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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

77.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 16 de dezembro de 2020 

 
DELIBERAÇÕES 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 633/2020 -  
VOTO DE SAUDAÇÃO À MONTIQUEIJO – 
QUEIJOS DE MONTEMURO, LDA, SUBSCRITO 
PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
No passado dia 19 de novembro de 2020, a empresa 
Montiqueijo vê, pelo terceiro ano consecutivo, o seu 
compromisso com a responsabilidade social e 
sustentabilidade ser distinguido pela APEE — 
Associação Portuguesa de Ética Empresarial. A 
empresa portuguesa de queijos de Montemuro, única 
com o circuito de produção completo, conquistou um 
novo Reconhecimento de Práticas em 
Responsabilidade Social e Sustentabilidade 2020.  
 
Vencedora na categoria “Responsabilidade Social – 
Comunidade”, a Montiqueijo vê assim reconhecidas 
as suas ações para os públicos interno e externo. No 
que respeita ao cariz interno, destaca-se a realização 
de formações em diversas competências aos seus 
colaboradores, para a inclusão social através da 
contratação de profissionais em reabilitação e para a 
premiação por dedicação e antiguidade. 
 
A nível externo, a Montiqueijo participa na maioria das 
atividades locais de cariz desportivo, cultural e 
educativo, oferece regularmente produtos a 
instituições de solidariedade social da região – 
aplicando a sua filosofia de desperdício zero – e, este 
ano em Abril, juntou-se ao Recheio Cash & Carry 
para doar o equivalente a 25 mil litros de leite a 
hospitais e centros hospitalares de todo o País, como 
forma de prestar apoio aos profissionais de saúde e 
aos doentes internados. Doou também cerca de 
6.000 queijos e organizou recolha de alimentos para o 
Banco Alimentar Contra a Fome. 

Promovidos pela APEE — Associação Portuguesa de 
Ética Empresarial desde 2015, os Reconhecimentos 
de Práticas visam distinguir boas práticas e modelos 
de governação de organizações dos sectores 
privados e público que contribuem para o 
desenvolvimento sustentável. 
 
Assim, proponho que a Câmara Municipal de Loures, 
reunida na sua 12ª Reunião Extraordinária realizada a 

9 de dezembro de 2020, delibere um voto de 
saudação à empresa Montiqueijo – Queijos de 
Montemuro, Lda.  
 
Loures, 16 de dezembro de 2020 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
ATA DA 74.ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LOURES, REALIZADA EM 04.11.2020  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores João 
Manuel Ferreira Calado e Nuno Miguel Ribeiro 
Vasconcelos Botelho, por não terem estado 
presentes na reunião a que respeita a ata) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 616/2020 -  PARA 
APROVAR A 18ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL 
PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2020 E OPÇÕES DO 
PLANO 2020-2023, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE 
DA CÂMARA 
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação da candidatura 

People & Planet – A Common Destiny, em que o 
líder do projeto é a Câmara Municipal de Loures 
tendo como parceiros entre outros, a Fundação 
para o Desenvolvimento e a Cooperação, 
Instituto Marquês de Valle Flôr, verifica-se a 
necessidade de ajustar o Orçamento da Despesa 
e da Receita de acordo com a execução prevista; 

B. Há necessidade de proceder a ajustamentos nas 
Despesas com Pessoal; 

C. De acordo com a execução orçamental prevista, 
é importante que se proceda a alguns 
ajustamentos nas Grandes Opções do Plano 
(GOP’s) e Orçamento da Despesa, que se 
encontram compensadas entre si.  

Tenho a honra de propor que: 
 

A Câmara Municipal delibere, nos termos do n.º 3 do 
artigo 35.º e da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, 
ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do ponto 8.3.1 do 
Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na 
redação vigente, aprovar a 18.ª Alteração Orçamental 
Permutativa ao Orçamento 2020 e Opções do Plano 
2020-2023, conforme documento em anexo.  

