendo a empresa assumido os 
custos de construção dos edifícios, infraestruturas 
e espaços verdes do bairro. Foi necessário 
demolir o Bairro do Trapézio composto por 18 
moradias de autoacabamento, para construção 
dos acessos à Ponte Vasco da Gama, tendo a 
Lusoponte adquirido o mesmo número de fogos na 
Quinta do Património para realojar as famílias 
residentes. 
 
Esses acordos permitiram a construção atempada 
das acessibilidades previstas, a melhoria das 
condições de vida das famílias realojadas e 
poupança de recursos municipais. 
 
Todo este processo decorreu com grande respeito 
e solidariedade por parte de todos os elementos 
da Vereação e em especial do então Presidente 
da Câmara - Engenheiro Demétrio Alves. 
 
No âmbito do Gabinete de Saúde promoveu e 
participou em inúmeros colóquios sobre prevenção 
de saúde, implementou a Festa do Dente nas 
escolas do Concelho em colaboração com a 
Autoridade de Saúde, Colaborou na Organização 
de Congressos Internacionais de Saúde Mental no 
Pavilhão Paz e Amizade, foram editados materiais 
de prevenção contra a Sida em português e 
crioulo, um livro com ementas saudáveis com 
colaboração do Dr. Emídio Peres, tendo envolvido 
na pesquisa crianças e idosos residentes no 
Concelho. 
 
Com apoio dos autarcas das Freguesias de 
Ramada, Odivelas, Póvoa de Santo Adrião, Santo 
António dos Cavaleiros, Loures, Unhos, 
Moscavide, procurou localizar terrenos ou 
equipamentos com vista a serem cedidos ao 
Ministério da Saúde para construção ou instalação 
de novos equipamentos de saúde. Coordenou a 
preparação das propostas a apresentar à Câmara 
e procedeu a negociação com a ARS para 
assegurar o compromisso de construção. 
 
Em representação da Câmara Municipal de Loures 
foi: 
 
Membro da Comissão Concelhia de Saúde, das 
Comissões Locais de Acompanhamento 
(Odivelas, Loures e Sacavém) do Rendimento 
Mínimo Garantido e da Comissão Promotora da 
Rede Nacional de Cidades Saudáveis. 
 

2001- Foi candidata a Presidente da Junta de 
Freguesia de Odivelas; 
 
2001/2005 - Membro da Assembleia de Freguesia 
de Odivelas. 
 
2001/2003 - Integrou a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens em Risco de Odivelas, 
Comissão Alargada; 
 
1996 - Madrinha do Bairro "Parcela 6" no Catujal e 
tem acompanhado as iniciativas que os moradores 
levam a cabo, com destaque para a procissão e 
batismos de São João, inauguração do oratório no 
centro do bairro com Nossa Senhora de Fátima e 
Pastorinhos, desfile do carnaval em Loures e mais 
recentemente no Parque das Nações, o que 
demonstra a ligação que continua a ter com os 
residentes do bairro. 
 
1998 - Colaborou, a convite do Dr. Cardoso 
Andrade, na coordenação técnica de um projeto 
comunitário, cujos destinatários eram populações 
carenciadas e portadoras de culturas e origens 
étnicas diferenciadas, promovendo a sua inserção 
cultural, económica e normativa, na sociedade 
portuguesa com vista a preparação do futuro 
realojamento. Projeto Mão Amiga promovido pela 
Fundação Habitação e Sociedade desenvolvido na 
Quinta do Mocho - Sacavém; 
 
2003 - Participou no Projeto Gabinete de Apoio à 
Mulher (GAM) integrando a equipa técnica 
responsável pelo diagnóstico, acompanhamento e 
encaminhamento das situações de prostituição 
existentes no parque do Monsanto com vista a 
eliminar desse local essa atividade e outras 
práticas associadas, procurando fazê-lo com 
respeito pela dignidade de cada um dos 
intervenientes; 
 
De 2003 a 2016 exerceu o cargo de Diretora na 
Direção de Intervenção Local da Empresa 
Municipal de Lisboa, Gebalis - Gestão dos Bairros 
Municipais de Lisboa, onde foi responsável pela 
implementação de políticas públicas destinadas à 
gestão social e patrimonial dos 70 bairros. 
 
Para cumprimento da missão atribuída à Direção, 
procurou orientar a equipa por si dirigida para a 
conceção e implementação de ações e projetos 
que visassem intervir para a melhoria das 
condições sociais e de integração dos residentes, 
privilegiando a formação e fortalecimento de 
parcerias com outras instituições procurando 
sempre a participação dos moradores ou seus 
representantes. 
 
Privilegiou na sua atuação a gestão de 
proximidade e partilha de responsabilidades. 
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Participou na elaboração dos Planos Municipais 
de Lisboa Contra a Violência Doméstica e 
Obesidade Infantil. 
 
2016 - agosto - passou à situação de 
Aposentação; 
 
2017 - sendo conhecedora da discriminação e 
dificuldade de inclusão social de grupos em 
situação de vulnerabilidade, com principal enfoque 
para a comunidade cigana, entendeu aceitar com 
humildade o convite para assumir o cargo de vice-
presidente do Secretariado Diocesano de Lisboa 
da Pastoral dos Ciganos em regime de 
voluntariado. 
 
Pretende, assim, poder contribuir para a 
integração desta comunidade através da melhoria 
da sua competência escolar e de formação 
profissional com vista a permitir no futuro o acesso 
ao mercado de trabalho e a obter os rendimentos 
necessários para a satisfação das suas 
necessidades reduzindo a dependência dos 
apoios estatais. 
 
2018 - março - foi-lhe atribuído, pelo Município de 
Odivelas, o Prémio Municipal Beatriz Ângelo, pelo 
contributo em prol da igualdade de género e da 
dignificação do papel da mulher. 

 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 302/2020 
 

de 1 de julho de 2020 
 

(registo E/63172/2020, de 1 de julho de 2020) 
 

Retificação do Despacho n.º 300/2020 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 300/2020, datado de 30 de junho de 
2020, relativo à COVID-19 - 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 
"(...) Concelho de Ministros (...)", deve ler-se "(...) 
Conselho de Ministros (...)". 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 
COESÃO SOCIAL 

E 
HABITAÇÃO 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 14/DH/LR 

 
de 30 de junho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de junho de 2020, 

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

 
(registo E/62107/2020, de 3 de julho de 2020) 

 
Substituição da Chefe de Divisão de Habitação 

 
À consideração superior. 
 
Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 08 e 24 de julho, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Dr.ª Patrícia 
Guedes de Carvalho, com as competências que 
me foram subdelegadas através do Despacho n.º 
35/2020, de 14-01-2020, pela Sr.ª Diretora de 
Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja remetida ao 
DGMA/ DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A chefe da Divisão de Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
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RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 303/2020 
 

de 3 de junho de 2020 
 

(registo E/63809/2020, de 3 de julho de 2020) 
 

Substituição do Diretor do DRH 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 
06 a 10 de julho, e às necessidades do serviço, 
subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 12/2020, de 
09/01/2020, do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de Gestão dos 
Recursos Humanos, Dr. Cândido Miguel 
Nascimento Esteves. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 

 

 
AMBIENTE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 197/DA/DSPA/RMS 

 
de 3 de junho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de junho de 2020, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
(registo E/53299/2020, de 3 de julho de 2020) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias no período compreendido entre 06 e 13 
de junho, proponho que a minha substituição seja 
assegurada do seguinte modo: 

• De 06 a 09 de junho - Eng.º António 
Entrezede; 

 
• De 10 a 13 de junho - Eng.ª Carla Caetano. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo dos Santos 

 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 219/DA/DSPA/RMS 

 
de 23 de junho de 2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 25 de junho de 2020, 
pelo Sr. Diretor 

do Departamento de Ambiente 
e datado de 26 de junho de 2020 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/59784/2020, de 3 de julho de 2020) 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário no dia 29 
de junho de 2020, por motivo de férias, proponho 
que a minha substituição seja assegurada pelo 
Eng.º António Miguel Alves Sales Entrezede, com 
as competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo dos Santos 
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� INFORMAÇÃO n.º 116/DA/PJA 

 
de 3 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de julho de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/64026/2020, de 8 de julho de 2020) 

 
Substituição do Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 20 a 27 de julho de 2020, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas no 
despacho n.º 5/2020, sejam assumidas pela Sr.ª 
Chefe da Divisão de Energia e Sustentabilidade 
Ambiental, Eng.ª Ana João dos Santos Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Amorim 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 312/DA/DZVF/MN_2020 

 
de 2 de julho de 2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 3 de julho de 2020 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 
e datado de 7 de julho de 2020 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/63530/2020, de 8 de julho de 2020) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço da 
signatária,·de 13/07/2020 a 20/07/2020, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 

competências que lhe foram subdelegadas através 
do Despacho n.º 54/2020, de 21/01/2020, sejam 
asseguradas nesse período pelo técnico superior 
João Manuel janeiro Lucas. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo DGDMA/Expediente. 

 
 

A Chefe da Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta 

 
(a) Madalena Neves 

 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 265/DA/DSPA/RMS 

 
de 6 de julho de2020 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 9 de julho de 2020 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente, 
e datado de 10 de julho de 2020 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/64765/2020, de 10 de julho de 2020) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 11 e 20 de julho, a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º António Miguel Alves Sales 
Entrezede, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo dos Santos 
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SERVIÇOS 

VETERINÁRIOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 151/DSV/MVM/2020 

 
de 3 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de julho de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/63708/2020, de 8 de julho de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Em face da ausência da signatária, por motivo de 
gozo de férias, de 13 a 18 de julho de 2020, e para 
garantir o normal funcionamento da Divisão de 
Serviços Veterinários, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Vice-Presidente através do Despacho n.º 
3/2020, sejam subdelegadas na Dr.ª Sofia 
Alexandra Santos Costa Canteiro Lopes. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Vanessa Grima 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 016/DGF/DG 

 
de 2 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento, em substituição 

 
(registo E/63737/2020, de 6 de julho de 2020) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Gestão Financeira 
em período de férias 
dias 07 a 13 de julho 

 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
n.º 141/2017, de 15/11/2017, será assegurada 
pela Coordenadora Técnica Paula Alexandra 
Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
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ECONOMIA 

E 
INOVAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
de 7 de julho de 2020 

 
(registo E/65557/2020, de 7 de julho de 2020) 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de julho de 2020, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do Chefe da Divisão 

de Economia e Inovação 
por gozo de férias 

Eng.º José Alberto Vidal de Almeida 
 

Considerando a ausência do signatário, por 
motivos de férias entre 13/07/2020 e 31/07/2020, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 124/2020 de 9 
março, sejam assegurados pela Técnica Superior 
Florbela Batista de 13 a 26 de julho e o Técnico 
Superior Rui Miguel Lima de 27 a 31 de julho. 
 
 
Propõe-se, ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) José Alberto Vidal de Almeida 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 

 
 

 EDITAL n.º 177/2020 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
Novo de Palhais - Freguesia de Loures - Processo 
Administrativo n.º 47.709/RC/N. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos do 
disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 
de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho e nos termos 
definidos no art.º 64.º do Regulamento Municipal 
de Edificação e Urbanização da Câmara Municipal 
de Loures (RMEU) n.º 19/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de 
janeiro de 2012, que se encontra aberto, a partir 
do décimo dia a contar da data do despacho que 
determina a sua realização (03.07.2020) e pelo 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de 
discussão pública referente ao projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, a realizar no Bairro Novo 
de Palhais, sito na Freguesia de Loures, no âmbito 
do processo de reconversão urbanística de AUGI - 
área urbana de génese ilegal - de iniciativa 
particular, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 47.709/RC/N, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4, Loures - 2674-501 Loures, 
mediante marcação prévia. 
 
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 10.00h às 12.30h e das 
14.30 h às 16.00h, através dos números 
211150541 ou 211150535. 
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Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 06 de julho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 

 
 
 

 EDITAL n.º 182/2020 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
Serra Chã - Freguesia de Loures - Processo 
Administrativo n.º 50.468/LA/L/N. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 
de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de 
novembro, e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho e 
nos termos definidos no art.º 64.º do Regulamento 
Municipal de Edificação e Urbanização da Câmara 
Municipal de Loures (RMEU) n.º 19/2012, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 15, 
de 20 de janeiro de 2012, que se encontra aberto, 
a partir do décimo dia a contar da data do 
despacho que determina a sua realização 
(09.07.2020) e pelo prazo de 15 (quinze) dias 
úteis, o período de discussão pública referente ao 
projeto de reconversão urbanística, na modalidade 
de operação de loteamento, a realizar no Bairro 
Serra Chã, sito na Freguesia de Loures, no âmbito 
do processo de reconversão urbanística de AUGI - 
área urbana de génese ilegal - de iniciativa 
particular, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 

Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 50.468/LA/L/N, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4, Loures - 2674-501 Loures, 
mediante marcação prévia. 
 
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 10.00h às 12.30h e das 
14.30h às 16.00h, através dos números 
211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 09 de julho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
 

Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 

 
(a)  Rui Paulo 

 
 
 
 

 EDITAL n.º 183/2020 
 

Assunto: Publicitação de deliberação final da 
Câmara Municipal de aprovação da emissão do 
Alvará de Licença de Loteamento - Processo de 
reconversão urbanística da AUGI designada 
denominada UGT-1 do Bairro da Portela da Azóia, 
pertencente à União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela - Proc.º 
51.710/LA/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
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de setembro, no artigo 158.º do Código do 
Procedimento Administrativo e para os efeitos do 
disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação 
dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei 
n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, 
de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, de 26 de 
novembro e pela Lei n.º 70/2015, de 16 de julho, 
que no âmbito do processo de reconversão 
urbanística por iniciativa municipal da AUGI 
denominada UGT-1 do Bairro da Portela da Azóia, 
pertencente à União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela com a 
área de 27.910,00 m2, que é composta pelos 
seguintes prédios rústicos, descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures: 
Prédio descrito sob o n.º 2287, fls. 117 do Livro B-
7 - Ficha 948/19890614 e os dele desanexados, 
que integram a matriz predial da Freguesia de 
Santa Iria de Azóia sob o Art.º 55 da Secção B 
(parte) com a área de 3.830,00 m2; Prédio descrito 
sob o n.º 12586, fl. 89 do Livro B-42 - Ficha 
00220/860422 e os dele desanexados, que 
integram a matriz predial da Freguesia de Santa 
Iria de Azóia sob o Art.º 56 da Secção B (parte) 
com a área de 3.050,00 m2; Prédio descrito sob o 
n.º 11606, fl. 132 do Livro B-37 - Ficha 
919/19890602, que integra a matriz predial da 
Freguesia de Santa Iria de Azóia sob o Art.º 56 da 
Secção B (parte) com a área de 1.030,00 m2; 
Prédio descrito sob o n.º 3892, fl. 26-v do Livro B- 
12 - Ficha 00649/890505 e os dele desanexados, 
que integram a matriz predial da Freguesia de 
Santa Iria de Azóia sob o Art.º 64 da Secção B 
(parte) com a área de 20.000,00 m2, conforme 
consta no respetivo quadro de cadastro, a fl. 1749, 
e certidões de teor das descrições e inscrições em 
vigor, constantes de fls. 232, 568, 598, 600, 
767/772, 779/783, 785, 787/799, 801/808, 
810/811, 813/819, 821/824, 826, 828/829, 
831/838, 839/840, 842/844, 847, 849/850, 
852/854, 856/858, todas do processo 
administrativo n.º 51.710/LA/L/OR, na 63.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 03/06/ 2020, foi deliberada a aprovação, por 
unanimidade, dos seguintes assuntos: 

 
PROCESSO n.º 51.710/LA/L/OR 

 
a) 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; 

 
b) Deliberação final de aprovação do projeto de 

reconversão, na modalidade de operação de 
loteamento; 

 
 
 

c) Aprovação do valor das taxas urbanísticas 
devidas e momento da sua liquidação; 

d) Aprovação da emissão do alvará de 
loteamento e respetivas condições; 

 
e) Medidas a adotar relativamente aos 

interessados que não aderiram ao processo 
de reconversão, nos termos previstos nos 
artigos 62.º e 63.º do RMAUGI. 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures, mediante 
marcação prévia, em qualquer dia útil, no período 
das 10.00h às 12.30 h e das 14.30h às 16.00h, 
através dos números 211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por três folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa 

 
 

Loures, 09 de julho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
 

Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 
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 EDITAL n.º 184/2020 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do A lvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI designada UGT- 7 do Bairro 
Portela da Azóia, pertencente à União de 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela - Proc.0 51.707/LA/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/ 2013, de 12 
de setembro, no artigo 158.º do Código do 
Procedimento Administrativo e para os efeitos do 
disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação 
dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei 
n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, 
de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 79/ 2013, de 26 de 
novembro e pela Lei n.º 70/ 2015, de 16 de julho, 
que no âmbito do processo de reconversão 
urbanística por iniciativa municipal da AUGI 
designada UGT-7 do Bairro Portela da Azóia, 
pertencente à União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela com a 
área de 43.600,00 m2, que é composta pelos 
seguintes prédios rústicos, descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures e 
todos os deles desanexados: Prédio descrito sob o 
n.º 4060, fl. 144-v, do Livro B-11 - Ficha 
1287/19910410, que integra a matriz predial da 
Freguesia de Santa Iria de Azóia sob o Art.º 21 da 
Secção B; Prédio descrito sob o n.º 15133, Livro 
43 - Ficha 3096/19980707, que integra a matriz 
predial da Freguesia de Santa Iria de Azóia sob o 
Art.º 23 da Secção B; Prédio descrito sob o n.º 
21992, fl. 180, do Livro B-61 - Ficha 
1854/19960314, que integra a matriz predial da 
Freguesia de Santa Iria de Azóia sob o Art.º 60 da 
Secção, conforme consta no respetivo quadro de 
cadastro (Anexo E à Inf. 
22/DAUGI/JCM/FV/EB/2020 a fls. 1953 e 1954) e 
certidões de teor das descrições e inscrições em 
vigor, constantes de fls. 1047 a 1065, 1079, 1356 
a 1359, 1747 a 1751, 1794 a 1795, todas do 
processo administrativo n.º 51.707/LA/L/OR, na 
65.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 01/07/2020, foi deliberado aprovar, 
por unanimidade, os seguintes assuntos: 

 
PROCESSO n.º 51.707/LA/L/OR 

 
a) Aprovar as correções ao projeto de loteamento 

e deliberação Final de a provação do projeto 
de reconversão, na modalidade de operação 
de loteamento. 

 

b) Aprovar do valor das taxas urbanísticas 
devidas e momento da sua liquidação; 

 
c) Aprova r da emissão do alvará de loteamento 

e respetivas condições; 
 
d) Adotar as medidas previstas nos artigos 62.º e 

63.º do RMAUGI, relativamente aos 
interessados que não aderiram ao processo 
de reconversão. 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão de Área s 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4° Piso, Loures, mediante 
marcação prévia, em qualquer dia útil, no período 
das 10.00h às 12.30h e das 14.30h às 16.00h, 
através dos números 211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 13 de julho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
 

Por subdelegação de competências 
Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 
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 EDITAL n.º 185/2020 
 

Assunto : Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI denominada Bairro Quinta da 
Bela Vista - Frielas - Proc.º 2.052/RC/N. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no art.º 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 158.º do Código do 
Procedimento Administrativo e para os efeitos do 
disposto no art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação 
dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei 
n.º 64/ 2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 
10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 79/2013, 
de 26 de novembro e pela Lei n.º 70/2015, de 16 
de julho, que no âmbito do processo de 
reconversão urbanística da AUGI denominada 
Bairro Quinta da Bela Vista, com a área de 
55.250,00 m2, que é composta pelos seguintes 
prédios, descritos na 2.ª Conservatória Registo 
Predial de Loures: Prédio descrito sob o n.º 11958, 
Livro 39, da ficha predial n.º 44; Prédio descrito 
sob o n.º 11962, Livro B-39, da ficha predial n.º 81; 
Prédio descrito sob o n.º 11976, Livro 39, da ficha 
predial n.º 82; Prédio descrito sob o n.º 11964, 
Livro 39, da ficha predial n.º 150; Prédio descrito 
sob o n.º 11963, Livro 39, da ficha predial n.º 167; 
Prédio descrito sob o n.º 11975, Livro 39, da ficha 
predial n.º 178; Prédio descrito sob o n.º 11965, 
Livro 39, da ficha predial n.º 288; Prédio descrito 
sob o n.º 11957, Livro B-39, da ficha predial n.º 
384; Prédio descrito sob o n.º 11978, Livro 39, da 
ficha predial n.º 757; Prédio descrito sob o n.º 
11961, Livro 39, da ficha predial n.º 758 e Prédio 
descrito sob o n.º 11960, Livro 39, da ficha predial 
n.º 759, todos inscritos na matriz predial de Frielas 
sob o artigo 46 da Secção C, conforme certidões 
do registo predial e quadro de cadastro, 
constantes respetivamente de fls. 1215 a 1241 e 
de fls. 1592 a 1600, do processo n.º 2.052/RC/N, 
na 64.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, 
realizada a 20.11.2019, foi deliberado aprovar, por 
unanimidade, os seguintes assuntos: 

 
PROCESSO n.º 2.052/RC/N 

 
a) Aprovar os projetos de infraestruturas; 
 
b) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento, pela 
compensação pela realização, manutenção e 
reforço de infraestruturas; 

 
 

c) Fixar o prazo para a conclusão das obras de 
urbanização; 

 
d) Aprova r o valor de caução para garantia das 

obras de urbanização; 
 
e) Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e respetivas condições. 
 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures, mediante 
marcação prévia, em qualquer dia útil, no período 
das 10.00h às 12.30h e das 14.30h às 16.00h, 
através dos números 211150541 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 13 de julho de 2020 
 

O Chefe da DAUGI 
 

Por subdelegação de competências, 
Despacho n.º 34/2020, de 08-01-2020 

 
(a) Rui Paulo 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 0311/ DIREP/LL 

 
de 8 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de julho de 2020, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(registo E/65914/2020, de 14 de julho de 2020 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 13/07/2020 a 24/07/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho 
52/2020, de 15/01/2020, possam ser asseguradas 
pelo técnico desta divisão Carlos Alberto 
Rodrigues Lestre. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDMA/Expediente. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Lopes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 017/UIEP/JS 

 
de 8 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de julho de 2020, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(registo E/65938/2020, de 15 de julho de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 13/07/2020 a 24/07/2020, por motivo de gozo 
de férias, propõe-se que as competências que lhe 
foram subdelegadas através do Despacho 
61/2020, de 21/01/2020, possam ser asseguradas 
pelos técnicos desta Divisão: 
 
Cristina Isabel Ramalho Correia - de 13 a 
17/07/2020 
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre - de 20 a 
24/07/2020 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDMA/Expediente. 

 
 

O Chefe da UIEP 
 

(a) Jorge Simões 
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� INFORMAÇÃO n.º 311/DEC/CM 

 
de 14 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 15 de julho de 2020, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

 
(registo E/67653/2020, de 15 de julho de 2020) 

 
Substituição em período de férias 

de 21-07-2020 a 24-07-2020) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 21/07/2020 e 24-07-
2020 por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada  com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 51/2020, datado de 15 de janeiro de 
2020, pelo Técnico Superior, Engenheiro Luís 
Filipe Correia Soares. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PLANEAMENTO 

E 
GESTÃO URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 13/DPU/AF/2020 

 
de 13 de julho de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de14 de julho de 2020, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
(registo E/67240/2020, de 15 de julho de 2020) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Planeamento Urbanístico 
no período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, durante os períodos de 20 a 24 
de julho e de 3 a 18 de agosto, proponho que a 
minha substituição seja assegura da pelo Arqt.º 
Pedro Arrabaça, com as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor do DPGU, 
despacho n.º 63/2020, de 22 de janeiro. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se o 
envio da presente informação à 
DGDMA/Expediente para divulgação. 

 
 

(a) Ana Félix 
 

Chefe de Divisão 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 10141/2020 
 

Procedimento concursal 
para constituição 

de reserva de recrutamento 
de assistente operacional, 

na área profissional de coveiro 
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 11 
de maio de 2020, com Nuno Miguel de Oliveira da 
Silva Cascalheira, 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 11713/2019, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 136, de 18 
de julho de 2019, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
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 130, de 7 de julho de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 10347/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Carla Sofia Rodrigues Alves de Sousa 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho da administração dos 
Serviços de Ação Social da Universidade de 
Lisboa, e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria da Assistente Operacional Carla 
Sofia Rodrigues Alves de Sousa nesta Câmara 
Municipal, com efeitos a 30 de junho 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. 

 
19 de junho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 134, de 13 de julho de 2020] 
 
 
 

AVISO n.º 10348/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora Patrícia Lopes Pina 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Diretor Municipal 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Lisboa e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria da Assistente Técnica Patrícia Lopes 
Pina nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 de 
fevereiro 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. 

 
24 de junho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 134, de 13 de julho de 2020] 
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AVISO n.º 10349/2020 
 

Concurso interno de acesso geral 
para ocupação de 12 (doze) postos de trabalho, 

da carreira não revista de polícia municipal, 
categoria de Agente Municipal de 1.ª classe, 

na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado 

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

da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, conjugados com o 
disposto no artigo 41.º da Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, e com os artigos 27.º, 28.º e 32.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local por força do 
Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho, 
aprovada a abertura de concurso interno de 
acesso geral, conforme deliberação tomada na 
61.ª reunião ordinária da Câmara Municipal de 
Loures, realizada a 06 de maio de 2020, torna-
se público que, por despacho do Sr. Vereador 
dos Recursos Humanos de 04 de junho de 
2020, exarado na informação n.º 
143/DGRH/APG/CS, de 28 de maio 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 concurso interno de acesso geral para 
ocupação de doze postos de trabalho, da 
carreira de Polícia Municipal, categoria de 
Agente Municipal de 1.ª Classe, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
2- Legislação aplicável, na atual redação: Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho; Decreto-Lei n.º 238/99, de 25 de junho e 
Decreto-Lei n.º 39/2000, de 17 de março. 

 
3- Prazo de validade: O concurso é válido para 

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

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

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

conforme o mapa de pessoal: 
 
Atribuição, competência ou atividades previstas 
nos artigos 6.º e 44.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures. 
 
6- Requisitos de admissão: 
 

6.1. Requisitos Gerais: Os previstos no artigo 29.º 
do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho; 

 
6.2. Requisitos Especiais: De acordo com o 

estipulado no artigo 11.º do Decreto-Lei n.º 
39/2000 de 17 de março, o recrutamento para 
a categoria de agente municipal de 1.ª classe 
faz-se entre agentes de 2.ª classe com, pelo 
menos, três anos na categoria classificados de 
Bom. 

 
7- Forma, prazo e local de apresentação das 

candidaturas: 
 
7.1. Os documentos de apresentação obrigatória 

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

 
a) Formulário de candidatura "concursos 

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

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

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

neste Município, deverá ainda apresentar 
declaração passada e autenticada pelo serviço 
de origem para efeitos de conferência dos 
requisitos, que comprove: a natureza do 
vínculo de emprego público constituído; a 
carreira e categoria onde se encontra 
integrado; o tempo de serviço na carreira de 
polícia municipal e na categoria de polícia 
municipal de 2.ª classe; as avaliações obtidas 
nos últimos 2 ciclos avaliativos e o respetivo 
posicionamento remuneratório. 

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

de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República 2.ª série, de acordo com o artigo 
32.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de julho, 
adaptado à Administração Local pelo Decreto-
Lei n.º 238/99, de 25 de junho. 
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7.3 Local: apenas são aceites as candidaturas 
entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7 em Loures, ou remetidas, por 
correio registado com aviso de receção, para 
Câmara Municipal de Loures, Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures. A apresentação 
presencial da candidatura é apenas possível 
mediante o uso de máscara de proteção 
respiratória e por marcação prévia, através 
dos contactos telefónicos: 211151244 ou 
211151246. 

 
7.4 As falsas declarações prestadas pelos 

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

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

 
8- Métodos de seleção: Conforme despacho do 

Sr. Vereador dos Recursos Humanos, de 04 
de junho de 2020, exarado na informação n.º 
143/DGRH/APG/CS, de 28 de maio de 2020, 
os métodos de seleção a utilizar no 
recrutamento são: 

 
Avaliação Curricular, que visa avaliar as aptidões 
profissionais dos candidatos na área para que o 
concurso é aberto, com base na análise do 
respetivo currículo profissional, sendo 
considerados e ponderados os seguintes fatores: 
 
Habilitação Académica ou nível de qualificação, 
em instituições do Sistema de Ensino Português 
ou noutras, neste caso, desde que devidamente 
certificadas pelas entidades competentes; 
 
Formação Profissional, onde se ponderam as 
ações de formação de aperfeiçoamento, aquisição 
de competências ou de especialização e formação 
informativa relacionadas com o exercício de 
funções em posto de trabalho idêntico ao do 
concursado, frequentadas nos últimos 3 anos e 
desde que devidamente comprovadas; 
 
Experiência Profissional, onde se pondera o 
desempenho efetivo das funções, na área de 
atividade, inerentes ao posto de trabalho idêntico 
ao do concursado; 
 
Avaliação do desempenho, relativa aos últimos 2 
ciclos avaliativos, de funções idênticas às do posto 
de trabalho a ocupar. 
 
 
 
 

Entrevista Profissional de Seleção, que visa 
avaliar, numa relação interpessoal e de forma 
objetiva e sistemática, as aptidões profissionais e 
pessoais dos candidatos. Será aplicada a todos os 
candidatos aprovados na Avaliação Curricular, 
terá a duração aproximada de 20 minutos e serão 
abordados assuntos relacionados com cada um 
dos seguintes fatores de avaliação: 
 
Motivação e interesses profissionais; 
Relacionamento interpessoal; 
Capacidade de comunicação. 
 
8.1 Na valoração dos métodos de seleção 

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

 
A classificação final será calculada de acordo com 
a seguinte fórmula: 
 
CF = 50%AC + 50%EPS 
 
sendo: 
 
CF - Classificação Final; 
AC - Avaliação Curricular; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção. 
 
9- A primeira ata do júri do procedimento 

concursal, onde constam os critérios de 
apreciação e ponderação de cada um dos 
métodos de seleção a utilizar é disponibilizada 
na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt e, para consulta, 
no Departamento de Recursos Humanos, sito 
na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, em 
Loures, dentro do horário de funcionamento do 
atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 

 
10- Em caso de igualdade de valoração entre 

candidatos, na ordenação final, os critérios de 
preferência a adotar serão os previstos no 
artigo 37.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho. 

 
11- Composição e identificação do júri: 
 
Presidente: Dr. Bruno Miguel Ramos Alves, 
Comandante da Polícia Municipal. 
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Vogais efetivos: 
 
Dr.ª Alexandra Maria de Carvalho Teixeira Gomes, 
Chefe da Divisão Jurídico-Administrativa, que 
substitui o Presidente nas suas faltas e 
impedimentos; 
Dr. Cândido Miguel Nascimento Esteves, Chefe da 
Divisão de Gestão de Recursos Humanos. 
 
Vogais suplentes: 
 
Dr.ª Ana Patrícia Gomes Pimentel de Oliveira, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos; 
Dr.ª Cármen Anjos Pereira da Silva, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
 
12- Notificação dos candidatos: 
 
As listas de candidatos admitidos/excluídos e de 
classificação final serão publicitadas nos termos e 
de acordo com o disposto nos artigos 34.º, 35.º e 
38.º a 40.º do Decreto-Lei n.º 204/98, de 11 de 
julho, sendo publicitadas no Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures e disponibilizadas na sua página eletrónica 
(www.cm-loures.pt). 
 
13- O presente Aviso será publicitado na Bolsa de 

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

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

Constituição da República Portuguesa, a 
Câmara Municipal de Loures, enquanto 
entidade empregadora pública, promove 
ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 

 
25 de junho de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 134, de 13 de julho de 2020] 
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Galardão de Mérito Empresarial 
2020 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  
 

 

 

CAPÍTULO I 
Disposições iniciais 

 
Preâmbulo 

Consolidar uma visão de desenvolvimento económico e social do concelho e afirmar Loures como um 

território gerador de emprego têm constituído um objetivo estratégico do Município. 

Cumprindo esse desiderato, têm sido implementadas medidas de “estímulo da economia” e do reforço 

da “capacitação do tecido económico local”, promovendo, em simultâneo, a “inovação e o 

desenvolvimento tecnológico”, afirmando Loures como um concelho capaz de “atrair investimento e de 

reafirmar a sua vocação turística”. 

Nesse sentido, o Município de Loures deliberou instituir o Galardão de Mérito Empresarial. 

 
Artigo 1º 

Âmbito 

O Município de Loures, visando o reconhecimento da atividade empresarial desenvolvida no concelho, 

promove, anualmente, a entrega de um prémio de reconhecimento. 

 
Artigo 2º 

Designação do Galardão 

O prémio, a atribuir às entidades empresariais que promovam o desenvolvimento socioeconómico 

sustentável do concelho é denominado por Galardão de Mérito Empresarial. 

 
Artigo 3º 

Outras distinções 

O Município de Loures, sob proposta da comissão de avaliação e, caso se justifique, poderá reconhecer 

de forma simbólica, com a atribuição de uma menção honrosa, as entidades empresariais candidatas 

que, não tendo sido distinguidas com o Galardão, se tenham destacado de forma particular contribuindo 

para o desenvolvimento socioeconómico do concelho. 

 
Artigo 4º 

Figura do Galardão 

O Galardão, a atribuir às entidades candidatas, assume uma forma simbólica de reconhecimento do 

mérito e do contributo das entidades empresariais no desenvolvimento empresarial concelhio, sendo 

constituído por uma reprodução da escultura “Monumento ao Trabalho”, prémio do concurso de artes 

plásticas, em 1984, do autor Luz Correia, e pela atribuição de um certificado de galardoado. 
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Artigo 5º 
Intento do Galardão 

1. No reconhecimento a prestar pelo seu contributo no desenvolvimento empresarial concelhio, as 

entidades empresariais assumem a forma similar, independentemente do seu setor de atividade; 

 

2. A atribuição do Galardão de Mérito Empresarial e/ou menção honrosa, visa premiar, de forma 

equivalente, as entidades que mais tenham contribuído para o desenvolvimento do concelho de 

Loures, através da criação de riqueza, valor e de emprego, e que se destaquem, pela sua ação 

empresarial, nas áreas da inovação, capacidade empreendedora e internacionalização, consolidando, 

deste modo, a sua sustentabilidade socioeconómica. 

 
Artigo 6º 

Comunicação da decisão 

As entidades galardoadas serão devidamente notificadas da deliberção, por escrito ou correio 

eletrónico, declarando assentimento no formulário de candidatura. 

 
Artigo 7º 

Entrega e publicitação 

1. A entrega do Galardão de Mérito Empresarial e/ou menção honrosa será realizada anualmente, em 

cerimónia pública; 

 
2. As entidades premiadas poderão fazer uso desta condição em órgãos de comunicação social, 

anúncios ou relatórios, especificando o ano em que lhes foi concedida a distinção; 

 

3. A Câmara Municipal de Loures publica nos seus meios de comunicação, nomeadamente no seu sítio 

eletrónico, a atribuição do Galardão. 

 
 

CAPÍTULO II 
Processo de candidatura, seleção e atribuição do prémio 

 
Artigo 8º 

Processo de candidaturas 

1. O prazo de candidatura será fixado anualmente, por deliberação da Câmara Municipal, e publicitado 

no sítio eletrónico do Município de Loures, após deliberação; 

 

2. As entidades empresariais interessadas, deverão formalizar a sua candidatura, no sítio eletrónico da 

Câmara Municipal de Loures (www.cm-loures.pt); 

 

3. O processo de candidatura é constituído pelo formulário de candidatura próprio, corretamente 

preenchido, e pelos documentos que os proponentes considerem relevantes juntar ao processo de 

avaliação. 
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4. Só poderão ser candidatas ao Galardão as entidades com instalações no Município de Loures, com ou 

sem sede, e que se encontrem regularmente licenciadas para o exercício da sua atividade, nos 

termos da legislação em vigor; 

 

5. As entidades titulares do Galardão que se recandidatem serão avaliadas tendo em consideração o 

desenvolvimento ulterior alcançado, desde a última avaliação; 

 

6. No caso de aceitação da candidatura pela comissão de avaliação, será atribuído certificado de 

participação às entidades participantes; 

 

7. A apresentação de candidatura ao Galardão de Mérito Empresarial pressupõe aceitação dos termos e 

condições do presente normativo de participação. 

 
Artigo 9º 

Análise das candidaturas 

1. Só serão aceites as candidaturas submetidas até à data limite do prazo estabelecido para o efeito e 

que satisfaçam os critérios de avaliação previstos no presente normativo; 

 

2. As candidaturas aceites serão posteriormente sujeitas a um processo de avaliação e seleção, da 

competência da comissão de avaliação; 

 

3. Durante a avaliação e seleção, poderá ser solicitada informação e documentação pertinente ao 

âmbito do processo; 

 

4. Nas candidaturas aceites e integradas no processo de avaliação, quando se justifique, poderão as 

entidades empresariais serem selecionadas e sujeitas a visitas às suas instalações no concelho, pela 

comissãode avaliação. 

 
Artigo 10º 

Comissão de avaliação 

1. A comissão de avaliação, aprovada por deliberação da Câmara Municipal, é constituída, 

nomeadamente por: 

> Presidente da Câmara Municipal de Loures; 

> Um vereador indicado por cada força política, com representação na Câmara Municipal de Loures; 

> Representantes de diversas entidades com relevância para o concelho de Loures, a convidar para o 

efeito; 

 

2. Nas sua faltas e impedimentos, os elementos designados para a comissão de avaliação poderão fazer-

se representar pelos seus legítimos substitutos. 
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Artigo 11º 

Competências da comissão de avaliação 

A comissão terá as seguintes atribuições e competências: 

 

1. Garantir o rigor e a transparência de todos os procedimentos relacionados com a homologação e 

atribuição dos Galardões; 

 

2. Selecionar as entidades contempladas; 

 

3. Analisar os critérios relativos à atribuição do Galardão, bem como propor à Câmara Municipal a 

atribuição do mesmo; 

 
4. Rejeitar as candidaturas que não preencham os requisitos estabelecidos para o processo de seleção. 

 
Artigo 12º 

Critérios de avaliação das candidaturas 

Compete à comissão de avaliação ponderar a avaliação das candidaturas, tendo em consideração, entre 

outros, os seguintes critérios: 

> Competitividade empresarial; 

> Criação de emprego; 

> Qualidade da inovação tecnológica; 

> Gestão responsável dos recursos humanos; 

> Capacidade de internacionalização; 

> Investimento realizado; 

> Responsabilidade social; 

> Cooperação empresarial; 

> Dimensão ambiental. 

 
Artigo 13º 

Deliberação 

1. A comissão de avaliação delibera por maioria simples de votos, tendo o seu presidente voto de 

qualidade, a proposta de atribuição do Galardão de Mérito Empresarial e/ou menção honrosa a 

apresentar na deliberação final da Câmara Municipal; 

 
2.  A homologação e atribuição do Galardão depende de deliberação da Câmara Municipal, sob 

proposta da comissão de avaliação. 
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CAPÍTULO III 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 14º 

Proteção de Dados 
 

1. Os dados pessoais tratados no âmbito da presente candidatura são os contantes do formulário e irão 

ser incorporados nos Ficheiros de Dados da Câmara Municipal de Loures, sendo esta a responsável 

pelo tratamento dos dados; 

 
2. A finalidade deste tratamento é gestão, submissão e atribuição do Galardão de Mérito Empresarial; 

 
3. O fundamento para o tratamento dos dados é o interesse público da Câmara Municipal de Loures em 

promover e acompanhar projetos estruturantes para o desenvolvimento da economia local; 

 
4. Os dados recolhidos são de preenchimento obrigatório e serão conservados pelo período 

estritamente necessário ao cumprimento da finalidade ou por período superior caso se verifique uma 

exigência legal específica; 

 
5. Os dados serão tratados com a devida confidencialidade e apenas acedidos pela comissão de 

avaliação nos termos definidos nas presentes normas de participação; 

 
6. Nos termos da legislação de proteção de dados, é garantido ao participante o direito de acesso, 

atualização, retificação, eliminação, portabilidade, limitação e apagamento dos seus dados pessoais. 

O exercício destes direitos deverá ser realizado através do seguinte endereço de correio eletrónico 

dei@cm-loures.pt. Assiste-lhe ainda o direito de apresentar reclamações perante a Comissão 

Nacional de Proteção de Dados (CNPD). 

 

Artigo 15º 

Integração de lacunas 

As eventuais lacunas, identificadas no presente normativo, serão integradas por deliberação da 

comissão de avaliação.  

 
Artigo 16º 

Entrada em vigor 

A presente norma entra em vigor após aprovação pela Câmara Municipal e publicação, nos termos do 

artigo 56º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 
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������������	�
������	�������������� ��������������	�������
��������� !�"#� �$!��$%$&#'�$!�()�*�+,,�-#�#�$�$!�-.$!/#0 !12�3��)/�$!$'�#04 �5#�$6/�$!#�(7�$&$�#/�$!$'�#04 �/� 6 -8 '#%�5#�$6/�$!#9�/#�#�58&�%:#04 �;�<8!�=�8#�5#�$6/�$!#9�68!!4 .�&#% �$!9/#�-$8� !9�!$�&80 !9�$�-�1�()�*�>?,,�-#�#�$�$!�-.$!/#0 !12�@��A�8'-8/#8!�#�:�6$'� !�B�$�"#C$6�5#�!�#�$6/�$!#��6#�/ �$'-8#%�&$'-$5 �#��()�*�+,,�-#�#�$�$!�-.$!/#0 !1D#5 !�5 ��$!/ '!E&$%�/$%#�-#'585#���#�$�/#�#�- 6�'8-#04 �5#!�5$-8!F$!G �#HI�(21�J#6/ !�5$�/�$$'-K86$'� � L�8:#�=�8 9�! L�/$'#�5$�8'&#%85#04 �5#�-#'585#���#�MNOPQMRSRTUVWQUXQNYTZ[WQO\]TX̂RTZRS _[[]̂àaSWbRS_Ŵ[aMNOacXdReS[fR̂]ghQUXQi jiPjkPljljmQnìjo
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 354/2020 

 

 

Quadros Normativos e Tarifários 

 

da 

 

GesLoures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

 

 

Época 2020-2021 

 

(período compreendido entre 1 de setembro de 2020 e 31 de agosto de 2021) 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo Geral de Acesso a Instalações e Atividades 

Época 2020/2021 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente Quadro Normativo integra as normas gerais aplicáveis à frequência de atividades e à 
utilização de equipamentos desportivos sob a responsabilidade da empresa municipal GesLoures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, Unipessoal, Lda., adiante designada por GesLoures. 
 
2. As normas e preços específicos relativos a cada atividade e/ou a cada tipo de utilização constam dos 
anexos I a X. 
 

Artigo 2º 
Direção e Responsabilidade pelas Atividades Desportivas 

1. As atividades tuteladas pela Federação Portuguesa de Natação cumprem o disposto na Lei                
n.º 40/2012, de 28 de agosto. 

 
2. As atividades na área da manutenção e condição física (fitness) cumprem o disposto na Lei               
n.º 39/2012, de 28 de agosto, existindo em cada instalação o regulamento a que se refere o artigo 19.º 
daquela Lei. 
 
 

Artigo 3º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. A GesLoures garante durante todo o período de funcionamento de cada equipamento a permanência 
de um responsável devidamente identificado e apto a responder a qualquer solicitação dos utilizadores. 
 
2. A GesLoures é titular de seguros de responsabilidade civil e de acidentes pessoais celebrados nos 
termos da Lei. 
 
3. A GesLoures mantém disponível em cada equipamento, nos termos da Lei, livro de reclamações, 
quadros normativos que disciplinam a utilização dos equipamentos e a frequência de atividades, e cópia 
das diferentes apólices de seguro. 
 