 
Loures, 10 de dezembro 2020 

(…) 
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(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento 18.ª Alteração 
Orçamental Permutativa ao Orçamento 2020 e 
Opções do Plano 2020-2023 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 617/2020 -   PARA 
DELIBERAR SUBMETER À APROVAÇÃO DA 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL O CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL - 
INVESTIMENTO, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 
SACAVÉM E PRIOR VELHO – REQUALIFICAÇÃO DOS 
ESPAÇOS VERDES DO BAIRRO DA COURELA DO 
FOGUETE, EM SACAVÉM, SUBSCRITA PELO SR. 
PRESIDENTE DA CÂMARA  
 
Considerando que: 

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

 
B. Os contratos interadministrativos visam regular 

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

 
C. A negociação, celebração, execução e cessação 

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

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, os contratos 
interadministrativos de delegação de 
competências estão ainda sujeitos, a título 

subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e 
ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a sua 

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

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os meios 

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

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

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

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

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 
16 de abril de 2018; 
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K. O município de Loures aquando da elaboração 
das Grandes Opções do Plano 2019/2022 e do 
orçamento para 2020, decidiu prever uma verba 
de 1.250.000,00 €, a que acresce a remanescente 
de 2019, a delegar nas dez freguesias do 
concelho para a realização de investimentos em 
espaço público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

L. A União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
no âmbito deste processo, manifestou interesse na 
celebração do contrato Interadministrativo 
adicional, tendo apresentado a proposta de 
requalificação dos espaços verdes do Bairro da 
Courela do Foguete, em Sacavém; 

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

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

 
Tenho a honra de propor: 

Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato interadministrativo 
de delegação de competências da Câmara Municipal 
– Investimento, na união de freguesias de Sacavém e 
Prior Velho, conforme minuta em anexo. 
 
Loures, 10 de dezembro de 2020 

 
(…) 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE 
INVESTIMENTO - UNIÃO DE FREGUESIAS DE 
SACAVÉM E PRIOR VELHO- 
 
Entre: 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 com sede na Praça da 
Liberdade, neste ato representado pelo Presidente da 
Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, 
adiante designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 
e 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
pessoa coletiva de direito público nº 510839355, com 
sede em Largo 1º de Maio, n.º 1 2685-099 Sacavém, 
neste ato representada por …………………….., 
adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 
 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, 

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

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

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

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

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

• O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos interesses 
das populações e que a avaliação da execução 
de delegação de competências tem 
demonstrado que as Juntas e as Uniões de 
Freguesia estão preparadas para continuar a 
exercer as competências, mantendo e 
melhorando a qualidade dos serviços prestados 
às populações; 
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• No atual contexto, importa rentabilizar os meios 
disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar respostas 
eficazes para os problemas e dificuldades com 
que todos os dias as autarquias locais são 
confrontadas; 

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

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

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

• A União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, no âmbito deste processo, manifestou 
interesse na celebração do contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de requalificação dos 
espaços verdes do Bairro da Courela do 
Foguete, em Sacavém; 

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

• Que a celebração dos contratos 
interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de freguesia, 
quer das assembleias municipais [alínea g) do 
n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 1 do artigo 
16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea 
m) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013]; 

• E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 
Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de 
XX/XX/2020 e XX/XX/2020, respetivamente; 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé 
reduzido a escrito o presente contrato, que se 
subordina aos considerandos que antecedem e se 
regerá pelas seguintes cláusulas: 
 

Cláusula 1ª 
Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer 
mecanismos de cooperação entre os outorgantes 
com vista requalificação dos espaços verdes do 
Bairro da Courela do Foguete, em Sacavém. 
 

Cláusula 2ª 
Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra 
em estreita ligação com a SEGUNDA 
OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE 
os encargos previstos na clausula 4ª, após a 
assinatura do presente contrato. 