Artigo 4º 
Deveres e Obrigações Gerais dos Utilizadores 

Constitui dever dos utilizadores cumprir os regulamentos aplicáveis à frequência das atividades e à 
utilização dos equipamentos, cumprir as orientações do pessoal de serviço e pagar os preços devidos 
por inscrição, utilização de instalações, frequência de atividades e/ou serviços. 
 

 
Artigo 5º 

Compromisso Técnico e Pedagógico 
1. A GesLoures planeia, programa, executa e avalia as atividades segundo os normativos legais 
aplicáveis, as melhores práticas técnicas e pedagógicas, e com elevados padrões de competência. 
 
2. O enquadramento dos utentes nas diferentes atividades pressupõe avaliações de diagnóstico, 
planeamento técnico pedagógico, monitorização e avaliação. 
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Artigo 6º 
Normas Gerais de Acesso e Utilização 

1. Por questões de segurança dos alunos e das instalações, o acesso às instalações e a frequência de 
atividades é feito mediante a utilização do cartão fornecido para o efeito, e a utilização das cubas e das 
salas de atividades é feita apenas com supervisão técnica por pessoal da Gesloures ou por esta 
autorizado. 
 
2. Na ausência de cartão para acesso às instalações e frequência de atividades, fica o utente obrigado a 
dirigir-se á secretaria para registar manualmente a sua presença na instalação. A não utilização 
recorrente do cartão constitui fundamento para a recusa de acesso às instalações e/ou da frequência de 
atividades. 
 
3. Os utentes devem utilizar os equipamentos preservando a sua integridade física e limpeza, bem 
como a segurança de pessoas e bens. 

 
4. Não é permitido comer, beber e fumar nas zonas dos equipamentos que se destinam à prática 
desportiva, assim como nas zonas confinantes. 
 
5. É vedado o acesso às instalações e à frequência de atividades a quem, pelo seu comportamento, 
atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja susceptível de perturbar a normal utilização 
dos equipamentos. 
 
6.  Os utentes de idade igual ou inferior a 8 anos podem ser acompanhados por um adulto na utilização 
dos vestiários e balneários dos equipamentos. 
 
7. A recolha de imagens, fotografias e vídeos só será possível nos termos da legislação em vigor. 

 
8. A GesLoures não se responsabiliza pelas fotografias e vídeos recolhidos. 

 
9. No mês que antecede e até à data da realização dos festivais poderá ser condicionada a assistência 
às aulas. 
 
10.  Os danos causados no decorrer da utilização importam sempre na reposição dos bens danificados no 
seu estado inicial, ou no pagamento de importância relativa ao valor do prejuízo causado. 
 
11.  A GesLoures não se responsabiliza pelo desaparecimento, extravio ou deterioração de qualquer bem 
ou valor nos balneários, vestiários, cacifos e demais instalações do equipamento desportivo. 
 
12.   O não cumprimento das normas de acesso e utilização constitui fundamento para a proibição de 
permanência ou acesso aos equipamentos. 
 

 
Artigo 7º 

Calendário 
1. O calendário geral da época 2020/2021 decorre entre o dia 1 de setembro de 2020 e o dia 31 de 
agosto de 2021, com as seguintes suspensões:  
a) Feriados nacionais e feriado municipal (26 de julho); 
b) Dias 24 e 31 de dezembro; 
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c) Terça-feira de Carnaval; 
d) Sábado anterior ao domingo de Páscoa; 
e) Domingos do mês de agosto. 
2. As atividades poderão ainda ser suspensas até ao máximo de 4 dias por época desportiva, por motivo 
de obras de beneficiação dos equipamentos, realização de provas desportivas, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
3. As atividades poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, 
designadamente, interrupção de fornecimento de água, eletricidade, gás natural, em situações 
decorrentes de ações de caráter sindical ou por outras causas imprevistas que o fundamentem.  
 
4. A suspensão das atividades, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não 
confere direito a qualquer dedução no pagamento, nem à compensação das atividades suspensas, sem 
prejuízo da promoção dessa compensação pela GesLoures, sempre que possível. 
 
5. A suspensão das atividades não contempladas nos números anteriores confere aos utentes a 
possibilidade de compensação, nos termos a informar caso a caso.   
 
 

Artigo 8º 
Inscrição 

1. A frequência das atividades e a utilização dos equipamentos depende da realização de uma inscrição, 
que pode ser realizada em qualquer momento. 
 
2. A inscrição é única para a frequência de todas as atividades e para todas as utilizações que dela 
dependam e mantém-se válida enquanto os pagamentos das mensalidades forem feitos. 
 
3. No ato de inscrição é obrigatório o preenchimento e assinatura da Ficha de Dados Pessoais com  
Termo de Responsabilidade (minuta fornecida pela GesLoures), exibir documento de identificação e 
entregar uma fotografia, que será devolvida após a emissão do cartão de acesso, podendo a mesma ser 
também enviada por e-mail.  
 
4. No ato de inscrição são enviados os Quadros Normativos para o e-mail do utente ou entregues em 
mão, no caso do utente não possuir endereço de e-mail.  

 
5. No caso de inscrição de menores de idade, os documentos devem ser assinados por quem exerça o 
poder paternal ou por familiar responsável maior de idade. 
 
6. No caso de frequência de atividades que impliquem o acompanhamento por terceiro, deve ser 
também entregue declaração médica e assinado Termo de Responsabilidade (minuta fornecida pela 
GesLoures) relativamente a este. 
 
7. Após a inscrição é disponibilizado gratuitamente um cartão de identificação, cuja utilização para 
acesso aos equipamentos é obrigatória. 
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8. No ato do levantamento do cartão o utente assina uma declaração de conhecimento dos normativos 
aplicáveis à frequência de atividades e à utilização dos equipamentos (minuta fornecida pela 
GesLoures). 

 
9. A substituição do cartão (2.ª via do cartão) por motivo imputável ao utente implica o pagamento de 
um preço. 
 
10. A frequência de atividades aquáticas depende, por regra, da realização de um teste de diagnóstico. 
 
11. As inscrições realizadas: 
a) De 1 a 10 de cada mês darão lugar ao pagamento da inscrição e da totalidade da mensalidade desse 
mesmo mês, ou de 67% da mensalidade, caso a frequência se inicie depois do dia 10; 
b) De 11 a 20 de cada mês darão lugar ao pagamento da inscrição e de 67% da mensalidade desse 
mesmo mês, ou de 33% da mensalidade, caso a frequência se inicie depois do dia 20; 
c) A partir do dia 21 e até ao final do mês darão lugar ao pagamento da inscrição e de 33% da 
mensalidade desse mesmo mês, ou da totalidade da mensalidade do mês seguinte à inscrição, caso a 
frequência só se inicie nesse mês. 
 
12. Por exceção, o pagamento da primeira mensalidade pode ocorrer em momento posterior aos 
indicados no número anterior, salvaguardado o princípio de que no início da frequência o pagamento da 
primeira mensalidade deve estar realizado. 
 
13. Caso o utente deixe de pagar as mensalidades devidas e pretenda retomar a frequência das 
atividades e/ou a frequência dos equipamentos na mesma época, pode fazê-lo, mediante a existência 
de vaga disponível, o pagamento de um preço de recuperação da inscrição no valor de 15,00€ (preço 
com IVA incluído) e de pelo menos uma mensalidade inteira relativa à época em curso. 
 
14. O previsto no número anterior depende da inexistência de qualquer frequência no(s) mês(es) em 
que não tenha ocorrido pagamento. 
 
15. A utilização dos seguintes serviços não depende de inscrição: 
a) Cursos de atividades aquáticas ou outros de curta duração; 
b) Serviços constantes do Anexo X; 
c) Outros cuja natureza não pressuponha uma frequência ou utilização continuada. 
 
 

Artigo 9º 
Renovação da Inscrição 

1. Os utentes cuja inscrição se mantenha válida em 31 de agosto de 2020 devem renovar a sua 
inscrição. 
 
2. A renovação da inscrição é gratuita, e é feita mediante a assinatura de Termo de Responsabilidade 
(minuta fornecida pela GesLoures).  

 
3. No ato de renovação de inscrição são enviados os Quadros Normativos para o e-mail do utente ou 
entregues em mão, no caso do utente não possuir endereço de e-mail, devendo o utente 
posteriormente assinar a Declaração de conhecimento dos normativos aplicáveis à frequência de 
atividades e à utilização dos equipamentos (minuta fornecida pela GesLoures). 
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Artigo 10º 
Pagamentos 

 
1. Todos os preços a vigorar no ano letivo 2020/2021 constam dos anexos IX e X e incluem IVA à taxa 
legal em vigor. 
 
2. A inscrição nas atividades da GesLoures obriga o utente ao pagamento da inscrição e de todas as 
mensalidades, sem interrupções, salvo em caso de cancelamento de inscrição ou desistência. 
 
3. O pagamento das mensalidades das atividades é feito até ao dia onze do mês a que respeite, 
diretamente nas secretarias, através de transferência bancária ou por débito direto. 
 
4. O utente que não efetue o pagamento da mensalidade, até ao último dia de pagamento do mês 
seguinte, ao qual a mensalidade respeite, verá a sua inscrição cancelada. 
 
5. O utente só poderá voltar à mesma aula se existir vaga disponível, podendo sempre o utente que 
tenha estado em situação de incumprimento de pagamento optar por outra aula da mesma ou de outra 
atividade, em que exista vaga disponível.  
 
6. A impossibilidade de frequência por motivo de doença impeditiva da prática de exercício físico 
devidamente comprovada por declaração médica, que expressamente o refira, e desde que entregue no 
prazo de vinte dias contados do início do impedimento, confere as seguintes reduções nas 
mensalidades, desde que não ocorra qualquer frequência no período respetivo: 
a) Períodos de 14 dias consecutivos de um mesmo mês – 25% na mensalidade do mês respetivo; 
b) Períodos superiores a 14 dias e até dois meses – 50% na(s) mensalidade(s) do(s) mês(es) respetivo(s) 
por referência à totalidade do período a que a ausência respeite; 
c) Períodos superiores a dois meses – 50% nos dois primeiros meses e 80% no terceiro mês e seguintes, 
na(s) mensalidade(s) do(s) mês(es) respetivo(s). 
 
7. Confere ainda reduções nas mensalidades, nos termos dos números anteriores, motivo de ausência 
temporária de residência por motivo profissional ou académico, devidamente comprovado, mediante o 
pagamento dos valores previstos no n.º 6, ou ainda mediante autorização da GesLoures, face à 
invocação de outras circunstâncias ponderosas. 
 
8. No caso das mensalidades terem sido pagas pelo seu valor integral, o valor remanescente será 
considerado pagamento antecipado de pagamentos futuros que sejam devidos. 
 
9. Caso não ocorram frequências durante pelo menos 14 dias, e quando o motivo invocado for 
considerado relevante, pode por decisão da GesLoures, ser aplicada uma redução de mensalidade de 
20%. 
 
10.   Em caso de desistência, não haverá lugar à restituição de qualquer quantia já paga, sem prejuízo de 
valores eventualmente pagos e não usufruídos poderem ser afetados ao pagamento de mensalidades 
de outros membros do mesmo agregado familiar. 
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Artigo 11º 
Acréscimo de Mensalidades 

1. Findo o prazo de pagamento referido no n.º 3 do artigo 10º, o pagamento será considerado para 
todos os efeitos como efetuado fora de prazo, e será agravado: 
a) Em 5%, entre o dia 12 e o dia 18 do respetivo mês;  
b) Em 15%, a partir do dia 19 (inclusive) do respetivo mês. 
 
2. O não pagamento da mensalidade dentro do prazo constitui fundamento para a suspensão imediata 
do acesso aos equipamentos. 

 
 

Artigo 12º 
Mensalidades Reduzidas 

1. Os utentes com idade entre 37 meses e 15 anos beneficiam de uma redução nas mensalidades 
devidas de 15%, exceto nas aulas de bebés. 
 
2. Os utentes com idade superior a 65 anos beneficiam de uma redução nas mensalidades devidas de 
10%. 
 
3. Os utentes portadores de deficiência cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 60%, e 
mediante apresentação de documento comprovativo com valor legal, beneficiam de uma redução nas 
mensalidades devidas de 50%. 
 

4. Os utentes que integrem o mesmo agregado familiar beneficiam das seguintes reduções nas 
mensalidades, desde que as mensalidades relativas a cada mês ou período sejam pagas em simultâneo: 
a) Entre dois e três utentes – 5%; 
b) Quatro utentes – 10%; 
c) Cinco ou mais utentes – 15%. 
 

5. O conceito de agregado familiar é o constante do artigo 13.º do código do IRS, relevando nos 
mesmos termos as situações de união de facto previstas no artigo 14.º do mesmo Código. 
 

6. A prova das situações previstas nos números 4 e 5 é feita, por regra, por mera declaração sob 
compromisso de honra, podendo, no entanto, ser exigida em qualquer momento documento 
comprovativo. 
 

7. Os utentes que integrem um agregado familiar em que pelo menos um dos membros se encontre em 
situação de desemprego beneficiam de uma redução nas mensalidades devidas de 40%. 
 

8. A prova da situação de desemprego é feita aquando do pagamento de cada mensalidade, por 
exibição de documento comprovativo emitido pelo IEFP com data de emissão não anterior a 30 dias 
àquela em que o pagamento da mensalidade seja realizado.  
 

9. Os utentes abrangidos por protocolo em vigor celebrado entre a GesLoures e entidades terceiras 
beneficiam de redução nas mensalidades nos termos definidos no respetivo protocolo, e que, por regra, 
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não é superior a 10%, sem prejuízo da manutenção de reduções superiores atualmente vigentes, com o 
limite de 15%. Esta redução não se aplica nas seguintes modalidades:  
a) Ginásio 
b) Aulas de Grupo 
c) Fitness Livre Trânsito/Multifrequência 
d) Ginásio + Utilização Livre 
e) Aulas de Grupo + Utilização Livre 
f) Fitness + Utilização Livre 
g) Total GesLoures 
 
10.  Os utentes que frequentem atividades que impliquem o pagamento de mais de uma mensalidade 
beneficiam de redução de 50% numa das mensalidades, nos seguintes termos: 
a) Os utentes do projeto “Hora dos Sábios”, na mensalidade da segunda atividade; 
b) Os utentes que frequentem outras atividades, na mensalidade de menor valor.  
 

11.  As reduções de mensalidades previstas nos números anteriores não são cumuláveis entre si, sendo 
aplicada, quando devida, apenas a que for mais favorável ao utente. 
 

12.  Os utentes com idades compreendidas entre os 37 meses e os 15 anos e os utentes com idade 
superior a 55 anos e com inscrição realizada até 31 de agosto de 2011 podem cumular as reduções de 
mensalidades previstas nos números 1, 2, 4, e 9, com o limite de 20%, salvo no caso de frequência que 
integre atividades de ginásio. 

 
 
 

Artigo 13º 
Antecipação de Pagamento de Mensalidade 

Aos pagamentos efetuados de forma antecipada são aplicados os seguintes descontos: 
a) 4% Para o pagamento integral de 3 mensalidades; 
b) 5% Para o pagamento integral de 6 mensalidades; 
c) 6% Para o pagamento integral de 12 mensalidades. 

 
 

Artigo 14º  
Atividades Pré e Pós Parto  

1. As utentes que tenham frequentado qualquer atividade durante a gravidez estão isentas do 
pagamento de mensalidade até ao momento em que retomem a utilização, por um período máximo de 
quatro meses contado da data do parto. 
 
2. A prova da situação prevista no número anterior é feita, por regra, por mera declaração sob 
compromisso de honra, podendo, no entanto, ser exigida em qualquer momento documento 
comprovativo. 
 
3. A inscrição de bebé na atividade de adaptação ao meio aquático, durante o primeiro ano de vida, 
cuja mãe tenha frequentado alguma atividade durante a gravidez, está isenta de pagamento do valor da 
inscrição. 
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Artigo 15º 
Seguro de Acidentes Pessoais 

1. A GesLoures é titular de um seguro de acidentes pessoais, salvaguardando as coberturas mínimas 
definidas por Lei. 
 
2. Em caso de acidente, cabe ao sinistrado escolher o local de prestação de assistência. Sendo a apólice 
de acidentes pessoais, de reembolso, cabe ao sinistrado o pagamento das despesas incorridas e 
posterior apresentação para que a companhia de seguros proceda ao seu ressarcimento. 
 
3. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica será acompanhada, quando 
indispensável, por representante da GesLoures, exceto se for possível garantir o acompanhamento por 
familiar, sem prejuízo da informação a prestar às pessoas a contactar, segundo indicação constante da 
ficha do utente. 
 
4. A GesLoures declina qualquer responsabilidade pelos resultados da assistência prestada aos utentes 
das atividades desenvolvidas na GesLoures, cuja responsabilidade é da entidade médica ou paramédica 
prestadora desses serviços, assumindo-se a GesLoures como intermediário entre o sinistrado e a 
entidade prestadora desses serviços. 
 
5. A GesLoures colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, 
informação escrita quanto à metodologia a adotar relativamente a procedimentos administrativos e 
reembolso de despesas, que será efetuado pela Seguradora para o efeito contratada pela GesLoures. 
 

Artigo 16º 
Aluguer de Plano de Água 

1. Para além da utilização enquadrada pela GesLoures, pode ocorrer o aluguer de pistas, conforme 
disponibilidade do plano de água, mediante autorização prévia e pagamento dos seguintes preços, por 
pista com a largura de cerca 2 metros e por hora (valores com IVA): 
a) Pistas de 25 metros: € 33,50; 
b) Pistas de 16 metros: € 24,00; 
c) Pistas de 12,5 metros: € 20,00. 
 
2. O aluguer de pistas em número superior a 50 horas por época desportiva beneficia das seguintes 
reduções nos preços: 
a) De 51 a 100 horas – 5%; 
b) De 101 a 150 horas – 10%; 
c) Mais de 150 horas – 15%. 
 
3. As instituições com estatuto de utilidade pública usufruem de redução de 20% nos preços. 
 
4. As reduções são cumulativas. 
 
5. O aluguer de pista pressupõe a inexistência de orientação pedagógica por parte da GesLoures e o 
cumprimento, pela entidade, de todas as normas de boa utilização e segurança aplicáveis ao 
equipamento. 
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Artigo 17º 
Disposições Transitórias 

Por razões de saúde pública, à frequência das atividades da GesLoures, aplica-se o Manual de 
Procedimentos, anexo ao presente Quadro Normativo, prevalecendo sobre as normas específicas das 
atividades que o contrariem, até que o mesmo seja revogado. 
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Quadro Normativo (Anexo I) 

Escola de Natação 
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Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de aulas de natação enquadradas nas atividades da 
Escola de Natação da GesLoures.  

  

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades aquáticas promovidas, regulamentadas e dirigidas pela Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) desenvolvidas nas instalações da GesLoures cumprem o disposto na Lei n.º 40/2012, de 
28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas por equipa técnica acreditada pela FPN e 
integrando treinadores de natação de grau I, II, III e IV. 
 
2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica. 
 
3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das Piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 

 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos antiderrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
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Artigo 4º 

Escola de Natação 
1. A Escola de Natação da GesLoures é una, desenvolvendo as suas atividades nas Piscinas Municipais 
de Loures, Santo António dos Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e Portela. 
 
2. A Escola de Natação da GesLoures é organizada por classes definidas em função do escalão etário e 
dos seguintes níveis de aprendizagem: 
a) Níveis 1, 2, 3 e 4; 
b) Pré-treino; 
c) Treino. 

 
3. À exceção do nível 1, o acesso às classes dos níveis seguintes é feito segundo decisão do 
Coordenador Técnico pedagógico da piscina, que pode delegar a sua competência no Professor da 
classe. O acesso às classes de pré-treino e treino depende de decisão da administração. 
 
4. As classes dos níveis de aprendizagem têm aulas com a duração de 30, 45 ou 60 minutos. 
 
5. As classes de pré-treino e de treino têm aulas com duração semanal variável. 

 
6. Para os alunos que frequentam as aulas de pré-treino e treino, o pagamento da mensalidade é 
devido durante 12 meses, independentemente dos meses de prática, a partir do momento que esteja 
garantida a frequência de 78 horas de treino/aula 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo II)  

Atividades Aquáticas - Utilização Livre 
Época 2020/2021 

 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

O presente anexo aplica-se à frequência em regime livre das Piscinas Municipais do Concelho de Loures, 
com acompanhamento de nadador-salvador ou de técnico habilitado para o efeito e sem orientação 
técnico-pedagógica. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações da GesLoures 

1. A GesLoures garante a existência, em cada piscina, de um período de utilização livre de pelo menos 
25 horas por semana. 
 
2. As eventuais alterações de horário que se verifiquem durante o ano assumirão natureza excecional e 
residual, e produzirão efeitos sempre no mês seguinte àquele em que sejam divulgadas.  
 
3. A GesLoures garante o acompanhamento da utilização por nadador-salvador ou por técnico 
habilitado para o efeito. 
 
4. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os referenciais de temperatura nas Piscinas 
desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o. 
 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos antiderrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
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Artigo 4º  
Condições de Utilização 

1. Todos os utentes que queiram utilizar as piscinas municipais em regime livre têm de saber nadar, 
aptidão a confirmar, por regra, através da realização de um teste (gratuito). 
 
2. A realização do teste pode ser dispensada quando for do conhecimento da GesLoures que o 
utilizador sabe nadar e possui aptidão física necessária para o efeito. 
 
3. A frequência das Piscinas Municipais no regime de utilização livre é limitada a utentes com idade 
igual ou superior a 8 anos. 
 
4. Os utentes com idades entre os 8 e os 13 anos só poderão frequentar a utilização livre quando 
acompanhados por utente de idade superior a 18 anos. 

 
 

Artigo 5º 
Frequência  

1. A Utilização Livre terá lugar na Piscina de 25 metros, nos horários definidos e publicitados em cada 
momento, sendo disponibilizada para atividade, em cada horário, pelo menos uma pista para o efeito, 
com uma lotação que por regra não excederá seis utentes, podendo ser alargada até oito em função das 
condições concretas que se verifique em cada momento, sem pôr em causa condições de conforto ou de 
utilização. 
 
2. A afetação de pistas à utilização livre em número superior a um depende da existência de plano de 
água disponível. 
 
3. São colocadas à disposição dos utentes pranchas para eventual utilização. 
 
4. A utilização de palas ou barbatanas é restrita, mediante decisão do nadador-salvador, a 
circunstâncias em que a reduzida frequência do equipamento o permita sem colocar em causa a 
integridade física ou o conforto dos outros utentes. 
 
5. O utente deverá entregar o seu cartão ao nadador-salvador, antes do início da utilização, sendo o 
mesmo devolvido no final da utilização. 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à frequência das atividades de manutenção da condição física (fitness). 
 
2. A frequência das atividades de manutenção da condição física pode ser realizada por utentes com 
idade igual ou superior a 16 anos, podendo em situações excecionais, e mediante avaliação da 
GesLoures, ser enquadrada a utilização por utentes com idade inferior a 16 anos, mediante declaração 
específica a assinar por quem exerça o poder paternal, o que determina o cumprimento do treino 
prescrito por técnico da GesLoures e a restrição de utilização de atividades não adequadas ao nível 
etário.  
 
3. É ainda possível a frequência de atividades de fitness por crianças, de acordo com as idades definidas 
para cada uma das classes desenvolvidas pela GesLoures. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades de manutenção da condição física (fitness) promovidas nas instalações da GesLoures 
cumprem o disposto na Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas 
exclusivamente por técnicos qualificados para o exercício da função e dirigidos por um Diretor Técnico 
habilitado para o efeito. 
 
2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica. 
 
3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água 

A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques das 
piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o disposto 
na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
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Artigo 4º 
Normas de Utilização das atividades aquáticas 

Na frequência das atividades aquáticas e na utilização das cubas devem observar-se as seguintes 
disposições específicas: 
a) Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
b) O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos antiderrapantes). 
c) É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
d) Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
e) O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
f) Caso ocorra utilização do plano de água devem observar-se as disposições específicas de utilização 
para a respetiva atividade. 
g) A entrada e a saída das instalações deverão ser sempre efetuadas pelos torniquetes, utilizando o 
cartão disponibilizado para o efeito. 

 
 

Artigo 5º 
Normas de Utilização das atividades de fitness 

Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos devem observar-se as 
seguintes disposições específicas: 
a) Obrigatoriedade de utilização de calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o 
calçado usado na via pública, mesmo sendo desportivo, ou que possua partes metálicas; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos; 
c) Não é permitida a utilização das instalações para fins distintos da sua finalidade; 
d) Não é permitida a prática de quaisquer atividades aos utentes que não façam uso de equipamento 
adequado e em boas condições de higiene; 
e) É obrigatória a utilização de toalha do tipo 100x50cm (toalha de rosto), em perfeitas condições de 
higiene aquando da prática da atividade, com o objetivo de evitar o contacto da pele transpirada com os 
estofos dos equipamentos de musculação, tapetes ou colchões de exercícios de solo e ergómetros 
mantendo a higiene dos mesmos, e enxugar a transpiração do rosto ou do corpo durante a prática de 
exercício físico, ficando impedido da prática caso não possua toalha; 
f) As máquinas de cardio-fitness só poderão ser usadas por períodos máximos de 20 minutos. No 
entanto, nos períodos de baixa afluência de utentes, este período pode ser prolongado, desde que seja 
autorizado pelo instrutor de serviço; 
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Artigo 6º 
Regime Extraordinário 

1. A utilização em regime extraordinário consiste na realização de uma sessão de treino de sala ou de 
aulas de grupo. 

 
2. A utilização em regime extraordinário pode ser feita por utilizadores com inscrição ou sem inscrição 
válida, mediante o pagamento do respetivo preço, e, nos casos de não existência de inscrição válida 
para frequência de atividades de manutenção da condição física (fitness), a assinatura de declaração 
conforme modelo anexo. 
 
3.  A utilização em regime extraordinário é limitada a 10 vezes por época desportiva. 

 
 

Atividades de Manutenção da Condição Física 
Regime Extraordinário 

 
1. O utilizador declara conhecer e aceitar as condições de frequência das atividades de manutenção da 
condição física (fitness), assim as como normas gerais de utilização dos equipamentos administrados 
pela GesLoures. 
 
2. O utilizador declara reunir as condições necessárias para a prática das atividades de manutenção da 
condição física (fitness). 
 
3. O utilizador responsabiliza-se pelos danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes da sua 
utilização das Piscinas Municipais não enquadrado no regime de responsabilidade civil da GesLoures. 

 

Assinatura ___________________________                     Data ___/___/_____ 

 

        Utente n.º______________.  

        Não utente. 

Documento de identificação: _________________________________________ 
(só necessário no caso de utilizadores sem inscrição válida) 

 

Fatura / recibo n.º ___________________ 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de atividades integradas no programa 
“Hora dos Sábios”. 
2. O programa “Hora dos Sábios” consiste na frequência de atividades que têm como 
objetivo promover a melhoria da condição física, sendo destinada a uma população menos 
ativa, proporcionando aulas de baixa intensidade destinadas a esta população específica. 
3. Podem frequentar o Programa “Hora dos Sábios” todos os utentes com mais de 65 anos, 
ou que, estando numa situação de pré-reforma, de reforma, ou de desemprego, tenham idade 
superior a 55 anos. 
4. Sobre os preços do programa “Hora dos Sábios” não incidem reduções de mensalidades, 
salvo as eventualmente previstas em protocolo celebrado com entidade terceira. 
 
 

Artigo 2ª 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades promovidas nas instalações da GesLoures são planeadas, executadas e 
avaliadas por técnicos qualificados para o exercício da função devidamente credenciados. 
2. A GesLoures compromete-se a promover a capacidade física e funcional dos utentes, 
através da orientação específica da equipa técnica. O ambiente e as piscinas são mantidos em 
condições que assegurem o conforto e proteção máxima a todos os utentes. 
3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares de água das Piscinas segundo as 
normas da Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a 
divulgar os seus resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 

Artigo 3º 
Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre os requisitos de qualidade da água para uso 
nos tanques das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene, segurança e temperatura), 
designadamente o disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes 
referenciais de temperatura das piscinas terapêuticas e/ou de manutenção: temperatura de 
28 a 32 graus. 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (planos de água das piscinas) sem 
previamente tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de 
sujar a água. 
3. O acesso ao cais das piscinas para utilização das cubas deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum. 
4. É obrigatório o uso de touca de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas 
cujo destino imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção; género feminino – fato de banho) 
deverá ser de lycra e adequado à atividade a frequentar. 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de atividades terapêuticas com orientação 
técnico-terapêutica especializada. 

2.  A frequência das atividades terapêuticas pode ser realizada por utentes de qualquer idade, com ou 
sem patologia clínica definida, precedida de uma avaliação funcional com um fisioterapeuta, que 
determinará os horários e/ou classes de inscrição.  

3. Os utentes da atividade de Hidrocinesioterapia são enquadrados em horários de acordo com a 
patologia apresentada e a avaliação efetuada pelos fisioterapeutas. 

 
Artigo 2ª 

Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 
1. As atividades terapêuticas promovidas nas instalações da GesLoures são planeadas, executadas e 

avaliadas por técnicos qualificados para o exercício da função devidamente credenciados. 
2. A GesLoures compromete-se a promover a capacidade física e funcional dos utentes, através da 

orientação específica da equipa técnica, sendo o ambiente e as piscinas terapêuticas mantidos em 
condições que assegurem o conforto e proteção máxima a todos os utentes. 

3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares de água das Piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 

 
Artigo 3º 

Normas de Utilização 
1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre os requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 

das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene, segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura 
das piscinas terapêuticas e/ou de manutenção: temperatura de 28 a 32 graus. 

2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (planos de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 

3. O acesso ao cais das piscinas para utilização das cubas deve ser feito com chinelos ou outro calçado 
específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum. 

4. É permitido o acesso de utentes em cadeira de rodas ao cais de piscina, desde que estas se encontrem 
devidamente limpas, assegurando todas as condições de higiene e segurança. 

5. É permitido o acesso ao cais da piscina por parte de um acompanhante (desde que com o calçado 
apropriado), aos utentes com menor autonomia física ou psíquica, bem como a sua permanência no 
decorrer da aula, caso se justifique. 

6. É obrigatório o uso de touca de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
7. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 

imediato não seja a normal utilização do equipamento, à exceção do referido no ponto 5. 
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8. O equipamento utilizado (género masculino – calção; género feminino – fato de banho) deverá ser de 
lycra e adequado à atividade a frequentar. 

9. Na admissão do utente e durante a sua frequência, o fisioterapeuta pode solicitar a apresentação de 
um atestado médico que comprove que o utente possuiu ou mantém condições de saúde, que lhe 
permita desenvolver a prática da atividade. 

 
Artigo 4º 

Tratamentos de Fisioterapia /Massagem 
1. A fisioterapia é uma área da saúde dedicada ao diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções do 

movimento do corpo que sejam de natureza física, mental ou neurológica. 
2. Os tratamentos de fisioterapia na GesLoures são ministrados por fisioterapeutas credenciados e 

realizados em sala de tratamentos devidamente equipada para o efeito. 
3. O pagamento das sessões de fisioterapia, sejam avulsas ou em pacotes de 5 tratamentos, deverá ser 

efetuado antes do primeiro tratamento. 
4. Os pacotes de 5 tratamentos de fisioterapia e massagem têm um período de utilização de 90 dias. 
5. Cada sessão de tratamento tem em média uma duração de 45 minutos, com exceção das massagens 

de 30 e 60 minutos. 
6. Os utentes têm o dever de avisar com antecedência as suas ausências aos tratamentos. Na falta de 

aviso, o tratamento será considerado realizado. 
7. As faltas consecutivas aos tratamentos, mesmo que com aviso prévio, permitem que os mesmos 

sejam considerados realizados. 
 

Artigo 5º 
Classes de Postura e Movimento 

1. Na frequência desta atividade devem observar-se as seguintes disposições: 
a) Não é permitido entrar na sala da atividade com o calçado usado na via pública; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos; 
c) Não é permitida a prática da atividade aos utentes que não façam uso de equipamento adequado e 

em boas condições de higiene; 
d) É obrigatória a utilização de toalha em perfeitas condições de higiene aquando da prática da atividade. 
2. A entrada e a saída das instalações deverão ser sempre efetuadas pelos torniquetes, utilizando o 

cartão disponibilizado para o efeito. 
 

Artigo 6º 
Reiki 

1. O Reiki, na GesLoures, é ministrado por técnicos credenciados e realizados em sala devidamente 
equipada para o efeito. 
2. O pagamento das sessões, sejam avulsas ou em pacotes de 5 sessões, ou como parte de um pacote de 
serviços subscrito pelo utente, deverá ser efetuado antes da primeira sessão. 
3. Os pacotes de 5 sessões têm um período de utilização de 90 dias. 
4. Cada sessão tem em média uma duração de 60 minutos. 
5. Os utentes têm o dever de avisar com antecedência as suas ausências às sessões. Na falta de aviso, a 
sessão será considerada realizada 
6. As faltas consecutivas aos às sessões, mesmo que com aviso prévio, permitem que as mesmas sejam 
consideradas realizadas. 
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Artigo 7º 
Shiatsu 

1. O Shiatsu, na GesLoures, é ministrado por técnicos credenciados e realizados em sala devidamente 
equipada para o efeito. 
2. O pagamento das sessões, sejam avulsas ou em pacotes de 5 sessões, ou como parte de um pacote de 
serviços subscrito pelo utente, deverá ser efetuado antes da primeira sessão. 
3. Os pacotes de 5 sessões têm um período de utilização de 90 dias. 
4. Cada sessão tem em média uma duração de 60 minutos. 
5. Os utentes têm o dever de avisar com antecedência as suas ausências às sessões. Na falta de aviso, a 
sessão será considerada realizada. 
6. As faltas consecutivas aos às sessões, mesmo que com aviso prévio, permitem que as mesmas sejam 
consideradas realizadas. 

 
Artigo 7º 
Nutrição 

1. A nutrição, na GesLoures, é acompanhada por técnicos credenciados e realizados em sala devidamente 
equipada para o efeito. 
2. As consultas de Nutrição poderão ser marcadas individualmente ou como parte de um pacote de 
serviços subscrito pelo utente. 
3. As consultas têm de ser marcadas com antecedência, o pagamento, sejam consulta individual ou 
integradas em pacotes, deverá ser efetuado antes da primeira consulta. 
4. Cada sessão tem em média uma duração de 60 minutos. 
5. Os utentes têm o dever de avisar com antecedência as suas ausências às consultas. Na falta de aviso, a 
consulta será considerada realizada. 
6. As faltas consecutivas aos às sessões, mesmo que com aviso prévio, permitem que as mesmas sejam 
consideradas realizadas. 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de Atividades de Tempos Livres da GesLoures. 
 

2. As atividades de tempos livres são: 
a) Cursos de atividades aquáticas; 
b) Festas de aniversário; 
c) Outras utilizações. 

 
3. A frequência de atividades de tempos livres não está sujeita ao pagamento de inscrição e não 
beneficia de qualquer redução de preços ou mensalidades. 
 

Artigo 2º 
Cursos de Atividades Aquáticas 

1. Os cursos de atividades aquáticas são compostos por módulos de aulas ou número de utilizações de 
duração não superior a duas semanas. 

 

2. As aulas poderão ser suspensas até um dia por módulo de atividades, por motivo de obras de 
beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 

 

3. As aulas poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, designadamente 
por interrupção do fornecimento de água, eletricidade, gás natural ou outras causas imprevistas que o 
fundamentem. 

 

4. A suspensão das aulas, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não confere 
direito a qualquer dedução no pagamento. 

 
Artigo 3º 

Festas de Aniversário 
1. Festas de aniversário são atividades com recurso a jogos no plano de água, devidamente 
enquadradas por elementos da equipa técnica.  

 

2. As atividades a realizar, assim como a piscina em que as mesmas terão lugar, serão decididas pela 
equipa técnica de acordo com a idade e aptidões das crianças presentes na festa. 

 

3. A GesLoures disponibiliza convites para os convidados, os quais poderão ser personalizados, desde 
que solicitados previamente. 

 

4. A atividade tem uma duração de cerca de 60 minutos. 
 

5. Aos pais do/a aniversariante serão oferecidas duas toucas e um voucher com oferta de uma 
inscrição, cujo beneficiário poderá ser o aniversariante ou terceiro. 

 

6. A GesLoures disponibiliza uma sala equipada com cadeiras e mesas para a realização do lanche da 
festa, sendo da responsabilidade dos pais do aniversariante a organização do referido lanche. 
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7. A recolha de imagens, fotografias e vídeos só será possível nos termos da legislação em vigor. 
 

8. A GesLoures não se responsabiliza pelas fotografias e vídeos recolhidos. 
 
9. As festas de aniversário realizam-se com um mínimo de 8 participantes, incluindo o aniversariante, 
que está isento de pagamento. 
 
10.  O pedido de realização de Festa de Aniversário deve ser feito nas secretarias das piscinas, com uma 
antecedência não inferior a 15 dias e mediante o preenchimento de um formulário para o efeito. 
 
11.  Após a confirmação da reserva pela GesLoures e a elaboração dos convites, deverá ser pago um sinal 
não inferior a 84€, correspondente a 8 participantes (7 participantes mais o/a aniversariante), devendo o 
restante, de acordo com o número efetivo de participantes na festa, ser pago no dia de realização da 
festa. 
 
12.  No caso da não realização da festa por motivos alheios à responsabilidade da GesLoures, ou do 
número de convidados ser inferior ao esperado pelo aniversariante, é sempre devido o pagamento 
mínimo de 84€. 
 

Artigo 4º 
Outras Utilizações 

1. Consideram-se outras utilizações pacotes compostos por módulos de aulas ou número de utilizações, 
com exceção das atividades aquáticas com orientação pedagógica, de duração não superior a duas 
semanas. 
 
2. As aulas poderão ser suspensas até um dia por bloco de atividades, por motivo de obras de 
beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
3. As aulas poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, designadamente 
por interrupção do fornecimento de água, eletricidade, gás natural ou outras causas imprevistas que o 
fundamentem. 
 
4. A suspensão das aulas, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não confere 
direito a qualquer dedução no pagamento. 

 
Artigo 5º 

Qualidade da Água 
A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques das 
piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o disposto 
na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
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Artigo 6º 
Normas de Utilização das atividades aquáticas 

Na frequência das atividades aquáticas e na utilização das cubas devem observar-se as seguintes 
disposições específicas: 
a) Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
b) O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos antiderrapantes). 
c) É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
d) Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
e) O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
 

Artigo 7º 
Normas de Utilização das atividades de fitness 

Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos devem observar-se as 
seguintes disposições específicas: 
a) Obrigatoriedade de utilização de calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o 
calçado usado na via pública, mesmo sendo desportivo, ou que possua partes metálicas; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos; 
c) Não é permitida a utilização das instalações para fins distintos da sua finalidade; 
d) Não é permitida a prática de quaisquer atividades aos utentes que não façam uso de equipamento 
adequado e em boas condições de higiene; 
e) É obrigatória a utilização de toalha do tipo 100x50cm (toalha de rosto), em perfeitas condições de 
higiene aquando da prática da atividade, com o objetivo de evitar o contacto da pele transpirada com os 
estofos dos equipamentos de musculação, tapetes ou colchões de exercícios de solo e ergómetros 
mantendo a higiene dos mesmos, e enxugar a transpiração do rosto ou do corpo durante a prática de 
exercício físico, ficando impedido da prática caso não possua toalha; 
f) As máquinas de cardio-fitness só poderão ser usadas por períodos máximos de 20 minutos. No 
entanto, nos períodos de baixa afluência de utentes, este período pode ser prolongado, desde que seja 
autorizado pelo instrutor de serviço; 
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 Artigo 1º 

Regime Especial de Frequência 
1. O acesso às classes de pré-treino e treino constitui um benefício acrescido proporcionado aos alunos 
das aulas de natação, que se traduz no aumento do tempo de aulas e no acompanhamento técnico-
pedagógico específico, não conferindo aos seus alunos nenhum direito especial. 
 
2. É aplicável aos alunos das classes de pré-treino e treino o valor fixo de mensalidade de 39.00€ (trinta 
e nove euros), independentemente do número de aulas frequentadas e da respetiva duração. 
 
3. Não é aplicável às classes de pré-treino e treino as disposições gerais sobre suspensão das aulas, 
podendo a realização das mesmas ser livremente suspensa por decisão do professor responsável, desde 
que seja garantida aos alunos uma prática anual da natação de 78 horas/época (52 semanas x 1.30 
horas). 
 
4. Para os alunos que frequentam as aulas de pré treino e treino, o pagamento da mensalidade é 
devido durante 12 meses, independentemente dos meses de prática, a partir do momento que esteja 
garantida a frequência de 78 horas de horas/época. 
 
5. De acordo com o escalão os treinos decorrem em equipamentos pré-determinados, pelo que os 
horários e locais de realização dos treinos é adequado ao escalão do atleta. 
 
6. Os locais de realização das aulas das classes de treino, poderão decorrer em piscinas diferentes de 
forma permanente, não conferindo aos alunos qualquer direito no respeitante a transporte entre 
piscinas. 

 
Artigo 2º 

Filiações na Federação Portuguesa de Natação 
1. A filiação na Federação Portuguesa de Natação (F.P.N.) de alunos das aulas de natação da GesLoures 
é da competência da Administração, sendo realizada segundo critérios propostos pelo Departamento 
Técnico e da Atividade Física e constantes do presente anexo. 
 
2. O custo das taxas de filiação na F.P.N. e do seguro desportivo constituem encargo da GesLoures. 
 
3. O custo do exame médico-desportivo base constitui igualmente encargo da GesLoures. 
 
4. O custo de quaisquer exames complementares de diagnóstico requeridos pelo médico responsável 
pelos exames médico-desportivos não será suportado pela GesLoures. 
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Artigo 3º 
Critérios de Filiação na Federação Portuguesa de Natação 

1. A filiação é proposta e decidida: 
a) Na natação pura, com base na tabela de tempos de admissão aos campeonatos (TAC) publicados 
anualmente pela F.P.N. e A.N.L. e na qualidade técnica demonstrada na avaliação técnica do nível 4; 
b) Na natação sincronizada, com base na tabela do programa de níveis publicado anualmente pela F.P.N. 
e na qualidade técnica das atletas, cuja avaliação integra a proposta do/a treinador/a responsável pela 
equipa absoluta; 
c) Na natação adaptada, com base na qualidade técnica dos atletas, cuja avaliação integra a proposta 
do/a treinador/a responsável pela equipa absoluta. 
 
2. Reúnem condições técnicas para serem filiados os alunos das Escolas de Natação da GesLoures que 
sejam assíduos, manifestem empenhamento continuado e disciplina de treino e que: 
a) Na Natação Pura: 

(i) Cadetes – Mediante proposta do treinador responsável que certifique avaliação positiva no 
cumprimento das componentes críticas do pré treino; 
(ii) Outras categorias - Mediante proposta do treinador responsável que certifique avaliação positiva 
no cumprimento das componentes criticas da categoria a realização de uma prova de 100m e de uma 
de 200m em competição interna da GesLoures nas quais obtenham resultados com um desvio 
máximo igual ou inferior a 5% na prova de 100m e a 3% na prova de 200m, em relação aos mínimos 
de acesso aos campeonatos regionais de piscina curta de inverno. 

b) Na Natação Sincronizada, satisfaçam os seguintes critérios: 
(i) Infantis - avaliação positiva na prova de Níveis do 1º Nível; 
(ii) Juvenis - avaliação positiva na prova de Níveis do 2º Nível; 
(iii) Juniores - avaliação positiva na prova de Níveis, do 3º Nível; 
(iv) Seniores - avaliação positiva na prova de Níveis, do 4º Nível. 

c) Na Natação Adaptada, sejam propostos ao Chefe do Departamento Técnico e da Atividade Física 
através de relatório produzido pelo treinador responsável pela equipa absoluta. 