 
Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 
Ao abrigo do presente contrato, configuram 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos 
projetos, peças desenhadas, escritas e 
procedimentos com vista à abertura dos 
concursos públicos ou procedimentos 
administrativos necessários à realização das 
obras e respetiva fiscalização, de acordo com 
os pareceres técnicos e licenciamentos 
emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de 
acordo com as suas competências; 

a) Proceder à adjudicação das eventuais 
empreitadas e celebração dos contratos 
necessários e relativos às obras a realizar; 

b) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a 
data de início dos trabalhos objeto do presente 
contrato; 

c) Proceder, na qualidade de dono de obra, à 
fiscalização da eventual empreitada relativa à 
intervenção objeto do presente contrato; 

d) Promover todas as ações que garantam o 
cumprimento das condições contratadas; 

e) Assegurar o cumprimento das boas regras de 
arte na execução dos trabalhos de construção, 
independentemente dos mesmos serem 
realizados por meios próprios e/ou 
subcontratados; 

f) Informar por escrito o PRIMEIRO 
OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na 
execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato, em virtude de qualquer facto 
imputável a terceiros, a fim de aquela ficar 
habilitada a tomar as providências que estejam 
ao seu alcance; 
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g) Assumir a reparação e a indemnização de 
todos os prejuízos que, por motivos que lhe 
sejam imputáveis e que resultem da própria 
natureza dos trabalhos, sejam sofridos por 
terceiros, em consequência do seu modo de 
execução, da atuação dos funcionários e do 
deficiente comportamento ou da falta de 
segurança, materiais e equipamentos; 

h) Assumir todos os danos causados no decorrer 
da execução dos trabalhos objeto do presente 
contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que 
sejam de natureza humana ou material, 
devendo reparar com urgência e à sua custa, 
os danos que venham a ocorrer. Qualquer 
ocorrência desta natureza deverá ser 
comunicada por escrito ao Gabinete de 
Intervenção Local, para que seja registada; 

i) Realizar os trabalhos objeto do presente 
contrato sem qualquer quebra de continuidade 
ou qualidade da execução dos mesmos ainda 
que, para tal, tenha de recorrer a situações 
alternativas; 

j) Executar alterações necessárias aos traçados 
de redes de concessionárias de infraestruturas; 

k) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no 
acompanhamento e controlo do exato e pontual 
cumprimento do presente contrato, prestando 
todas as informações necessárias à sua boa 
execução; 

l) Apresentar um relatório final de execução dos 
trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 
presente contrato; 

m) Facultar todos os elementos contabilísticos ou 
outros que venham a ser solicitados pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do 
objeto do presente contrato; 

n) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito 
cumprimento da lei e dos regulamentos 
aplicáveis, os recursos financeiros, tendo em 
conta o objeto do presente contrato. 

 
Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 
O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a 
SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 9.348,00 € 
para execução do objeto do presente contrato. 
 

Cláusula 5ª 
Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no 
local da obra uma placa identificativa da mesma e 
que contenha menção expressa e quantificada da 
participação das partes na obra. 
 

Cláusula 6ª 
Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada 
e monitorizada, a todo o tempo e de forma contínua, 
pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO 
OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo Gabinete 

de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja 
necessário, reuniões conjuntas com a SEGUNDA 
OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do 
presente contrato. 
 

Cláusula 7ª 
 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, 
designadamente, quando não sejam cumpridas as 
obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE 
previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA 
OUTORGANTE terá como consequência um corte 
nas verbas a transferir mensalmente pelo 
PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo 
de Execução e Contrato Interadministrativo 
assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor 
máximo definido na cláusula 4ª do presente 
Contrato. 

 
Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 
1. As partes podem resolver o Contrato por 

incumprimento da contraparte ou por razões de 
relevante interesse público devidamente 
fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos 
órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio 
registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, 
revogação ou resolução, nos termos previstos na 
lei. 

 
 
 
 

Cláusula 9ª 
 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar 
a concretização do investimento previsto de acordo e 
ao abrigo do presente contrato. 
 

Cláusula 10ª 
 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a 
assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de 
um ano, contado a partir da data da sua entrada 
em vigor. 

 
Loures, ____ de _________ de 2020. 
 