 
Artigo 4º 

Equipamentos 
1. Aos atletas federados, e de acordo com a sua categoria, a GesLoures fornece equipamento ao preço 
de aquisição ou inferior, nos seguintes conjuntos: 
a) Pack A Cadetes Completo (T-shirt, Calção e Touca Premium) – 14,50€; 
b) Pack A Cadetes Simples (Calção e Touca Premium) – 11,50€; 
c) Pack A Outras Categorias Completo (T-shirt, Calção e Touca Premium) – 16,50€;  
d) Pack A Outras Categorias Simples (Calção e Touca Premium) – 13,50€; 
e) Pack B Crianças - 10 a 14 anos – (Calção, Sweater e Touca Premium) – 30,00€; 
f) Pack B Adultos (Calção, Sweater e Touca Premium) – 32,00€; 
g) Equipamento Completo todas as categorias (1 Calção, 1 Fato de Treino, 1 Sweater, 1 T-shirt e 1 Touca 
Premium) – 57,50€. 
 

2. A GesLoures fornece ainda gratuitamente, no início de cada época, uma touca a cada atleta, sendo 
obrigação dos atletas utilizarem a touca da GesLoures em todas as competições. 
 



 

Quadro Normativo (Anexo VII)  
Área Desportiva 

Época 2020/2021 

3 de 5 

3. A conservação do equipamento é da responsabilidade dos atletas, devendo o mesmo ser mantido 
em bom estado. 
 
4. É dever dos atletas apresentarem-se devidamente equipados em todas as provas para que forem 
convocados, de acordo com as indicações do treinador. 
 
5. Os atletas federados beneficiam de uma redução de 20% sobre os preços de venda em vigor na 
aquisição de equipamentos desportivos não personalizados não referidos no número 1, com exceção de 
toucas. 

 

Artigo 5º 
Tratamentos 

Os atletas federados beneficiam de um desconto 20% sobre os preços de venda ao público (não utente), 
em vigor na utilização de serviços de fisioterapia. 
 

Artigo 6º 
Início dos Benefícios Adquiridos 

1. A decisão de redução ou isenção de mensalidades de alunos das aulas de natação é da competência 
da Administração, sob proposta do Chefe do Departamento Técnico e da Atividade Física. 
 
2. A redução ou isenção de pagamento será a indicada nas alíneas a) b) e c) de acordo com os critérios 
indicados: 
a) Natação Pura e Águas Abertas: 

(i) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em prova individual nos campeonatos zonais 
de infantis, juvenis, ou regionais de juniores, seniores ou absolutos, e para atletas participantes em 
prova individual de nacional de clubes – 10%; 
(ii) Redução para atletas que participem em prova individual de campeonato nacional – 15%; 
(iii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual nos campeonatos zonais de 
infantis ou juvenis, ou regionais de juniores, seniores ou absolutos, ou que sejam chamados a uma 
seleção regional de infantis, juvenis, juniores, seniores ou absolutos – 25%; 
(iv) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em prova individual de campeonato nacional 
– 60%; 
(v) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional e/ou 
selecionados para seleções nacionais – 100%. 

b) Natação sincronizada: 
(i) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em solo, dueto, equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais – 15%; 
(ii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em solo, dueto ou equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais – 20%; 
(iii) Redução para atletas classificados em 2.º ou 3º lugar em solo, dueto, equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais, em três campeonatos consecutivos – 30%; 
(iv) Redução para atletas classificados em 1º lugar em solo, dueto, ou equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais, em três campeonatos consecutivos, 100%. 
(v) Todas as reduções anteriormente referidas só têm lugar quando o número de atletas (solos) ou 
equipas (duetos) em competição for igual ou superior a cinco incluindo a Gesloures, no caso das 
equipas esse número passa para quatro incluindo a Gesloures. 
(vi) Redução para atletas selecionados para seleções nacionais – 100%. 

c) Natação Adaptada: 
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(i) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional em 
que o número de atletas da mesma classe à partida seja igual ou superior a 5, incluindo o atleta da 
GesLoures – 20%; 
(ii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional em 
que o número de atletas da mesma classe à partida seja igual ou superior a 5, incluindo o atleta da 
GesLoures, em três campeonatos consecutivos e/ou selecionados para seleções nacionais – 100%. 

3. A redução de pagamento nas mensalidades não é cumulativa, sendo atribuído ao atleta a redução 
de maior valor a que tenha direito. 
 
4. As alterações dos valores devidos concretizam-se nos dias 01 de maio e 01 de setembro, tendo por 
referência os factos ocorridos até cada uma daquelas datas, respetivamente na época e na época 
anterior. 
 
5. Por excecional mérito desportivo, designadamente pelo empenhamento demonstrado ou pelo 
espírito de equipa, pode ser conferido a atletas, com o limite de quatro por ano, qualquer uma das 
reduções previstas nos números anteriores. 

 
Artigo 7º 

Caducidade dos Benefícios Adquiridos 
1. O benefício de redução ou isenção de mensalidades tem a validade de doze meses, caducando 
automaticamente no final do período, e podendo caducar antecipadamente se o atleta não cumprir o 
número de treinos estipulados, não se aplicar durante os treinos no cumprimento das tarefas definidas 
pelo treinador, ou se assumir comportamentos incorretos ou de indisciplina. 
 
2. Em exceção ao disposto no número anterior, a vigência das reduções obtidas por participação em 
campeonato da Europa ou do Mundo pode ser aumentada até 24 meses e a vigência das reduções 
obtidas por participação nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos pode ser aumentada até 48 meses, e as 
restantes reduções podem ser prorrogadas até metade do seu período inicial quando motivos 
ponderosos, designadamente lesão, o fundamentem.  

 
Artigo 8º 

Classe de Masters 
1. Aos nadadores da categoria de masters aplicam-se as seguintes disposições específicas: 
a) As mensalidades devidas pela modalidade de frequência escolhida são as constantes da tabela geral 
de preços, não beneficiando das reduções previstas neste anexo e sem prejuízo da aplicação das 
reduções vigentes para a generalidade dos alunos; 
b) A filiação na Federação Portuguesa de Natação constitui decisão da GesLoures tomada caso a caso, e 
implica o pagamento pelo aluno de 20€ (IVA incluído), por ocasião da inscrição e no início de cada época 
desportiva, que se destina a comparticipar o custo da filiação e exclusivamente da inscrição em provas 
do campeonato nacional de verão que ocorra em cada época; 
c) Todas as restantes despesas decorrentes da prática desportiva (exames médico-desportivos e outros, 
deslocações, alojamento, equipamento, etc.) são suportadas diretamente pelos nadadores. 
 
2. Os nadadores beneficiam, no que respeita a equipamentos, do previsto no artigo 4.º, nos termos ali 
previstos. 
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Artigo 9º 

Disposições Finais 
1. É competência da Área Desportiva elaborar e enviar à Administração as atualizações das listas dos 
alunos que estejam nas situações previstas nos artigos 3º e 6º (filiação na F.P.N. e redução de 
mensalidades), sendo que, quando estiver em causa a redução de mensalidades, deverá ser indicado 
qual o mês de início do benefício e o mês em que o mesmo caduca. 

 
2. Sem prejuízo da natureza especial deste normativo, o Quadro Normativo de acesso a instalações e 
atividades e o Anexo I – Escola de Natação mantêm-se aplicáveis a todos os alunos no regime de 
Natação Desportiva. 

 
Artigo 10º 

Informação 
1. Constitui dever dos professores respetivos informar os alunos (ou quem exerça o poder paternal no 
caso de menores), antes da integração em qualquer aula de pré-treino ou treino, da existência do 
presente anexo. 

 
2. A integração do aluno em aula de pré-treino ou treino, bem como a filiação na F.P.N. implica o 
conhecimento pelo aluno (ou por quem exerça o poder paternal no caso de menores), deste anexo e o 
compromisso do cumprimento de todas as normas que o integram.  
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo VIII) 
Trabalhadores e Colaboradores 

Época 2020/2021 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à frequência de atividades e à utilização de equipamentos desportivos 
sob a responsabilidade da empresa municipal GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, Unipessoal, 
Lda., adiante designada por GesLoures, por trabalhadores e colaboradores da empresa com contrato de 
prestação de serviços em nome individual e respetivos agregados familiares, por estagiários, durante o 
período de realização do estágio na GesLoures e por reformados e respetivos cônjuges cujo processo de 
reforma tenha sido finalizado pelo vínculo contratual à GesLoures. 
 
2. As normas gerais e específicas sobre a frequência de atividades e a utilização de equipamentos são 
também aplicáveis à utilização de equipamentos enunciada no número anterior, salvo quanto às 
especificidades previstas no presente anexo. 
 
3. O conceito de agregado familiar é o constante do artigo 13.º do código do IRS, relevando nos 
mesmos termos as situações de união de facto previstas no artigo 14.º do mesmo Código. 
 
4. A prova das situações relativas a agregados familiares é feita, por regra, por mera declaração sob 
compromisso de honra, podendo, no entanto, ser exigida em qualquer momento comprovação 
documental. 
 

Artigo 2º 
Objeto 

O presente Quadro Normativo aplica-se às seguintes atividades: 
a) Atividades aquáticas; 
b) Cursos de curta duração; 
c) Utilização livre; 
d) Atividades de ginásio; 
e) Tratamentos; 
f) Consultas; 
g) Massagens; 
h) Festas de aniversário. 

 
Artigo 3º 
Inscrição 

1. A inscrição pelo beneficiário é feita mediante entrega de declaração conforme modelo anexo, 
assinada pelo trabalhador ou colaborador, e pelo beneficiário, caso não seja o próprio trabalhador ou 
colaborador, onde conste a identificação da situação que habilita à utilização nos termos deste anexo, e 
entrega dos documentos genericamente previstos, salvo quando a própria função ou objeto do contrato 
permita dispensá-lo (s). 
 
2. O preço da inscrição não beneficia de isenção ou redução, incluindo as que decorram de campanhas 
específicas dirigidas ao público em geral. 
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Artigo 4º 

Redução de Mensalidades 
1. O preço da frequência de Atividades Aquáticas, Cursos de Curta Duração, Utilização Livre e 
Atividades de Ginásio, por trabalhadores e colaboradores beneficia de redução de 100%. 
 
2. O preço da frequência de Atividades Aquáticas, Cursos de Curta Duração, Utilização Livre e 
Atividades de Ginásio pelas restantes pessoas referidas no n.º 1 do artigo 1.º beneficia de redução de 
67%. 
 
3. O preço de Tratamentos, Consultas, Massagens e Festas de Aniversário beneficia de redução de 33%. 
 
4. A frequência de atividades de pré-parto será isenta do pagamento de inscrição e mensalidade, quer 
para as trabalhadoras/colaboradoras, quer para os seus cônjuges. 

 
 

Artigo 5º 
Frequência 

1. A frequência de atividades e utilização de equipamentos ao abrigo deste anexo é feita 
obrigatoriamente por entrada e saída registada com cartão de utente. 
 
2. A frequências de atividades e utilização de equipamentos ao abrigo deste anexo podem ser 
restringidas, a qualquer momento, a apenas alguns horários e/ou dias da semana. 

 
3. Quando a redução de preço respeite a atividade que pressupõe uma afetação concreta de vaga, a 
mesma cessa automaticamente quando se verifiquem frequências mensais inferiores a 50% das classes 
onde se encontrem inscritos, passando a ser aplicado o tarifário individual, não podendo ser atribuída 
nova redução de preço ao mesmo beneficiário até ao final da época em curso.  
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DECLARAÇÃO 

 
(a) ________________________________________________________, declara sob compromisso de 
honra que (b) ___________________________________________________, titular do (c) 
___________________________________________________, é (d) ________________ do signatário, 
cumprindo, se aplicável, os requisitos enunciados no artigo 1º, n.º 2 do Quadro Normativo aplicável à 
Frequência de Atividades por Trabalhadores e Colaboradores da GesLoures, E.M.. 
 
Loures, _________________________________ 
 
 
 
 
                                                                         (e) _____________________________________ 
 
 
 
 
(a) Nome do trabalhador/colaborador da GesLoures. 
(b) Nome do familiar que pretende frequentar atividades da GesLoures. 
(c) Documento de identificação e respetivo número, local e data de emissão. 
(d) Grau de parentesco. 
(e) Assinatura do declarante. 



Inscrição 30,00€

ADULTOS SÉNIORES

6 - 36 meses (Bebés) 3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1 x semana Bébés 35,00€ - - - 33,25€ 31,50€ 29,75€ 21,00€ 17,50€
1x semana - 25,50 € 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€
2x semana - 33,15 € 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€
3x semana - 38,25 € 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€
Treino - 39,00 € 39,00€ 39,00 € 19,50€

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

13,60€ 16,00€ 14,40 € 15,20€ 14,40€ 13,60€ 9,60€ 8,00€
19,55€ 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€
19,55€ 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€
22,95€ 27,00€ 24,30 € 25,65€ 24,30€ 22,95€ 16,20€ 13,50€
24,65€ 29,00€ 26,10 € 27,55€ 26,10€ 24,65€ 17,40€ 14,50€

Utilização Livre: Todos os horários indicados no mapa total de acordo com a disponibilidades de cada equipamento
* preços aplicáveis no âmbito do condicionalismo à prática por marcação e limitado a 45 minutos por cada utilização

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

- 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€
- 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€
- 25,00€ 22,50 € 23,75€ 22,50€ 21,25€ 15,00€ 12,50€
- 27,00€ 24,30 € 25,65€ 24,30€ 22,95€ 16,20€ 13,50€

1x semana 19,55€ 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€
2x semana 25,08€ 29,50€ 26,55 € 28,03€ 26,55€ 25,08€ 17,70€ 14,75€
3 x semana + aulas online 27,63€ 32,50€ 29,25 € 30,88€ 29,25€ 27,63€ 19,50€ 16,25€
Multifrequência (até 6 x semana *) 27,63€ 32,50€ 29,25 € 30,88€ 29,25€ 27,63€ 19,50€ 16,25€
Multifrequência (até 6 x semana *) + aulas online 31,03€ 36,50€ 32,85 € 34,68€ 32,85€ 31,03€ 21,90€ 18,25€

31,03€ 36,50€ 32,85 € 34,68€ 32,85€ 31,03€ 21,90€ 18,25€
32,73€ 38,50€ 34,65 € 36,58€ 34,65€ 32,73€ 23,10€ 19,25€

- 32,50€ 29,25 € 30,88€ 29,25€ 27,63€ 19,50€ 16,25€
- 36,50€ 32,85 € 34,68€ 32,85€ 31,03€ 21,90€ 18,25€
-
-

* preços aplicáveis no âmbito do condicionalismo à prática por marcação e limitado a 1hora por cada utilização

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

- 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€
- 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€
- 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€

Piscinas Municipais: Loures - 219826700 • Portela - 219449160 • Santa Iria de Azóia - 219540150 • Santo António dos Cavaleiros - 219896910
GesLoures, E.M. Parque Urbano - Rua Conde Vimioso 2660-204 Santo António dos Cavaleiros • www.gesloures.pt • Siga-nos no Facebook

Fitness Multifrequência + aulas online *
Fitness Multifrequência (até 6 x cardio + 6 x aulas de grupo)*

Aulas de Grupo disponibilizadas de acordo com os mapas definidos em cada equipamento

Aquafitness: atividades disponibilizadas de acordo com o mapa definido em cada equipamento

Livre-Trânsito Aulas de Grupo 
Livre-Trânsito Total
1 Treino Utente GesLoures
1 Treino Não Utente 

5,00€
7,50€

Portadores 
de 

Deficiência

Aquafitness 1x semana
Aquafitness 2x semana
Aquafitness 3x semana

Frequência
Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

Portadores 
de 

Deficiência

Livre-Trânsito Ginásio

Portadores 
de 

Deficiência
1 x semana

até 3 x semana *

Livre-Trânsito Utilização Livre

2.2. Aqua

2. Fitness

2.1. Terra

Frequência
Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

Frequência
CRIANÇAS Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

Frequência
Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

-

GesLoures, E.M.
Quadro Normativo - Anexo IX

Tabela Geral de Preços 2020/2021

 

1. Natação

1.1. Escola de Natação (aulas)

Portadores 
de 

Deficiência

Adaptação ao Meio Aquático, Natação Pura, Natação Sincronizada, Natação Adaptada

1.2. Utilização Livre

até 6 x semana *

2 x semana

Aulas online
Ginásio até 3 x semana *
Ginásio Multifrequência até 6 x semana *

Aulas de Grupo 



CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1 x Semana - 32,00€ 28,80€ 30,40€ 28,80€ 27,20€ 19,20€ 16,00€

2 x Semana - 41,00€ 36,90€ 38,95€ 36,90€ 34,85€ 24,60€ 20,50€

Livre Transito - 47,00€ 42,30€ 44,65€ 42,30€ 39,95€ 28,20€ 23,50€

2 x Semana 34,00€ 40,00€ 36,00€ 38,00€ 36,00€ 34,00€ 24,00€ 20,00€

3 x Semana 39,10€ 46,00€ 41,40€ 43,70€ 41,40€ 39,10€ 27,60€ 23,00€

3 x Semana + ginásio multifrequência + online - 47,50€ 42,75€ 45,13€ 42,75€ 40,38€ 28,50€ 23,75€

- 33,50€ 30,15€ 31,83€ 30,15€ 28,48€ 20,10€ 16,75€

- 35,50€ 31,95€ 33,73€ 31,95€ 30,18€ 21,30€ 17,75€

- 36,50€ 32,85€ 34,68€ 32,85€ 31,03€ 21,90€ 18,25€

- 38,50€ 34,65€ 36,58€ 34,65€ 32,73€ 23,10€ 19,25€

- 40,00€ 36,00€ 38,00€ 36,00€ 34,00€ 24,00€ 20,00€

- 42,50€ 38,25€ 40,38€ 38,25€ 36,13€ 25,50€ 21,25€

- 49,00€ 44,10€ 46,55€ 44,10€ 41,65€ 29,40€ 24,50€

* preços aplicáveis no âmbito do condicionalismo à prática por marcação e limitado a 1 hora por cada utilização de ginasio e 45 minutos de utilização livre

ADULTOS SÉNIORES

6 - 36 meses (Bebés) 3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos
2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1x semana 35,00€ 25,50 € 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€
2x semana - 33,15 € 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€
3x semana - 38,25 € 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€

ADULTOS SÉNIORES

6 - 36 meses (Bebés) 3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos
2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1x semana 37,00 € 27,50 € 32,00 € 29,00 € 30,50 € 29,00 € 27,50 € 20,00 € 17,00 €
2x semana - 35,15 € 41,00 € 37,10 € 39,05 € 37,10 € 35,15 € 25,40 € 21,50 €
3x semana - 40,25 € 47,00 € 42,50 € 44,75 € 42,50 € 40,25 € 29,00 € 24,50 €

Aquaterapia: Aulas com horário variavel, sempre combinadas previamente com o professor

Frequência 26,00€
1x semana 14,50€ 12,50€ 11,50€ 85,00€
2x semana 24,50€ 20,50€ 18,50€ 125,00€
3x semana 34,50€ 29,50€ 26,50€ 70,00€

105,00€

Pagamento Trimestral 4%
Pagamento Semestral 5%
Pagamento Anual 6%

Piscinas Municipais: Loures - 219826700 • Portela - 219449160 • Santa Iria de Azóia - 219540150 • Santo António dos Cavaleiros - 219896910
GesLoures, E.M. Parque Urbano - Rua Conde Vimioso 2660-204 Santo António dos Cavaleiros • www.gesloures.pt • Siga-nos no Facebook

4. Hidroterapia (Hidrocinesioterapia)

Frequência
CRIANÇAS Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

Portadores 
de 

Deficiência

Aluguer de Cacifos

5,00€/ Mês
14,00€/ Trimestre
25,00€/ Semestre

40,00€/ Época Desportiva
Cartão Prenda Valor adquirido

2.ª Via do Cartão 5,00€
Festas de Aniversário 12,00€/ Criança

Cursos Atividades Aquáticas 1x semana – 12,00€
2x semana – 20,00€

Aula Individual 1x semana
Aula Individual 2x semana
Aula até 2 pessoas 1x semana
Aula até 2 pessoas 2x semana

7. Outros Serviços Descontos

Atividades disponibilizadas de acordo com o Mapa definido em cada equipamento

5. Hora dos Sábios 6. Aulas Individuais e Grupos Privados

Atividades de acordo com os  protocolos Aula Individual Avulsa

4.1. Aquaterapia

Frequência
CRIANÇAS Famílias Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

- 49,00 € 29,40€ 24,50€44,10€ 46,55€ 44,10€ 41,65€
Livre-Trânsito GesLoures (LT Ginásio + LT Aulas Grupo + LT UL + LT 
Livre)

LT Fitness Terra + LT Utilização Livre

Ginásio multifrequência + Utilização Livre multifrequência*

Aulas de grupo até 6 x semana + Utilização Livre multifrequência*

Fitness multifrequência + Utilização Livre multifrequência*

Total GesLoures + aulas online *

Fixo (Natação e 
Fitness)  

LT Ginásio + LT Utilização Livre

LT Aulas Grupo + LT Utilização Livre

Livre (Natação e     
Aquafitness)

3. Pacotes

Frequência

Famílias
Integrar + 

(Desempregados e 
agregado familiar)

Portadores 
de 

Deficiência

Portadores 
de 

Deficiência



Serviços Não Utente Utente

1ª Consulta com tratamento 30,00 € 27,00 €
Observação 12,00 € 10,00 €

Fisioterapia Não Utente Utente

Tratamento Avulso 26,00 € 21,00 €
Pacote de 5 tratamentos 102,50 € 92,50 €
Tratamento Avulso (> 65 anos) 17,50 € 16,00 €
Pacote de 5 tratamentos (> 65 anos) 77,50 € 75,00 €

Acupuntura Não Utente Utente

Tratamento Avulso  (45 minutos) 28,00 € 25,00 €
Pacote de 5 tratamentos 110,00 € 100,00 €

Massagem Não Utente Utente

Sessão Avulsa (60 minutos) 36,00 € 33,50 €
Pacote de 5 massagens (5 x 60 minutos) 152,00 € 140,00 €
Sessão Avulsa (30 minutos) 21,00 € 19,00 €
Pacote de 5 massagens (5 x 30 minutos) 90,00 € 81,00 €

Reiki Não Utente Utente

Sessão Avulsa 40,00 € 36,00 €
Pacote de 5 massagens 175,00 € 150,00 €

Massagem Shiatsu Não Utente Utente

Sessão Avulsa (60 minutos) 36,00 € 33,50 €
Pacote de 5 massagens (5 x 60 minutos) 152,00 € 140,00 €

Nutricionismo Não Utente Utente

1ª consulta 40,00 € 35,00 €
Consultas sequenciais 35,00 € 30,00 €

Hidrocinesioterapia Não Utente Utente

Pacotes de 10 sessões
Pacotes de 20 sessões

Preço 

10,00 €
17,50 €
24,00 €
27,00 €
45,00 €
15,00 €
16,00 €
40,00 €
43,00 €
6,00 €

49,50 €

Preço 

30,00
42,50
30,00
25,00

Preço 

5,00
1,60
2,50
3,00
5,50
5,00
7,50
7,50

10,00
3,00

Cadeado com Código
Cachecol Escola de Natação
Cachecol Natação Sincronizada
Cachecol Premium
Fita com Identificador

Touca Silicone Premium

Touca de Conforto (látex revestida a lycra)

Touca de Látex
Touca de Lycra (Hidrobike e Bebés)
Touca de Silicone

Fato de Banho Masculino

Calções de Arrasto 

Mochila

Calção Criança

Sweater Criança 

Outros artigos

Óculos (criança/adulto)

Toalha GesLoures

Equipamento Desportivo Personalizado (com nome)

Equipamento Desportivo

T-Shirt

Fato de Banho Feminino

Calção Adulto
Fato de Treino Criança
Fato de Treino Adulto

Pólo

Sweater Adulto
Blusão

Tabela de Preços de Serviços e Produtos 2020/2021
(valores em euros, IVA incluído)

GesLoures, E.M.
Quadro Normativo - Anexo X

Serviços

Produtos

150,00 €
275,00 €

Nota: Os pacotes de Fisioterapia, Massagens e Acupuntura têm validade de 60 dias a contar da 1ª sessão.
           Os pacotes de Hidrocinesioterapia têm validade de 90 dias a contar da 1ª sessão.
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Quadro Normativo (Anexo XI) 

GesLoures Online 
 
 

Artigo 1.º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se à frequência das atividades de Fitness promovidas pela GesLoures 
Online; 
2. A frequência das atividades de Fitness promovidas pela GesLoures Online pode ser realizada por 
utentes com idade igual ou superior a 18 anos, podendo em situações excecionais, e mediante avaliação 
da GesLoures, ser enquadrada a utilização por utentes com idade inferior a 16 anos; 
3. A frequência das atividades promovidas pela GesLoures Online por crianças, deve ser restrita às aulas 
indicadas para o efeito, sendo da responsabilidade do encarregado de educação do menor, a supervisão 
das mesmas. 
 

Cláusula 2.ª 
Normas de Utilização 

1. O acesso às aulas da GesLoures Online só pode ocorrer mediante a aceitação das condições de 
utilização da GesLoures Online, presentes neste regulamento que regula o acesso e a utilização dos seus 
conteúdos. Caso não aceite o presente regulamento, não deverá utilizar nenhuma das funcionalidades 
disponibilizadas pela GesLoures Online. 
2. As aulas da GesLoures Online dadas pelos técnicos da GesLoures são para uso exclusivo dos alunos 
da GesLoures, pelo que só utentes inscritos nestas aulas poderão ter acesso a este serviço. 
3. A GesLoures não se responsabiliza por qualquer perda ou dano causado por vírus, ataque informático 
ou qualquer outro material tecnologicamente prejudicial que possa infetar o seu equipamento, 
programas de computador, dados ou outro material, devido ao visionamento das nossas aulas. 
4. A participação nas aulas da GesLoures Online em direto será vedada a alunos que não mantenham o 
vídeo ativo. 
5. Para aceder às aulas da GesLoures Online em direto é necessário o utente estar identificado com o 
seu nome. 
6. A GesLoures reserva-se o direito de, sem qualquer aviso prévio, vedar o acesso às aulas da GesLoures 
Online a utilizadores que adotem comportamentos inadequados, ou perturbadores da normalidade das 
aulas, abusivos, ilegais, ou de qualquer outra forma contrários aos princípios pelos quais se rege a 
atividade da Gesloures Online. 
7. Antes da prática de exercício físico, disponibilizado pela GesLoures Online, o utilizador deve 
assegurar-se de que não é portador de qualquer doença, restrição ou limitação, que constitua 
contraindicação àquela prática. A GesLoures não tem qualquer responsabilidade pelos danos que lhe 
possa eventualmente causar, a prática da atividade física. 
8. O utilizador declara, ao aderir às atividades da GesLoures Online, ter perfeito conhecimento das suas 
limitações, restrições ou contraindicações para a prática de atividade física decorrentes do seu estado 
de saúde. 
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Cláusula 3.ª 
Propriedade e direitos de propriedade intelectual ou industrial 

1. Todos os conteúdos disponibilizados pela GesLoures Online são protegidos por Direitos de Autor ao 
abrigo da legislação Portuguesa, da União Europeia e dos Tratados Internacionais, não podendo ser 
utilizados fora das condições de uso livre permitidas por lei, sem o consentimento expresso e escrito da 
GesLoures. 
2. É proibida aos utilizadores a reprodução dos conteúdos das aulas, na íntegra ou partes delas, de uma 
forma que ultrapasse o acesso para utilização individual previsto, não sendo permitido efetuar 
gravações ou downloads das mesmas. 
  

Cláusula 4.ª 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As Atividades de Fitness promovidas pela GesLoures Online cumprem o disposto na Lei n.º 39/2012, 
de 28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas exclusivamente por técnicos qualificados para 
o exercício da função e dirigidos por um Diretor Técnico habilitado para o efeito. 
2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica participante nas aulas promovidas pela GesLoures Online. 
3. A GesLoures disponibiliza um mapa de aulas online em direto, o qual pode ser atualizado, 
semanalmente, sem que para isso seja feita qualquer comunicação aos utentes, desde que as atividades 
disponibilizadas não sejam alteradas. 
4. A GesLoures está disponível para analisar a introdução de novos horários ou modalidades online por 
sugestão dos nossos utentes. 

 



 

Quadro Normativo (Anexo XII)                                                       1 de 2 
 GesLoures Online Empresas  

Época 2020/2021 
 

GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo XII) 

GesLoures Online Empresas 
Época 2020/2021 

 

Cláusula 1.ª 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se à frequência das atividades de Fitness ou Terapêuticas promovidas 
pela GesLoures Online Empresas; 
2. A frequência das atividades de Fitness ou Terapêuticas promovidas pela GesLoures Online Empresas 
são para uso exclusivo dos trabalhadores das empresas que subscreverem este serviço; 
 

Cláusula 2.ª 
Normas de Utilização 

1. O acesso aos serviços da GesLoures Online Empresas só pode ocorrer mediante a aceitação das 
condições de utilização, presentes no presente normativo, que regula o acesso e a utilização dos seus 
conteúdos.  
2. Os serviços da GesLoures Online Empresas serão disponibilizados às empresas de acordo com os 
pacotes contratados. 
3. A GesLoures não se responsabiliza por qualquer perda ou dano causado por vírus, ataque informático 
ou qualquer outro material tecnologicamente prejudicial que possa infetar qualquer equipamento, 
programas de computador, dados ou outro material, devido ao visionamento das nossas aulas. 
4. Antes da prática de exercício físico, disponibilizado pela GesLoures Online Empresas, o utilizador deve 
assegurar-se de que não é portador de qualquer doença, restrição ou limitação, que constitua 
contraindicação àquela prática. A GesLoures não tem qualquer responsabilidade pelos danos que lhe 
possa eventualmente causar, a prática da atividade física. 
5. O utilizador declara, ao aderir às atividades da GesLoures Online Empresas, ter perfeito conhecimento 
das suas limitações, restrições ou contraindicações para a prática de atividade física decorrentes do seu 
estado de saúde. 
 

Cláusula 3.ª 
Propriedade e direitos de propriedade intelectual ou industrial 

1. Todos os conteúdos disponibilizados pela GesLoures Online Empresas são protegidos por Direitos de 
Autor ao abrigo da legislação Portuguesa, da União Europeia e dos Tratados Internacionais, não podendo 
ser utilizados fora das condições de uso livre permitidas por lei, sem o consentimento expresso e escrito 
da GesLoures. 
2. É proibida aos utilizadores a reprodução dos conteúdos das aulas, na íntegra ou partes delas, de uma 
forma que ultrapasse o acesso para utilização individual previsto, não sendo permitido efetuar gravações 
ou downloads das mesmas. 
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Cláusula 4.ª 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As Atividades de Fitness promovidas pela GesLoures Online Empresas cumprem o disposto na Lei n.º 
39/2012, de 28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas exclusivamente por técnicos 
qualificados para o exercício da função e dirigidos por um Diretor Técnico habilitado para o efeito. 
2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica participante nas aulas promovidas pela GesLoures Online. 
3. As Atividades de Terapêuticas promovidas pela GesLoures Online Empresas são planeadas, executadas 
e avaliadas exclusivamente por fisioterapeutas qualificados para o efeito.  
 
 

Cláusula 5.ª 
GesLoures Online no trabalho 

1. De acordo com avaliação prévia para identificação das necessidades, e decisão do pacote a subscrever 
pela empresa, a GesLoures poderá disponibilizar: 
a) Programas para os trabalhadores realizarem nas pausas no trabalho, direcionadas para à prevenção.  
b) Programais direcionados à resolução de problemas identificados em trabalhadores, com seções 

durante as pausas de trabalho complementadas com intervenções personalizadas. 
c) Programas feitos à medida das necessidades da empresa, com intervenção na empresa e nas nossas 

instalações. 
2. Aceso às nossas plataformas de fitness online para os trabalhadores da empresa. 
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1 – INTRODUÇÃO 
 

A GesLoures elaborou o presente documento, Manual de Procedimentos COVID 19, com o 
objetivo de definir as medidas implementadas, assim como as formas de atuação dos seus 
profissionais e utentes na prática da atividade física nos seus complexos desportivos, sejam estas 
atividades de fitness, terapêuticas ou natação. 

Pretendemos que as instalações desportivas da GesLoures, nesta fase de combate à propagação 
da COVID19, sejam um local seguro, como sempre foram, para os seus utentes, treinadores e 
outros profissionais, com base nas orientações da Direcção-Geral da Saúde (DGS) e Organização 
Mundial de Saúde (OMS), e na melhor evidência científica disponível até ao momento, 
assumindo e comunicando desta forma o seu compromisso com a adoção das medidas 
preconizadas por estas entidades, assim como a implementação de boas práticas que sustentam 
a diminuição do risco de disseminação da Covid-19. 

Nesta fase de desconfinamento, é necessária a implementação de um sistema de autocontrolo 
higiénico mais exigente face aos padrões habituais, que no caso das instalações da GesLoures já 
são muito exigentes, rigorosos e supervisionados pela delegação da saúde, no cumprimento das 
normas legais. 

Ao abrigo da Resolução do Concelho de Ministros nº 40 A/2020, de 29 de Maio de 2020, artigo 
19.º, seguindo as recomendações da Direção Geral de Saúde (DGS) no que respeita à Orientação 
nº30/2020 de 29 de Maio de 2020, da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da Federação 
Portuguesa de Natação (FPN), a GesLoures elaborou o presente documento, o qual deve 
igualmente ser entendido como um Manual de Procedimentos para os praticantes desportivos, 
federados (atletas) e não federados (alunos), e outros utentes, os quais devem entender a 
necessidade do seu cumprimento como forma de contribuir para a diminuição do risco de 
disseminação da Covid-19. 

No respeitante á utilização das piscinas, de acordo com o que a Organização Mundial da Saúde 
os métodos convencionais de tratamento de água que usam filtragem e desinfeção de cloro são 
capazes de inativar o vírus SARS-CoV-2. Este vírus é sensível à cloração e à desinfeção com luz 
ultravioleta (UV). 

Para uma efetiva desinfeção deverá haver uma concentração residual de cloro livre ≥ 0,5 mg/l 
com um pH <8 (OMS, 19/03/2020). 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331499/WHO-2019-nCoV-IPC_WASH-
2020.2eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

A PWTAG (Grupo de Assessoria e Tratamento de Água de Piscina de Saúde Pública do Reino 
Unido, https://www.pwtag.org/) afirma que “a água da piscina é um ambiente seguro e isento 
de COVID19”, devido ao tratamento com cloro, afirmação corroborada pelo Centro de Controlo 
e Prevenção de Doenças dos EUA, que realça que as piscinas não são por si só um meio propício 
à transmissão do vírus SARS-CoV-2. 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/php/water.html 
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Nesse sentido, concentrações de cloro livre entre 0,7 e 1,5 mg/l na água da piscina, previsto pela 
regulamentação vigente, parece amplamente capaz de impedir a disseminação da COVID-19. A 
água das nossas piscinas está normalmente a uma temperatura entre os 27 e as 30 graus, este 
facto provoca um elevado nível de evaporação da água clorada, que também pode, pelo menos 
a uma curta distância da superfície, limitar o risco de propagação de uma carga viral infeciosa, 
principalmente quando o atleta está na posição horizontal, com a cabeça submersa ou 
encostada à água a nadar. 

2 – CRONOGRAMA DE ABERTURA DAS INSTALAÇÕES 
 

a) Até 31 de maio - organização do plano de atividades, preparação da adaptação das 
instalações á nova realidade, de acordo com as recomendações vigentes. 

b) 1 de junho - abertura do serviço de atenção ao cliente, preparação das instalações para 
a próxima fase. 

c) 8 de junho - abertura da GesLoures Online, preparação das instalações para a próxima 
fase. 

d) 15 de junho - abertura das atividades de fitness e treinos Outdoor, preparação das 
instalações para a próxima fase. 

e) 17 de junho – abertura dos gabinetes de fisioterapia e massagem, preparação das 
instalações para a próxima fase. 

f) 22 de junho - abertura do ginásio de cardiofitness e salas de fitness para aulas de grupo, 
preparação das instalações para a próxima fase. 

g) 22 de junho - abertura das piscinas para atletas federados e dos gabinetes de 
fisioterapia. 

h) 29 de junho - abertura da escola de natação. 

3 – HIGIENE E LIMPEZA 
 

De acordo com a melhor informação disponível, no momento, o vírus pode sobreviver durante 
várias horas. Neste sentido é fundamental o uso de desinfetantes eficazes para eliminar o vírus 
em todas as superfícies de contacto na instalação, de forma a evitar a propagação. Os 
desinfetantes deverão conter álcool a 70% (etanol) ou 0,1% à base de cloro. 

Seguindo as recomendações da DGS, todas as instalações são limpas duas vezes por dia, os 
balneários, vestiários e salas de exercício são higienizadas após cada utilização, as máquinas de 
musculação e cardiofitness, assim como todos os equipamentos utilizados nas salas de aulas de 
grupo são higienizadas antes de cada utilização, os corrimões e escadas de acesso e saída das 
piscinas, os blocos de partida assim como as zonas contiguas e as zonas onde os utentes deixam 
as toalhas e chinelos são higienizados após cada aula. 
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4 – MEDIDAS GERAIS DE PREVENÇÃO 
 

Nos complexos desportivos da GesLoures existem percursos identificados para entrada e saída, 
assim como para circulação dentro dos mesmos, os utentes devem respeitar os trajetos 
definidos para acesso às aulas ou outro qualquer serviço, assim como para sair das instalações.   

O acesso às instalações está sujeito ao cumprimento do seguinte protocolo: 

 Medição da temperatura corporal, se o registo for igual ou superior a 38 graus, o utente 
fica desde logo impedido de entrar nas instalações; 

 Colocação de máscara, a entrada e circulação nas instalações está condicionada á 
utilização permanente de máscara, com exceção do momento em que estiver a realizar 
qualquer atividade física; 

 Desinfeção e higienização das mãos, a qual deve ser mantida, disponibilizamos para o 
efeito múltiplos pontos de desinfeção com dispensadores de gel desinfetante;  

  Desinfeção do calçado, passando pelos tapetes para desinfeção ou pela aplicação direta 
de produto desinfetante com recurso a pulverizador existente para o efeito. 

 Registo de entrada nos torniquetes ou registo manual da presença realizada pelo 
professor, no caso das aulas que têm lugar no ginásio ou salas de exercício; 

 Utilização de calçado apropriado para acesso aos espaços de fitness ou piscina, não se 
considerando adequado o calçado usado na via pública, mesmo depois de desinfetado. 

Todos os utilizadores devem respeitar o distanciamento físico de 2m enquanto permanecerem 
nas instalações, com exceção do tempo em que estiverem a realizar qualquer atividade física, 
onde o distanciamento físico passa a ser de 3m.     

No caso de durante a permanência nas nossas instalações, um utente apresentar sintomatologia 
compatível com COVD 19, é aplicado o procedimento definido no nosso plano de contingência, 
onde está definido todo o procedimento, assim como os profissionais responsáveis pela sua 
implementação.  

O acesso aos locais de prática desportiva (salas de aulas de grupo, ginásio, espaços de aulas 
outdoor e cais das piscina) só é permitido aos profissionais da GesLoures quando no exercício 
das suas funções, aos alunos para a realização de atividade física.   

Cada utilizador deve ser portador de bebedor individual, não sendo permitida a partilha deste, 
bem como de qualquer equipamento pessoal.  

5 – PROCEDIMENTO NAS AULA DE GRUPO  
 

As Aulas de Grupo podem ser frequentadas por utentes com idade igual ou superior a 16 anos, 
podendo em situações excecionais, e mediante avaliação da GesLoures, ser enquadrada a 
utilização por utentes com idade inferior a 16 anos. 
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Os utentes das Aulas de Grupo devem trazer uma toalha tipo 100x50cm e tapete (para as aulas 
em que este seja necessário), ficando impedida a sua prática na ausência deste material. 

Nas Aulas de Grupo em que é necessário a utilização de material de uso comum, fica o utente 
responsável pela sua desinfeção antes e depois da sua utilização. 

No cumprimento do normativo da DGS, a prática de atividades de fitness exige a marcação 
prévia da aula, pelo que no ato de inscrição o utente tem de escolher as aulas e horários que 
pretende frequentar, podendo alterar o horário e dias de frequência sempre que pretender, 
desde que exista vaga nas aulas para onde pretende realizar a alteração. 

Nas Aulas de Grupo que decorrem no espaço exterior, a impossibilidade de realização de uma 
aula por razões climatéricas não confere o direito à sua substituição. 

Nesta fase, devido às restrições impostas na utilização de vestiários, a sua utilização só deverá 
ser feita quando necessário, a utilização dos chuveiros já é possível, no entanto estes só devem 
ser utilizados quando estritamente necessário e durante o menor tempo possível, só podendo 
ser utilizados os que estão marcados para o efeito, de forma a garantir o distanciamento 
adequado, o tempo de permanência nos vestiário e balneário, independentemente da utilização 
dos duches, não pode em qualquer situação ultrapassar os 20 minutos. 

6 – PROCEDIMENTO NO GINÁSIO 
 

As atividades de Cardiofitness e Musculação podem ser frequentadas por utentes com idade 
igual ou superior a 16 anos, podendo em situações excecionais, e mediante avaliação da 
GesLoures, ser enquadrada a utilização por utentes com idade inferior a 16 anos. 

As máquinas de cardio só poderão ser usadas por períodos máximos de 15 min., e as restantes 
máquinas, bancos ou halteres por períodos não superiores a 10 min. a não ser que seja o único 
utilizador na sala. 

A utilização do ginásio de Cardiofitness e Musculação é limitada a um período máximo de 60 
min.  

No cumprimento do normativo da DGS, a utilização do ginásio de Cardiofitness e Musculação 
exige marcação prévia, pelo que no ato de inscrição o utente tem de escolher os dias e horas 
que pretende frequentar, podendo alterar o horário e dias de frequência sempre que pretender, 
desde que exista vaga no horário para onde pretende realizar a alteração. 

Os utentes devem trazer uma toalha tipo 100x50cm, ficando impedida a sua prática na ausência 
da mesma. 

É responsabilidade do utente desinfetar o equipamento que pretende utilizar antes e depois da 
sua utilização. 

Os utentes devem evitar convergir para a mesma zona da sala onde se encontram outros 
utentes. 
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É obrigatório cumprir o circuito de deslocação definido em cada espaço. 

O uso das máquinas deve ser efetuado de forma intercalada (nunca lado a lado). 
 
Não é permitida a realização de exercícios deitados ou com as mãos no chão. 
 
Os planos de treino são enviados por email para os utentes de forma a evitar a troca de folhas 
em sala. 
 
Não é permitida a utilização de duas ou mais máquinas, bancos ou halteres em simultâneo. 
 

Não são permitidas ajudas (evitar cargas excessivas). 

Nesta fase, devido às restrições impostas na utilização de vestiários, a sua utilização só deverá 
ser feita quando necessário, a utilização dos chuveiros já é possível, no entanto estes só devem 
ser utilizados quando estritamente necessário e durante o menor tempo possível, só podendo 
ser utilizados os que estão marcados para o efeito, de forma a garantir o distanciamento 
adequado, o tempo de permanência nos vestiário e balneário, independentemente da utilização 
dos duches, não pode em qualquer situação ultrapassar os 20 minutos. 

7 – PROCEDIMENTO NOS BALNEÁRIOS E VESTÁRIOS 
 

Nesta fase não é permitida a entrada de acompanhantes, devido á limitação do número de 
pessoas dentro de cada vestiário. 

O acesso aos vestiários deve ser feito pelos trajetos indicados, mantendo a distância de 2m entre 
utentes. 

A utilização dos vestiários está organizada com base num código de cores. 

Na entrada do torniquete existe informação da cor que corresponde a cada horário de aulas, 
deve verificar qual é a cor do seu horário, dentro das instalações todos os percursos estão 
identificados com cores. 

Ao entrar deve seguir as setas com a cor do seu horário, ao entrar no balneário deverá utilizar 
exclusivamente os lugares (cacifos ou cabides) marcados com a cor do seu horário, pois estes 
foram higienizados para a sua utilização. 

Os balneários serão utilizados de forma alternada de horário para horário, de forma a garantir 
um período de limpeza e higienização entre utilizações. 

Cada utente só pode utilizar um cabide ou cacifo, dos que estão marcados com a cor do seu 
horário, não utilizar os espaços que estão junto aos outros cacifos ou cabides marcados com 
outras cores. 