 
Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE 

                  O Presidente da Câmara 
 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
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Pela SEGUNDA OUTORGANTE 
O/A  Presidente da Junta 

 
 

(XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 618/2020 -    PARA 
APROVAR: - O RELATÓRIO FINAL; - A ADJUDICAÇÃO; 
- A MINUTA DO CONTRATO; - A LIQUIDAÇÃO DA TAXA 
DEVIDA PELA REDUÇÃO DO CONTRATO A ESCRITO; - 
REFERENTE AO PROCEDIMENTO AQUISITIVO DE 
SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO, LIMPEZA E 
MANUTENÇÃO CORRETIVA DE MOBILIÁRIO URBANO 
E SUBSTITUIÇÃO DE PUBLICIDADE, SUBSCRITA PELO 
SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público em conformidade com o previsto nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, 
alínea b) todos do Código dos Contratos Públicos, 
concurso desenvolvido sob o número de processo 
53189/DCA/2020, com vista à celebração de 
contrato de aquisição de serviços de conservação, 
limpeza, inspeção técnica e manutenção corretiva 
do mobiliário urbano do tipo abrigos e MUPIS 
incluindo a instalação elétrica, bem como a 
substituição de publicidade no concelho de 
Loures, num universo de 394 unidades; 

 
B. 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, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte dos concorrentes 
nesse âmbito; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o relatório final que se 

anexa e que cabe submeter a deliberação da 
Câmara Municipal de Loures com vista à 
aprovação do mesmo, em virtude de ser o órgão 
competente para a decisão de contratar;  

 
D. O teor do relatório final, dá nota, em síntese, da 

proposta de adjudicação à entidade Cabena-
cabinas de Benavente, Limitada que obteve a 
pontuação final de 1.371, sendo, portanto, 
ordenada em 1.º lugar; 

E. O preço base global foi fixado em €210.000,00 
(duzentos e dez mil euros), e é agora proposto 
adjudicar a proposta da entidade Cabena-cabinas 
de Benavente, Limitada com o preço de 
185.773,08€ (cento e oitenta e cinco mil, 
setecentos e setenta e três euros e oito cêntimos), 
traduzindo-se numa poupança para o Município, 
tendo em conta o valor inicial estimado que estava 
disposto a suportar de 24.226,92€ (vinte e quatro 
mil, duzentos e vinte e seis euros e noventa e dois 
cêntimos);  

 
F. Adjudicada que seja a proposta da concorrente 

Cabena-cabinas de Benavente, Limitada, se 
mostra necessária a aprovação, por parte da 
Câmara Municipal, do projeto de minuta do 
contrato a celebrar, que se anexa; 

 
G. 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 referente ao concurso público 

desenvolvido sob o número de processo 
53189/DCA/2020, com vista à celebração de 
contrato de aquisição de serviços de 
conservação, limpeza, inspeção técnica e 
manutenção corretiva do mobiliário urbano do 
tipo abrigos e MUPIS incluindo a instalação 
elétrica, bem como a substituição de publicidade 
no concelho de Loures, num universo de 394 
unidades; 

 
2 –  E, conforme decorre do dito relatório, a inerente 

adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente Cabena-cabinas de Benavente, 
Limitada e ordenada em 1.º lugar, pelo preço 
contratual global de 185.773,08€  (cento e 
oitenta e cinco mil, setecentos e setenta e três 
euros e oito cêntimos), decorrente do preço 
contratual de 82.200,00€ (oitenta e dois mil e 
duzentos euros) para a componente da 
manutenção preventiva e do limite de despesa 
máxima de 103.573,08€ (cento e três mil, 
quinhentos e setenta e três euros e oito 
cêntimos) para a manutenção corretiva, limite 
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este adjudicado aos preços unitários propostos 
pela adjudicatária. 

 
 

Ao preço contratual que se propõe adjudicar 
acresce o IVA à taxa legal em vigor conforme 
indicado pelo concorrente na sua proposta; 

 
3 –  O projeto de minuta do contrato a celebrar entre 

o Município de Loures e a entidade Cabena-
cabinas de Benavente, Limitada; 

 
4 –  A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
entidade Cabena-cabinas de Benavente, 
Limitada. 