A deslocação dentro dos balneários deve respeitar os 2m de distância. 
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Em caso de necessidade, deverão utilizar os sanitários que fazem parte do balneário e vestiário 
que está a ser utilizado, devendo esta utilização ser reduzida ao estritamente necessário. 

Os utilizadores deverão higienizar as mãos antes e após a utilização de qualquer instalação 
sanitária. 

Na utilização destes equipamentos o contacto com qualquer superfície deve ser reduzida ao 
estritamente necessário. Os utentes devem higienizar as superfícies que forem utilizar antes de 
o fazer, utilizando para isso o gel e o papel presente no local, no fim da utilização deverá fazer 
nova higienização das zonas que utilizaram. 

A limpeza dos sanitários dos balneários será feita pelo menos uma vez em cada hora. 

No vestiário os utilizadores devem trocar de calçado, a partir daqui devem ter calçado 
apropriada para a atividade que vão praticar (chinelos para a piscina e ténis para o ginásio ou 
aula e grupo), este deve vir desinfetado de casa. 

A roupa e outros pertences pessoais têm de ficar dentro dos cacifos, se estiver a utilizar um 
cabide devem ficar na mochila ou sacos devidamente acondicionada, não pode em qualquer 
circunstância ficar pendurada ou espalhada. 

Os sapatos poderão ficar de baixo do banco junto ao cacifo ou cabide, desde que dentro de um 
saco plástico. 

Durante a permanência no vestiário, os utilizadores devem manter a máscara sempre colocada, 
esta só poderá ser retirada quando for iniciar a sua aula. 

Deverá levar para o seu local de prática um saco plástico ou carteira própria para colocar a 
máscara quando estiver na sua aula. 

A utilização dos chuveiros já é possível, no entanto estes só devem ser utilizados quando 
estritamente necessário e durante o menor tempo possível, só podendo ser utilizados os que 
estão marcados para o efeito, de forma a garantir o distanciamento adequado, o tempo de 
permanência nos vestiário e balneário, independentemente da utilização dos duches, não pode 
em qualquer situação ultrapassar os 20 minutos. 

É proibida a utilização de secadores de cabelo. 

Quando terminar de se vestir, depois da sua aula, deverá deixar a porta do seu cacifo aberta. 

O tempo de permanência no vestiário deve ser reduzido ao tempo estritamente necessário para 
vestir e despir, este não é um espaço que deva ser utilizado para convívio. 

A entrada no vestiário só deve acontecer cerca de 5 min. antes do início da aula e deve 
abandonar o vestiário 20 min. depois de a aula terminar. 
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Exemplo de marcação dos cacifos; 

  

 

8 – PROCEDIMENTO NA PISCINA 
 

Os alunos/atletas têm de entrar no cais da piscina com máscara colocada, só podem levar 
chinelos, óculos, toalha ou roupão, e um saco de plástico ou carteira própria para colocar a sua 
máscara antes de entrar para a água, garrafa de hidratação e equipamento pessoal necessário 
para o aula/treino. Este material só deve ser trazido quando o professor/treinador informar os 
alunos/atletas que é necessário. 

O material usado na aula/treino é pessoal e não pode ser partilhado, este material deve ser 
levado para casa diariamente e deve ser desinfetado antes de vir para a piscina, tarefa que é da 
responsabilidade do aluno/atleta ou dos seus pais. 

Nesta fase, não é permitida a utilização de material pedagógico. 

O aluno/atleta ao entrar no cais deve dirigir-se para o local da sua aula, por um percurso sempre 
próximo da parede, só deve aproximar-se da piscina na zona de entrada da aula, local onde 
estará o seu professor/treinador. 

Os alunos/atletas no cais devem respeitar uma distância de 2m entre si. 

Antes de entrar na água o aluno/atleta deve deixar os chinelos, a toalha ou roupão e a máscara, 
dentro de saco plástico ou carteira própria, no local que está indicado para o efeito, esta deve 
ser colocada dentro do saco de plástico. 

Os alunos/atletas devem usar as zonas comuns de forma célere e evitar que se formem 
aglomerados, devem evitar estar parados em conversa social. 
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Os treinadores devem arranjar métodos de comunicação alternativos para não criar 
aglomerados em volta do quadro de treino. 

É obrigatória a desinfeção de mãos antes de entrar no cais da piscina por todos os utilizadores 
do espaço (alunos, atletas, treinadores, funcionários). 

Os alunos/atletas devem entrar na água mantendo a distância de 2m, durante o treino/aula 
devendo guardar entre si uma distância mínima de 3m. 

Depois de terminar a aula/treino devem sair da água respeitando os 2m de distanciamento, 
dirigir-se ao local onde deixaram os chinelos, toalha e máscara, colocar a máscara e abandonar 
o cais pelo mesmo trajeto que fizeram na entrada. 

No fim de cada aula/treino, as zonas utilizadas pelos alunos, assim como o local onde deixaram 
a sua roupa e chinelos é higienizada. 

Cumprimento escrupuloso dos horários por parte dos alunos/atletas e professores/treinadores 
é condição indispensável para que todas as regras sejam cumpridas. 

As aulas têm no mínimo um intervalo de 15min. entre si de forma a garantir que não existem 
cruzamentos no cais. 

A atividade na piscina é suspensa a meio do dia para a realização de uma limpeza e desinfeção 
geral. 
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Exemplo de organização de tanque de aprendizagem com 16 x 8, aula em pista, 4 atletas por 
pista, 1ª pista – tarefa em carrocel, 3ª pista – local de paragem dos atletas para ouvir indicações 
do professor. Setas indicam percurso de entrada para a aula. 

 

 Exemplo de organização de tanque de aprendizagem com 16 x 8, com um grupo de 
Hidroginástica de um lado e aula de aprendizagem com um esquema de trabalho em estações, 
circulação em carrocel. 
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Exemplo de organização em piscina de 25m com 6 pistas com 4 atletas por pista para aulas ou 
treino e 2 utentes na utilização livre. 1ª pista – trabalho em carrocel, 3ª pista – paragem para 
receber instruções do treinador, 5ª pista – utilização livre. As setas indicam a forma de 
circulação. 

 

 

9 – PROCEDIMENTO NA UTILIZAÇÃO LIVRE 
 

No cumprimento do normativo da DGS, a prática de utilização livre exige marcação prévia, pelo 
que no ato de inscrição o utente tem de escolher os dias e horas que pretende frequentar, 
podendo alterar o horário e dias de frequência sempre que pretender, desde que exista vaga no 
horário para onde pretende realizar a alteração. 

Cada utilização fica limitada a um máximo de 45 min., nesta faze só poderão estar 2 utilizadores 
por pista. 

Todos os procedimentos são iguais aos indicados no capítulo 8 deste documento. 

10 – PROCEDIMENTO NOS GABINETES DE FISIOTERAPIA 
 

Os gabinetes de fisioterapia da Gesloures unem esforços para ir ao encontro dos utentes, 
preparando-se para manter uma prática de qualidade e excelência.  
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Os tratamentos passam a ter de ser marcados com um intervalo de 30m, pelo que, de hora e 
meia em hora e meia. 

O contacto com os utentes é feito pelas terapeutas, para marcação de tratamento. Neste 
contacto é feito um pequeno questionário para despiste COVID e é efetuada a marcação. 

No dia do tratamento o utente deverá preferencialmente dirigir-se à zona de acesso aos 
gabinetes, ficando no local adequado mais próximo dos respetivos gabinetes com máscara e 
sem acompanhante (a menos que seja dependente), não tendo necessidade prévia de se dirigir 
à receção das piscinas. O que só deverá acontecer, quando terminar o seu tratamento, de forma 
a poder regularizar a situação de pagamento ou outro assunto.  

Antes de entrar no gabinete é feita uma pequena explicação dos procedimentos que vão ser 
tomados, desinfeta as mãos, é medida a temperatura e verificada a máscara, e o/a utente calça 
cobre-botas e entra no gabinete. 

Em gabinete, o fisioterapeuta deve receber o utente com máscara cirúrgica (ou respirador FFP2), 
touca, luvas, proteção ocular e cobre-botas, depois dentro do gabinete deve vestir a bata 
descartável. Algum deste material é trocado de utente para utente. O equipamento removido 
deverá ser colocado num contentor de resíduos, existente para o efeito. 

À entrada dos gabinetes existe “um porta cobre-botas” e o doseador de solução alcoólica para 
desinfeção das mãos. 

Após cada tratamento o fisioterapeuta realizada a desinfeção do gabinete de todo o 
equipamento. 

O pavimento do gabinete é desinfetado, 3 vezes ao dia. 

11 – AOS PAIS, ALUNOS E ATLETAS 
 

Todas as normas e procedimentos presentes neste documento pretendem dar resposta às 
recomendações das entidades sanitárias e estão de acordo com as diretivas da DGS. 

Nesta fase, por questões de segurança, não é permitido a acesso às bancadas das piscinas, nem 
à galeria da piscina de aprendizagem de Loures, para assistências às aulas. 

O nosso compromisso é manter a prática da atividade física na GesLoures segura. 

Para atingir os nossos objetivos, necessitamos da colaboração de todos, cumprindo e fazendo 
cumprir as normas e diretivas presentes neste documento. 

Aos pais dos nossos utentes mais jovens, solicitamos que transmitam aos vossos filhos quão 
importante é o cumprimento escrupuloso das diretivas que constam deste documento, 
garantam que os chinelos e o material de treino é devidamente desinfetado antes de vir para a 
piscina, que trazem sempre os sacos plásticos, ou carteira própria, para o calçado e para a 
máscara, e que trazem um saco para colocar a roupa, no caso de terem de utilizar um cabide. 
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 A todos pedimos que assumam o compromisso de não virem às nossas instalações se 
apresentarem registos de tosse, espirros, dificuldade respiratória ou se tiver sintomas de doença 
ou temperatura. 

Pedimos que assumam o compromisso de não virem às nossas instalações se tiverem um irmão 
ou familiar que more na mesma habitação, que apresente sintomas suspeitos de doença, ou no 
caso de terem contactado nos últimos 14 dias com pessoa diagnosticada com COVID 19. 

12 – TERMO DE RESPONSABILIDADE 
 

Termo de responsabilidade – utilização dos complexos desportivos da GesLoures  

Eu_______________________________________________, ou responsável (em caso de 
Menores de 18 anos)__________________________________________ declaro que fui 
devidamente informado sobre as normas de retoma às instalações dos complexos desportivos 
da GesLoures, no âmbito da atual fase de desconfinamento de COVID 19. 

Concordo e aceito respeitar todas as normas presentes no manual de procedimentos, bem como 
as restantes recomendações da Direção Geral de Saúde. Informo que tenho conhecimento e 
compreendo os riscos e as vias de transmissão da COVID-19, e aceito cumprir todas as medidas 
para limitar a sua disseminação/mitigação nomeadamente: etiqueta respiratória, higiene de 
mãos, distanciamento físico, utilização de máscara nos locais obrigatórios e controlo de 
temperatura. 

Assume o compromisso de não ter tido nos últimos dias qualquer sintoma associado à COVID-
19, ou no caso de tal ter acontecido, ter consultado a Linha SNS 24 (808 24 24 24) ou o meu 
médico assistente, e me ter sido dada autorização para a prática da atividade por esta não 
constituir risco para a minha saúde nem para as dos outros utentes e trabalhadores da 
GesLoures. 

Declaro que não sou portador de qualquer doença, restrição ou limitação, que constitua 
contraindicação à prática da atividade física que me proponho realizar na GesLoures.  

Não escondi deliberadamente nenhuma informação relativa ao meu estado de saúde e à 
medicação que tomo, e comprometo-me a comunicar qualquer alteração que eventualmente 
ocorra, informando imediatamente o meu treinador. 

 

DATA _____/_____/________ ASSINATURA: ________________________ 
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13 – CONCLUSÕES 
 

O presente Manual de Procedimentos COVID 19 foi elaborado com base na recolha da 
informação atual e das recomendações das entidades sanitárias.  

Foi realizado de forma a garantir a retoma da nossa atividade em condições de segurança, 
higiene e de responsabilidade.  

A divulgação e difusão destas medidas tranquilizarão os atletas, os alunos e os seus 
encarregados de educação, garantindo-lhes que todas as recomendações foram consideradas, 
promovendo a segurança e as condições de higienização necessárias.  

Nesta fase de reabertura, o sucesso de cada fase e etapa irá facilitar ou comprometer a 
passagem à fase e/ou etapa seguinte, com a consequência de reforçar ou aliviar essas medidas 
em estreita coordenação com as entidades de Saúde, para adaptar as instalações e ajustar as 
dinâmicas das atividades aos requisitos da DGS sempre que necessário.  

Queremos reativar as atividades de forma sustentada, sem pressas e sem queimar etapas, 
assumindo sempre muita responsabilidade, solidariedade e compromisso institucional e social, 
não esquecendo a resiliência necessária para superarmos esta crise.  

Permanecemos sempre vigilantes, atentos à evolução da situação epidemiológica e às 
recomendações gerais e específicas para a prática desportiva.  

Estamos naturalmente à disposição para os reajustes necessários, ao longo das fases decretadas 
pelo governo para o desconfinamento progressivo, até à concretização o nosso objetivo, voltar 
a ver os nossos ginásios e piscinas cheias de vida. 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo Instituições  

Época 2020/2021 
 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
O presente Quadro Normativo aplica-se à inscrição e frequência das atividades e instalações da 
GesLoures por grupos de utentes organizados por Instituições, em horário próprio. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais dos Utentes 

1. Constitui dever da Instituição garantir que os alunos, ou quem exerça o poder paternal, no caso de 
menores, toma conhecimento das normas aplicáveis à frequência de instalações e atividades. 
 
2. Constitui dever dos utentes cumprir os regulamentos aplicáveis à frequência dos equipamentos e das 
atividades. 
 
3. A Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus utentes, quando menores, e durante 
toda a frequência das Piscinas Municipais, por pessoal ao seu serviço, devendo os trabalhadores da 
Instituição permanecer junto dos alunos em número proporcional e adequado ao número de utentes 
em cada atividade, incluindo dentro das naves ou outros locais onde sejam realizadas atividades. 

 
4. Deverão os trabalhadores de cada Instituição usar calçado próprio (chinelos ou sandálias de 
borracha) na zona do cais da piscina, de forma a garantir a higiene e qualidade da água da piscina, ou 
calçado adequado à utilização dos ginásios. 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos antiderrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
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6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
7. Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos é obrigatória a utilização de 
calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o calçado usado na via pública, mesmo 
sendo desportivo, ou que possua partes metálicas. 
 

Artigo 4º 
Calendário 

1. As atividades decorrerão entre os dias 1 de setembro de 2020 e o dia 30 de junho de 2021, sendo 
interrompidas, de acordo com os períodos de férias fixados no calendário escolar oficial: 
a) Nas férias de Natal; 
b) Na 2ª feira e 3ª feira de Carnaval; 
c) Nas férias de Páscoa; 
d) Nos feriados nacionais. 
 
2. Durante os períodos de interrupção do Natal e da Páscoa é possível, mediante pedido e em função da 
disponibilidade da GesLoures, manter a frequência em calendário a definir caso a caso, recomendando-
se que o pedido seja feito com uma antecedência não inferior a quinze dias. 
 
3. As atividades poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, 
designadamente, interrupção de fornecimento de água, eletricidade, gás natural, em situações 
decorrentes de ações de caráter sindical ou por outras causas imprevistas que o fundamentem.  

 
4. A suspensão das atividades, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não 
confere direito a qualquer dedução no pagamento, nem à compensação das atividades suspensas, sem 
prejuízo da promoção dessa compensação pela GesLoures, sempre que possível. 

 
5. A suspensão das atividades não contempladas nos números anteriores confere aos utentes a 
possibilidade de compensação, nos termos a informar caso a caso.   
 

Artigo 5º 
Avaliação e Festivais de Final de Época 

1. A GesLoures compromete-se a entregar à Instituição um relatório de avaliação individual de cada 
utente, nos meses de maio ou junho. 
 
2. Sempre que solicitado, a GesLoures disponibilizará um Professor para assistir e participar em 
reuniões que a Instituição realize com pais/encarregados de educação de utentes das atividades da 
GesLoures menores, na sede da Instituição ou no local por esta indicado. 
 
3. A GesLoures realizará um Festival de encerramento das atividades escolares, durante os meses de 
maio ou junho, convidando para participação todos os utentes inscritos nas atividades à data da sua 
realização. 
 
4. A GesLoures poderá excluir da participação nos Festivais as Instituições que à data de realização dos 
Festivais apresentem débitos vencidos. 
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Artigo 6º 
Inscrição, Renovação de Inscrição para o ano letivo 2020/2021 e Desistências 

1. A GesLoures enviará à Instituição lista dos utentes que frequentaram as atividades no mês de março 
de 2020 e que, por conseguinte, se encontram em situação de renovação de inscrição. Relativamente a 
estes utentes, a Instituição terá apenas de preencher o quadro da ficha de renovação, na coluna 
respetiva. 
 

2. As inscrições deverão ser feitas segundo o modelo anexo. 
 

3. As desistências e atestados médicos deverão ser comunicadas impreterivelmente até ao final do mês 
anterior a que respeitem, utilizando também o impresso tipo distribuído para o efeito. 
 

Artigo 7º 
Seguro de Acidentes Pessoais 

1. A Instituição compromete-se a obter e manter declaração médica que autorize a prática desportiva, 
da qual poderá fornecer cópia à GesLoures se assim for solicitado, bem como autorização expressa dos 
pais ou de quem exerça o poder paternal de todos os utentes menores que pretenda inscrever na Escola 
de Natação da GesLoures. 
 

2. A GesLoures celebrará um seguro de acidentes pessoais, salvaguardando as coberturas mínimas 
definidas por Lei.  
 

3. Em caso de acidente, cabe ao representante da Instituição, ao sinistrado ou ao responsável pelo 
menor escolher um dos locais de prestação de assistência sendo a apólice de acidentes pessoais, de 
reembolso, pelo que cabe ao sinistrado o pagamento das despesas incorridas e posterior apresentação 
para que a companhia de seguros proceda ao seu ressarcimento. 
 

4. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica deverá ser sempre 
acompanhada por representante da Instituição. 
 

5. A GesLoures declina qualquer responsabilidade pelos resultados da assistência prestada aos utentes 
das atividades da GesLoures, cuja responsabilidade é da entidade médica ou paramédica prestadora 
desses serviços, assumindo-se a GesLoures como intermediário entre o sinistrado e a entidade 
prestadora desses serviços.  
 

6. O pagamento de todas as despesas feitas pela Instituição ou pelos utentes em resultado de acidente 
pessoal ocorrido nas instalações da GesLoures será feito diretamente pela Companhia de Seguros a 
indicar pela GesLoures, mediante preenchimento do Boletim de Declaração de Sinistro e apresentação 
de comprovativo legal das despesas efetuadas.  
 

Artigo 8º 
Preços 

1. Os preços a vigorar no ano letivo de 2020/2021 constam da tabela anexa, considerada parte 
integrante do presente normativo. 
 

2. À frequência de cursos de atividades aquáticas de curta duração corresponde o pagamento do preço 
previsto na tabela geral (20,00€ - 10 aulas ou 12,00€ - 5 aulas), sendo que à frequência de um número 
de aulas inferior àqueles corresponde o preço de 2,50€/aula. 
 

3. Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. 
 

4. Para efeitos de inscrição/renovação, só serão considerados utentes em situação de renovação, os 
utentes que tenham frequentado e pago as atividades no mês de março de 2020. 
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5. Os preços estão organizados considerando o número de utentes a frequentar as atividades. A 
faturação mensal será emitida por referência ao número de utentes a frequentar o equipamento nesse 
mês. 
 
6. Os preços consideram apenas a frequência de crianças de idade igual ou superior a 3 anos. Caso as 
Instituições pretendam inscrever crianças de idade inferior a 3 anos, poderá a GesLoures, caso as 
circunstâncias o determinem, cobrar um acréscimo mensal de € 2,00 (dois euros) IVA incluído, por 
criança. 
 
7. As pessoas coletivas de direito público e as restantes entidades que possuam de estatuto de utilidade 
pública beneficiam de desconto de 10% sobre as mensalidades dos utentes, devendo, no segundo caso, 
entregar antecipadamente declaração comprovativa. 
 
8. A faturação será mensal e é emitida pela GesLoures e enviada à Instituição, por correio eletrónico, no 
início de cada mês a que respeitar, devendo ser liquidada no prazo indicado na fatura e que será de 20 
dias relativamente à sua emissão. 
 
9. Em caso de mora, a GesLoures poderá cobrar juros nos termos legalmente aplicáveis, podendo a 
Instituição ser suspensa da frequência das Piscinas Municipais até ao pagamento dos débitos vencidos. 
 
10.   A não frequência das atividades em qualquer mês por qualquer utente não desobriga a Instituição 
do pagamento de todas as mensalidades desde a data de inscrição até ao mês de junho de 2021, salvo 
casos de desistência ou de atestado médico, informados de acordo com o n.º 3 do artigo 6º. 
 

Artigo 9º 
Suspensão da Frequência por Doença 

1. Em caso de doença, a Instituição poderá requerer a suspensão da frequência de atividades pelo(s) 
utente(s) que se encontre(m) nessa situação, devendo para o efeito preencher e entregar à GesLoures 
impresso próprio, até ao fim do prazo para o pagamento do primeiro mês em que pretende ver a 
inscrição suspensa, comprovada por declaração médica de que resulte claramente a impossibilidade da 
prática desportiva, e desde que não se verifique, no período em questão, nenhuma frequência de 
atividades. A declaração médica deverá incluir expressamente o período a que respeita. 
 
2. Quando as Instituições apresentem Atestados Médicos por tempo indeterminado, deverão informar 
a GesLoures sempre que a situação se altere, e por períodos máximos de dois meses. A inexistência de 
informação ao fim do período mencionado (2 meses) indicará que o aluno se encontra apto para a 
frequência. 
 

Artigo 10º 
Público 

1. As atividades da GesLoures, considerando o seu caráter pedagógico e formativo, não são, em 
princípio, passíveis de assistência por público. 
 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior será admitida a assistência às aulas na primeira 
semana de cada mês, exceto nos meses de outubro e junho. 