 
 
Loures, 10 de dezembro de 2020. 
 

(…) 
 

PROJETO DE MINUTA ---------- CONTRATO-------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
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 Bernardino José Torrão Soares, que 
também usa assinar Bernardino Soares, Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal de Loures; -------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
E -----------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------- 
Sociedade CABENA – CABINAS DE BENAVENTE, LDA., 
titular do número único de matrícula na Conservatória 
do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 
501142290, com sede na Estrada Nacional 118, Km 39,8, 
2130-999 Benavente, com endereço de correio 
eletrónico cabena@cabena.pt, cujos documentos se 
encontram depositados na Conservatória do Registo 
Civil,  Comercial e  Predial de Benavente, adiante 
designado por Segundo Contraente, neste ato 
representado por …………………………….. e por 
……………………………, Segundos Outorgantes, na 
qualidade de …………………. da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo Comercial 
online visualizada na presente data, através do código 
de acesso 3134-5403-7059, válida até …………………….-
-------------------------------------------------------------------------------- 
É celebrado o presente Contrato de Aquisição, 
precedido de concurso público, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada 
na sua 74.ª Reunião Ordinária, realizada em 4 de 
novembro de 2020, que aprovou o início do 
procedimento de Concurso Público e as respetivas 
peças do procedimento, publicitado na II.ª Série do 
Diário da República número 218, de 9 de novembro 

de 2020, e disponibilizado em 9 de novembro de 2020 
na plataforma 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 ……….., realizada em …. de ….. de 
2020, nos termos do disposto no artigo 96.º e 
seguintes, do Código dos Contratos Públicos, é 
celebrado o presente Contrato de Aquisição que se 
rege pelas cláusulas seguintes e no omisso pelas 
disposições contidas no Código dos Contratos 
Públicos e legislação aplicável ao objeto do contrato. -
------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
Cláusula Primeira - O presente contrato tem por 
objeto a aquisição de serviços de conservação, 
limpeza, inspeção técnica e manutenção corretiva 
do mobiliário urbano do tipo abrigos e MUPIS 
incluindo a instalação elétrica, bem como a 
substituição de publicidade no concelho de 
Loures, num universo de 394 unidades, a executar 
em conformidade com as especificações técnicas 
constantes da Parte II do Caderno de Encargos, 
com as restantes as cláusulas do mesmo e seus 
esclarecimentos, com a Proposta do Segundo 
Contraente e 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.----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
Cláusula Segunda – A prestação dos serviços a que 
corresponde o presente contrato tem um período de 
vigência de 1 (um) ano, com início de produção de 
efeitos a contar da presente data.---------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Terceira – Sem prejuízo de outras 
obrigações previstas na legislação aplicável, no 
Caderno de Encargos ou nas demais cláusulas 
contratuais, decorrem para o adjudicatário as 
seguintes obrigações principais:-----------------------------  
a) Cumprir as cláusulas do contrato e o estabelecido 
em todos os documentos que dele fazem parte 
integrante;---------------------------------------------------------  
b) Efetuar a limpeza e as ações de manutenção 
conforme descrito na parte II do Caderno de 
Encargos.----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Quarta - 1. O Segundo Contraente deve 
guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial ou 
outra, relativa ao Contraente Público, de que possa 
ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a 
execução do presente contrato.----------------------------- 
2. A informação e a documentação cobertas pelo 
dever de sigilo não podem ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de 
aproveitamento que não o destinado direta e 
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exclusivamente à execução do presente contrato.-----
------------------------------------------------------------------- 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto na presente 
cláusula a informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data da 
respetiva obtenção pelo Segundo Contraente ou 
que este seja legalmente obrigado a revelar, por 
força da lei, de processo judicial ou a pedido de 
autoridades reguladoras ou outras entidades 
administrativas competentes. --------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-4. O dever de sigilo mantém-se em vigor até ao 
termo do presente contrato, sem prejuízo da sujeição 
subsequente a quaisquer deveres acessórios de 
sigilo e garantia de confidencialidade nos termos 
descritos nos números anteriores, designadamente 
os atinentes à proteção de segredos comerciais ou 
da credibilidade, dos prestígios ou da confiança 
devidos às pessoas coletivas.--------------------------------
-----------------------------------------------------------------------  
Cláusula Quinta – 1. Pelos serviços prestados, o 
Contraente Público obriga-se a pagar, ao Segundo 
Contraente, os seguintes preços: ----- 
a) Para os serviços de Manutenção Preventiva o 
valor global para os 12 (doze) meses de € 82.200,00 
(oitenta e dois mil e duzentos euros), sendo o 
preço mensal de € 6.850,00 (seis mil, oitocentos e 
cinquenta euros), valores acrescidos de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor, se legalmente devido.----------------------------------
-----------------------------------------------------------------------
-b) Para os serviços de Manutenção Corretiva o 
valor é determinado pelos preços unitários 
adjudicados constantes na proposta do Segundo 
Contraente, até ao valor máximo para o período 
contratual de 12 meses de € 103.573,08 (cento e 
três mil, quinhentos e setenta e três euros e oito 
cêntimos), acrescido de IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente 
devido. ------------------------------------------------------------ 
2. A despesa a que corresponde o preço previsto na 
alínea b) do número anterior é de caráter meramente 
eventual e fica condicionada à aprovação por parte 
do Contraente Público, de proposta prévia para a 
execução da manutenção corretiva apresentada pelo 
Segundo Contraente, aprovação que será 
comunicada ao mesmo previamente à execução de 
qualquer serviço.-------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
3. O encargo resultante deste contrato será satisfeito 
pela dotação orçamental seguinte: ---------
Classificação orgânica: ……….., classificação 
económica: ……….., com o número de compromisso 
…………, datado de ……. de ………………….. de 
2020.----------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. 
----------------------------------------------------------------------- 

2. Em caso de discordância por parte do Contraente 
Público, quanto aos valores indicados nas faturas, 
este comunicará ao Segundo Contraente, por 
escrito, os respetivos fundamentos, ficando o 
Segundo Contraente obrigado a prestar os 
esclarecimentos e a efetuar as diligências que se 
mostrem necessárias.------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
3. – No caso previsto no número anterior, a fatura 
será paga até 30 dias após a receção do crédito ou 
da fatura corrigida.-----------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
Cláusula Sétima – 1. Sem prejuízo de outros 
fundamentos de resolução do contrato previstos na 
lei, o Segundo Contraente pode resolver o contrato, 
a título sancionatório, no caso de o Primeiro 
Contraente violar de forma grave ou reiterada 
qualquer das obrigações que lhe incumbem, 
designadamente nos seguintes casos:---------------------
------------------------------------------------------------------------ 
a) Atraso total ou parcial do início da prestação de 
serviço objeto do contrato;----------------------------------- 
b) Incumprimento sucessivo dos prazos previstos. ----
------------------------------------------------------------------------ 
2. O direito de resolução referido no número anterior 
exerce-se mediante declaração enviada à 
cocontratante e não determina a repetição das 
prestações já realizadas, a menos que tal seja 
determinado pelos Contraentes.----------------------------
------------------------------------------------------------------------ 
 