 
3. A recolha de imagens, fotografias e vídeos só será possível nos termos da legislação em vigor. 
 
4. A GesLoures não se responsabiliza pelas fotografias e vídeos recolhidos. 
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€ 17,20

€ 27,40

€ 34,40

€ 16,05

€ 25,60

€ 30,60

€ 14,90

€ 22,60

€ 27,60

Nota: As Instituições sem fins lucrativos beneficiam de desconto de 10%

INSCRIÇÃO: 30,00 €
RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 15,00 €

De 16 a 40 Utentes
1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

+ de 40 Utentes
1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

Tarifário Instituições
2020/2021

Frequência Mensalidade por Utente                       
(IVA incluído)

Até 15 Utentes
1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

 



 

 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 368/2020 
 
 
 

10.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 51.195.486,00 51.195.486,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 47.920.994,13 191.100,00 415.650,00 47.696.444,13

Juros e Outros Encargos 403.338,00 346.338,00 346.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.280.276,00 5.800,00 188.100,00 20.097.976,00

Subsídios 1.050.000,00 1.050.000,00 1.050.000,00

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.174.718,00 1.174.718,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 121.967.812,13 196.900,00 603.750,00 121.560.962,13

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 47.719.103,00 468.300,00 61.450,00 48.125.953,00

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.481.078,00 4.481.078,00

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 55.634.052,00 468.300,00 61.450,00 56.040.902,00

TOTAL GERAL 143.680.583,00 177.601.864,13 665.200,00 665.200,00 177.601.864,13

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) ]

124.673.559,93

21.968.832,70

143.529.794,83

1,18

124.787.511,50

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

146.642.392,63

121.560.962,13

3.112.597,80

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

10ª 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 3.112.597,80 €. 
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Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 53-A/2020

Sumário: Declara a situação de calamidade, contingência e alerta, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.

No contexto da atual situação epidemiológica provocada pelo novo coronavírus SARS -CoV -2 
e pela doença COVID -19, Portugal tem vindo a adotar medidas para a prevenção, contenção e 
mitigação da transmissão da infeção, cujas repercussões positivas na contenção da pandemia têm 
sido notórias.

O Governo dá continuidade ao processo de desconfinamento iniciado em 30 de abril de 2020, 
declarando a situação de alerta, contingência e calamidade, tendo em consideração o território, 
nos termos da Lei de Bases da Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na 
sua redação atual.

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.

Contudo, apesar de se verificar uma tendência decrescente do número de novos casos de doença 
na maioria das regiões do território nacional, regista -se uma incidência persistente em algumas áreas 
da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), concretamente na zona 
Norte da Área Metropolitana de Lisboa, nas freguesias de Alfragide, Águas Livres, Falagueira -Venda 
Nova, Encosta do Sol, Venteira, Mina de Água, do concelho da Amadora; na União das Freguesias da 
de Pontinha e Famões, União das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, União das 
Freguesias de Ramada/e Caneças, e Odivelas, do concelho de Odivelas; União das Freguesias de 
Agualva e Mira -Sintra, Algueirão -Mem Martins, União das Freguesias do Cacém e São. Marcos, União 
das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, União das Freguesias de Queluz e Belas e Rio de Mouro, 
do concelho de Sintra; União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho, do concelho de Loures; e Santa Clara, do concelho de Lisboa.

Considerando que a interrupção das cadeias de transmissão, baseada na adoção de regras 
básicas de manutenção do distanciamento físico, etiqueta respiratória, higienização de mãos e uti-
lização de máscara, pode beneficiar da complementaridade com outras medidas de saúde pública, 
mantém -se a sua aplicação equilibrada e proporcional, traduzida na limitação da liberdade de con-
centração de pessoas em espaços públicos e na via pública, no encerramento de estabelecimentos 
de comércio a partir de determinada hora e na proibição de venda de bebidas alcoólicas.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua reda-

ção atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação 
atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do n.º 6 do artigo 8.º e 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, até às 23:59 h do dia 
31 de julho de 2020:

a) A situação de calamidade:

i) Nas freguesias de Alfragide, Águas Livres, Falagueira -Venda Nova, Encosta do Sol, Venteira, 
Mina de Água, do concelho da Amadora;
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ii) Na União das Freguesias de Pontinha e Famões, União das Freguesias de Póvoa de Santo 
Adrião e, Olival de Basto, União das Freguesias de Ramada e Caneças e Odivelas, do concelho 
de Odivelas;

iii) Na Freguesia de Santa Clara, no concelho de Lisboa;
iv) Na União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, União das Freguesias de Sa-

cavém e Prior Velho, do concelho de Loures;
v) Na União das Freguesias de Agualva e Mira -Sintra, Algueirão -Mem Martins, União de Fre-

guesias do Cacém e São Marcos, União das Freguesias de Massamá e Monte Abraão, União das 
Freguesias de Queluz e Belas e Rio de Mouro, do concelho de Sintra;

b) A situação de contingência na Área Metropolitana de Lisboa, com exceção dos municípios 
e freguesias abrangidos na alínea anterior;

c) A situação de alerta em todo o território nacional continental, com exceção da Área Metro-
politana de Lisboa.

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 es-

paços frequentados pelo público, bem como dispersão das concentrações de 20, 10 ou 5 pessoas, 
consoante a situação declarada no respetivo local seja de alerta, contingência e calamidade, res-
petivamente, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar;

c) Limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) Fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de 

serviços;
e) Fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) Racionalização da utilização dos serviços públicos de transportes, comunicações e abaste-

cimento de água e energia, bem como do consumo de bens de primeira necessidade.

3 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de alerta, o acionamento das estruturas 
de coordenação política territorialmente competentes, as quais avaliam a necessidade de ativação 
do plano de emergência de proteção civil.

4 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica 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).

5 — Reforçar que, durante o período de vigência das situações de alerta, de contingência 
e de calamidade, os cidadãos e as demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º 
da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente 
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no cumprimento de ordens ou instruções das autoridades de saúde, dos órgãos e agentes res-
ponsáveis 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 as presentes declarações de alerta, de contingência e de calamidade.

6 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do qua-
dro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas forças 
e serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administração interna 
relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

7 — Determinar o acionamento das estruturas de coordenação política territorialmente com-
petentes em todo o território nacional continental, as quais, nos municípios abrangidos pela decla-
ração da situação de alerta, avaliam a necessidade de ativação do respetivo plano de emergência 
de proteção civil.

8 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança e às polícias municipais 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 con-
centrações superiores a 20, 10 e 5 pessoas, consoante a situação declarada no respetivo local seja 
de alerta, contingência e calamidade, respetivamente, salvo se pertencerem ao mesmo agregado 
familiar.

9 — 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.

10 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 8, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas de 
confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -Cov -2 e aos contactos 
próximos em vigilância ativa.

11 — Determinar que, nas áreas abrangidas pela situação de calamidade, são constituídas 
equipas de acompanhamento dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, com re-
presentantes da autoridade de saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando 
necessário, forças e serviços de segurança.

12 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de alerta, contingên-
cia e calamidade, coordenada pelo membro do Governo responsável pela área da administração 
interna, com faculdade de delegação, composta por representantes das áreas governativas defini-
das por despacho do Primeiro -Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e 
da ANEPC, para efeitos de acompanhamento regular das situações declaradas.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de alerta, contingência e calamidade e em 
violação do disposto no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas 
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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.

14 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

15 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 51 -A/2020, de 26 de junho.
16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos a partir das 00:00 h do dia 15 de 

julho de 2020.

Presidência do Conselho de Ministros, 15 de julho de 2020. — O Primeiro -Ministro, António 
Luís Santos da Costa.

ANEXO

(Regime da situação de alerta, contingência e 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 alerta, contingência 
e calamidade.

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.

3 — Nas áreas abrangidas pela situação de calamidade, os cidadãos sujeitos a confinamento 
obrigatório são acompanhados por equipas constituídas pela Proteção Civil Municipal, pelos 
Serviços de Ação Social, pelas Autoridades de Saúde Pública, pelas Unidades de Cuidados na 
Comunidade e pelas forças de segurança, sendo o regime de acompanhamento regulamentado 
através de despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da administração interna, 
da modernização do Estado e da administração pública, do trabalho, da solidariedade e segurança 
social, e da saúde.

Artigo 3.º

Instalações e estabelecimentos encerrados

1 — São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente regime 
e que dele faz parte integrante.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior as instalações e os estabelecimentos cuja 
atividade venha a ser autorizada pelo membro do Governo responsável pela área da atividade a 
retomar, após emissão de parecer técnico favorável pela Direção -Geral da Saúde (DGS).

3 — Na ausência de publicação de documentos técnico -normativos ou de orientações específi-
cas da DGS para a retoma do funcionamento de determinada atividade, legalmente autorizada pela 
área governativa responsável pela área da atividade a retomar, devem ser seguidas as recomen-
dações previstas no Guia de Recomendações por tema e setor de atividade, publicado pela DGS.
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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 13 de março, na sua redação atual;

b) O trabalhador com deficiência, com grau de incapacidade igual ou superior a 60 %.

3 — O regime de teletrabalho é ainda obrigatório, independentemente do vínculo laboral e 
sempre que as funções em causa o permitam, quando os espaços físicos e a organização do tra-
balho não permitam o cumprimento das orientações da DGS e da Autoridade para as Condições 
do Trabalho sobre a matéria, na estrita medida do necessário.

4 — 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.

5 — 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

Medidas especiais aplicáveis à Área Metropolitana de Lisboa

1 — Na Área Metropolitana de Lisboa todos os estabelecimentos de comércio a retalho e de 
prestação de serviços, incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, e os mencionados 
no artigo 24.º, encerram às 20:00 h.

2 — Excetuam -se do disposto no número anterior:

a) Estabelecimentos de restauração exclusivamente para efeitos de serviço de refeições no 
próprio estabelecimento;

b) Estabelecimentos de restauração e similares que prossigam a atividade de confeção des-
tinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio, diretamente ou através de 
intermediário, os quais não podem fornecer bebidas alcoólicas no âmbito dessa atividade;

c) Estabelecimentos desportivos, sem prejuízo dos estabelecimentos encerrados ao abrigo 
do artigo 3.º;

d) Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
e) Consultórios e clínicas, designadamente clínicas dentárias e centros de atendimento médico 

veterinário com urgências;
f) Atividades funerárias e conexas;
g) Estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem con-

dutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car), podendo, 
sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar à 1:00 h e reabrir às 6:00 h;

h) Estabelecimentos situados no interior do aeroporto de Lisboa, após o controlo de segurança 
dos passageiros.
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3 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os supermercados e hipermercados, 
incluindo os que se encontrem em conjuntos comerciais, podem encerrar às 22:00 h, sendo proibida 
a venda de bebidas alcoólicas entre as 20:00 h e as 22:00 h.

4 — Não obstante o disposto nos números anteriores, os postos de abastecimento de com-
bustíveis podem, sempre que o respetivo horário de funcionamento o permita, encerrar às 22:00 h.

5 — A partir das 22:00 h, os postos de abastecimento de combustíveis podem manter o respetivo 
funcionamento exclusivamente para efeitos de venda ao público de combustíveis e abastecimento 
de veículos.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho e de prestação de serviços, bem como os que 
se encontrem em conjuntos comerciais, que habitualmente se encontrem autorizados a funcionar 
24 horas por dia mas que, nos termos dos números anteriores, estejam obrigados a encerrar às 
20:00 h, podem reabrir às 6:00 h.

7 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas nas áreas de serviço ou nos postos de abaste-
cimento de combustíveis localizados na Área Metropolitana de Lisboa.

8 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e be-
bidas devidamente licenciados para o efeito.

9 — No período após as 20:00 h, a exceção prevista na parte final do número anterior admite 
apenas o consumo de bebidas alcoólicas no âmbito do serviço de refeições.

10 — 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.

11 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre as demais disposições do presente 
regime que disponham em sentido contrário.

Artigo 6.º

Medidas especiais aplicáveis às Freguesias abrangidas pela situação de calamidade

1 — Nas freguesias de Alfragide, Águas Livres, Falagueira -Venda Nova, Encosta do Sol, Ven-
teira, Mina de Água, do concelho da Amadora; União das Freguesias de Pontinha e Famões, União 
das Freguesias de Póvoa de Santo Adrião e Olival de Basto, União das Freguesias de Ramada 
e Caneças e Odivelas, do concelho de Odivelas; União das Freguesias de Agualva e Mira -Sintra, 
Algueirão -Mem Martins, União das Freguesias do Cacém e São Marcos, União das Freguesias de 
Massamá e Monte Abraão, União das Freguesias de Queluz e Belas e Rio de Mouro, do concelho 
de Sintra; União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, União das Freguesias de Sa-
cavém e Prior Velho, do concelho de Loures; e Santa Clara, do concelho de Lisboa, os cidadãos 
devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, exceto para deslocações auto-
rizadas pelo presente artigo.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

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

de saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de 
sangue;

e) Deslocações para acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico 
de seres humanos, bem como de crianças e jovens em risco, por aplicação de medida decretada 
por autoridade judicial ou Comissão Nacional de Promoção dos Direitos e Proteção das Crianças 
e Jovens, em casa de acolhimento residencial ou familiar;
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f) Deslocações para assistência de pessoas vulneráveis, pessoas com deficiência, filhos, 
progenitores, idosos ou dependentes;

g) Deslocações para efeitos de fruição de momentos ao ar livre;
h) Deslocações de menores e seus acompanhantes para frequência de creches, campos de 

férias e atividades de tempos livres;
i) Deslocações de pessoas com deficiência para frequência de centros de atividades ocupa-

cionais;
j) Deslocações para eventos e acesso a equipamentos culturais;
k) Deslocações para efeitos de atividade física e prática desportiva, incluindo náutica ou fluvial;
l) Deslocações para a prática da pesca de lazer e da caça;
m) Deslocações para visitas a jardins zoológicos, oceanários, fluviários e afins;
n) Deslocações para participação em ações de voluntariado social;
o) Deslocações por outras razões familiares imperativas, designadamente o cumprimento de 

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

p) Deslocações a estabelecimentos escolares para a realização de provas e exames, matrí-
culas, levantamento e entrega de documentos, participação em reuniões, bem como outras que 
se revelem necessárias para a salvaguarda dos interesses dos alunos;

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

r) Deslocações para participação em atos processuais junto das entidades judiciárias ou em 
atos da competência de notários, advogados, solicitadores e oficiais de registo;

s) Deslocação a estabelecimentos e serviços não encerrados no âmbito do presente re-
gime;

t) Deslocações de curta duração para efeitos de passeio dos animais de companhia e para 
alimentação de animais;

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

v) Deslocações por parte de pessoas portadoras de livre -trânsito, emitido nos termos legais, 
no exercício das respetivas funções ou por causa delas;

w) Deslocações por parte de pessoal das missões diplomáticas, consulares e das organizações 
internacionais localizadas em Portugal, desde que relacionadas com o desempenho de funções 
oficiais;

x) Deslocações necessárias ao exercício da liberdade de imprensa;
y) Retorno ao domicílio pessoal;
z) Deslocações para a frequência de formação e realização de provas e exames;
aa) Deslocações para outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força 

maior ou necessidade impreterível, desde que devidamente justificados.

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

4 — Para os efeitos do presente artigo, a atividade dos praticantes desportivos federados e 
seus treinadores, bem como acompanhantes desportivos do desporto adaptado, é equiparada a 
atividade profissional.

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

6 — Nas freguesias abrangidas pelo presente artigo não é permitida a realização de feiras e 
mercados de levante.

7 — Compete às forças e serviços de segurança e à polícia municipal fiscalizar o cumprimento 
do disposto no presente artigo, mediante a recomendação a todos os cidadãos do cumprimento 
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do dever cívico de recolhimento domiciliário, bem como o aconselhamento da não concentração 
de pessoas na via pública e a dispersão das concentrações superiores a 5 pessoas, salvo se 
pertencerem ao mesmo agregado familiar ou para a realização profissional de filmagens, com 
respeito pelas normas de distanciamento físico e demais regras sanitárias, conforme orientações 
da autoridade de saúde.

8 — A transmissão da informação necessária à verificação, pelas forças de segurança, do 
cumprimento das determinações de confinamento de doentes e contactos realiza -se até 24 horas 
após cada uma das determinações em causa.

9 — A transmissão da informação necessária à georreferenciação dos casos ativos e dos 
contactos em vigilância realiza -se mediante articulação das autoridades locais de saúde e das 
autarquias.

10 — O acompanhamento das determinações de confinamento domiciliário, para efeitos de 
provisão de necessidades sociais e de saúde, realiza -se até 24 horas após cada uma das deter-
minações em causa, mediante visita conjunta da Comissão Municipal de Proteção Civil, Centro 
Distrital de Segurança Social e Unidades de Cuidados na Comunidade.

11 — A monitorização do cumprimento do disposto no presente artigo é realizada diariamente 
pelo Gabinete Regional de Intervenção para a Supressão da doença COVID -19 em Lisboa e Vale do 
Tejo e reportada semanalmente à Estrutura de Monitorização da Situação de Alerta, Contingência 
e Calamidade.

12 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre as demais disposições do presente 
regime que disponham em sentido contrário.

Artigo 7.º

Consumo de bebidas alcoólicas

É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público e 
vias públicas, excetuando -se os espaços exteriores dos estabelecimentos de restauração e bebidas 
devidamente licenciados para o efeito.

Artigo 8.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares 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.

Artigo 9.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;
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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.

Artigo 10.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, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;

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

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

g) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente regime.

Artigo 11.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 
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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 12.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 e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 40 -A/2020, de 29 de maio, na sua 
redação atual, e da Resolução do Conselho de Ministros n.º 51-A/2020, de 26 de junho, bem como 
os que retomam a sua atividade a partir da entrada em vigor do presente regime, não podem, em 
qualquer caso, abrir antes das 10:00 h.

3 — Os estabelecimentos cujo horário de abertura habitual seja alterado por efeito do número 
anterior podem adiar o horário de encerramento num período equivalente, sem prejuízo do disposto 
no n.º 1 do artigo 5.º

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, bem como a ginásios e academias, sem prejuízo do disposto no 
n.º 1 do artigo 5.º

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 13.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 14.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 15.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, 10 ou 5, consoante a situação declarada no 
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respetivo local seja de alerta, contingência e calamidade, respetivamente, salvo se pertencerem 
ao mesmo agregado familiar, 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 9.º a 11.º, bem como no artigo 18.º quanto aos 
espaços de restauração nestes envolvidos, e os participantes usar máscara ou viseira nos espaços 
fechados.

4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — 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 16.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 pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 17.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países considerados de risco epidemiológico têm 
de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de realização de teste laboratorial para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo, realizado nas 72 horas anteriores ao 
momento do embarque, sob pena de lhes ser recusada a entrada em território nacional.

2 — Para efeitos do número anterior, a lista de países considerados de risco epidemiológico 
é determinada por despacho dos membros do Governo responsáveis pela área dos negócios es-
trangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil.

3 — Os cidadãos nacionais e cidadãos estrangeiros com residência legal em território nacional, 
bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal e pessoal de bordo, que, excecionalmente, 
não sejam portadores de comprovativo de realização de teste laboratorial para despiste da infeção 
por SARS -CoV -2 com resultado negativo, nos termos do n.º 1, à chegada a território nacional, são 
encaminhados, pelas autoridades competentes, para a realização do referido teste a expensas 
próprias ou das respetivas entidades empregadoras, conforme os casos.

4 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

5 — A ANA, S. A deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o rastreio 
de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território nacional.
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6 — Os passageiros em que, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, for 
detetada uma temperatura corporal relevante, tal como definida pela DGS, devem ser encaminha-
dos imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, 
devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste laboratorial 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

7 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A, devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

8 — Os passageiros em que seja detetada uma temperatura corporal relevante e que reali-
zem o teste laboratorial para despiste da infeção por SARS -CoV -2 podem abandonar o aeroporto 
desde que disponibilizem os seus dados de contacto e permaneçam em confinamento obrigatório 
nos seus locais de destinos, nos termos do artigo 2.º, até à receção do resultado do referido teste 
laboratorial.

9 — O disposto n.os 5 a 8 não se aplica aos aeroportos da Regiões Autónomas da Madeira e 
dos Açores.

Artigo 18.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 00:00 h o acesso ao público fique excluído para novas admissões;
d) Encerrem à 01:00 h;
e) 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 19.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.
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3 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 
todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

4 — O referido plano de contingência deve, com as necessárias adaptações, respeitar as re-
gras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto a ocupação, permanência e 
distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo um conjunto de procedimentos 
de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 

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

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva, quer no seu interior, quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, me-
diante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para tratamento dos resíduos, em particular no que diz respeito aos equipamentos 

de proteção individual.

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 20.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 10.º e 13.º

Artigo 21.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:
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a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento físico, 
higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) 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 pré-
via, 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.

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 22.º

Eventos de natureza cultural

1 — Não obstante o disposto no n.º 1 do artigo 15.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 9.º e 10.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;
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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.

3 — Não são consideradas concentrações de pessoas para efeitos da presente resolução os 
eventos de natureza cultural organizados ao abrigo do presente artigo.

Artigo 23.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.

2 — As competições de modalidades desportivas individuais e sem contacto físico, bem como 
a 1.ª Liga de Futebol Profissional, a final da Taça de Portugal e a fase final da Liga dos Campeões 
apenas podem ser realizadas sem público, desde que respeitem as orientações especificamente 
definidas pela DGS.

3 — A prática de atividade física e desportiva ao ar livre, em ginásios, academias e outros es-
paços fechados 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 10.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 24.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 25.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;
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d) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 
consumir ou jogar.

Artigo 26.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.

Artigo 27.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares, desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela Direção -Geral da Saúde, em parecer 
técnico especificamente elaborado para o efeito;

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, e a demais legislação 
aplicável.

2 — O disposto no número anterior não se aplica às áreas em que seja declarada a situação 
de calamidade ou a de contingência.

3 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos dos nú-
meros anteriores estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos da presente 
resolução.

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;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores, sem prejuízo do disposto no artigo 27.º 

do regime anexo à presente resolução.

2 — Atividades culturais:

Grutas nacionais, regionais e municipais, públicas ou privadas, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação;

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;
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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.
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