Cláusula Oitava - O Contraente Público pode 
resolver o contrato por razões de interesse público, 
ou com o fundamento na alteração anormal e 
imprevisível das circunstâncias, de acordo com o 
previsto, respetivamente, no artigo 334.º e no artigo 
335.º do Código dos Contratos Públicos.-----------------
-- --------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Nona – 1. Sem prejuízo das condições 
identificadas no n.º 1 do artigo 318.º do Código dos 
Contratos Públicos, o Segundo Contraente não 
poderá ceder a sua posição contratual ou qualquer 
dos direitos e obrigações decorrentes do contrato 
sem autorização prévia escrita do Primeiro 
Contraente.----------------------------------------------------- 
2. Para efeitos da autorização prevista no número 
anterior, deve: ------------------------------------------------- 
a) Ser apresentada pelo cessionário toda a 
documentação exigida ao Segundo Contraente no 
presente procedimento e nos termos do Código dos 
Contratos Públicos. --------------------------------------------- 
b) O Primeiro Contraente apreciar, 
designadamente, se o cessionário não se encontra 
em nenhuma das situações previstas no artigo 55.º 
do Código dos Contratos Públicos.-------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
3. É admitida a subcontratação pelo Segundo 
Contraente desde que nos termos e observados os 
limites constantes dos artigos 317.º a 321.º-A do 
Código dos Contratos Públicos. ----------------------------- 
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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.----------
------------------------------------------------------------------- 
3. Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo adjudicatário.-
-----------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Décima Segunda – Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos 
Públicos, gestor do contrato o Dr. João Nunes.---------
----------------------------------------------------------------------- 
Cláusula Décima Terceira - 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: joao_nunes@cm-
loures.pt;--------------------------------------------------------- 
- CABENA – CABINAS DE BENAVENTE, LDA.: 
cabena@cabena.pt------------------------------------------- 
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:------------------------------------- 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente 
e dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata e as abstenções das Sras. Vereadoras 
e dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista) 
  
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 619/2020 -   PARA 
APROVAR A CONCESSÃO DE APOIO FINANCEIRO À 
ASSOCIAÇÃO PARA ENSINO PROFISSIONAL EM 

TRANSPORTES E LOGÍSTICA – IPTRANS, SUBSCRITA 
PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA 

 
Considerando que: 

A. O Município de Loures reconhece a importância 
da Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística (adiante designada, 
abreviadamente, por AEPTL) como uma referência 
do Ensino Profissional no Município de Loures e 
uma alternativa ao ensino regular, assim como 
uma via de aprendizagem modelar, assente na 
promoção de cursos vocacionais e profissionais no 
concelho de Loures; 

B. A prossecução dos objetivos operacionais 
continuam a ser uma prioridade para a AEPTL – 
designado por  IPTrans – Instituto Profissional de 
Transportes e Logística, nomeadamente para os 
seus promotores (Município de Loures, 
Associação Nacional de Transportes Públicos 
Rodoviários de Mercadorias - ANTRAM e a 
Federação dos Sindicatos de Transportes e 
Comunicações - FECTRANS), uma vez que têm 
valorizado uma estratégia de promoção do 
sucesso educativo, o reforço da qualificação dos 
jovens para a empregabilidade e a redução do 
abandono escolar; 

C. A AEPTL/ IPTrans integra o Sistema Educativo e 
paralelamente o Sistema Nacional de 
Qualificações, desenvolvendo um projeto 
pedagógico assente num ensino de qualidade, 
proporcionando aos jovens a preparação 
adequada para a vida ativa, a sua articulação com 
o mundo do trabalho e a respetiva experiência 
profissional, sendo este modelo educativo “aberto” 
e participativo; 

D. Importa salientar a dinâmica coesa e partilhada 
pelos associados, respeitante à tomada de 
decisões e medidas, em prol de um projeto 
educativo que se baliza em objetivos estratégicos, 
tais como: 

  
− Reforço do reposicionamento do IPTrans, no 

que respeita à qualificação inicial e        
contínua na vertente dos transportes e 
logística; 

− Prossecução do reforço da ligação ao setor 
empresarial; 
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− Prossecução do reforço e diversificação da 
oferta educativo-formativa, incluindo a 
expansão territorial; 

− Desenvolvimento do CQ – Centro Qualifica; 

− Desenvolvimento do apoio ao emprego; 

− Reforço da qualidade dos serviços prestados; 

− Reforço da sustentabilidade económico-
financeira; 

 
E. O IPTrans tem desenvolvido a sua atividade, 

numa relação de grande proximidade e 
cooperação com o tecido empresarial do 
Concelho, associações e entidades públicas, que 
promovem e interagem com este sistema de 
ensino, valorizando e reforçando a articulação 
entre a educação escolar e a formação 
profissional, contribuindo para a consolidação 
deste projeto educativo, em  termos  do  seu  
modelo  conceptual e organizacional, salientando 
a  participação e intervenção do COE – Conselho 
de Orientação Estratégica, competindo-lhe 
colaborar em propostas do projeto educativo, nas 
parcerias a consolidar, na definição das 
necessidades de formação, na conceção de 
programas e pareceres sobre o Plano de 
Atividades e matérias de relevo para a intervenção 
estratégica desta escola profissional e o seu 
impacto concelhio e regional; 

 
F. Se tem priorizado igualmente a consolidação 

económico-financeira da AEPTL/IPTrans, tendo 
visto aprovadas 3 novas turmas de cursos 
profissionais (CP) para 2020/2021 e se 
concretizou a abertura de 2 cursos de educação 
formação (CEF) de 8º ano e de 9º ano (2020/2022 
e 2020/2021), sendo que com esta aprovação, se 
aumentou os rendimentos do corrente ano letivo, 
atingindo o número de 242 alunos; 

G. Que se prossegue com o reforço da 
especialização do IPTrans em Transportes & 
Logística, pois em função dos cursos aprovados, 
encontram-se em funcionamento os cursos de 
Gestão de Transportes, Logística e Tráfego de 
Assistência em Escala, Informática de Gestão e 
ainda acrescem 2 novos CEF de Operador/a de 
Informática, contando ainda com o CP de Ação 

Educativa e o CEF de Cuidador/a de Crianças e 
Jovens; 

H. Apesar do crescimento do nº de turmas 
aprovadas, verificou-se um ligeiro decréscimo dos 
subsídios à exploração, fruto da referida conclusão 
do projeto ERASMUS+VETMO4TL – Mobilidade 
na Educação e Formação Profissional para 
Transportes e Logística, e, a partir de outubro de 
2019, do projeto CLDS 3G – Rede em Movimento; 

I. Acresce ainda o financiamento dos Centros 
Qualifica, o qual atingiu, em 2019 alguma 
estabilização com o acerto na componente dos 
gastos, mas ainda reduzidos, face a um 
subfinanciamento que caracteriza esta atividade, 
tendo-se considerado, no entanto ser uma aposta 
para o Concelho, no quadro das estruturas do 
Sistema Nacional de Qualificações, que assumem 
um papel determinante na educação, formação e 
do emprego, numa perspetiva de capacitação ao 
longo da vida, a jovens e adultos; 

J. Os gastos  previam indicadores de redução em 
2020, devido essencialmente ao período letivo 
com aulas à distância, o teletrabalho e o Centro 
Qualifica, existindo ainda uma pressão no sentido 
da inversão desta tendência, derivado ao aumento 
dos gastos com pessoal, ou seja, atualização dos 
salários dos trabalhadores e aumento dos 
docentes em início de carreira – mais 17.635,15 € 
anuais; a contratação de uma Coordenadora 
Pedagógica, para apoio à Direção Pedagógica – 
31.548,14 €; e aumento dos gastos de 
Fornecimentos e Serviços Externos (FSE), pelo 
fim do período de aulas à distância, estimado em 
cerca de 119 mil euros, pelo que se poderá 
antever, que o ano de 2021 será caracterizado por 
um significativo aumento de gastos, em cerca de 
170 mil euros; as dificuldades de tesouraria têm 
vindo a ser colmatadas com o recurso a 
“factoring”, junto de instituição financeira, razão 
pela qual se explicam os gastos de financiamento 
não terem tido uma redução;  

K. Existe um endividamento estrutural, que se tem 
dilatado durante estes anos, consequência do 
esforço de 1 milhão e 275mil euros resultantes da 
construção das novas instalações, conjugado com 
a não realização do apoio acordado com o 
Município de Loures em 2006, no valor de 600 mil 
euros, tornando-se fundamental para o IPTrans, o 
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apoio dos 60 mil euros para o equilíbrio de 
tesouraria; 

L. Os apoios concedidos pela Câmara Municipal de 
Loures nos últimos anos, (2013 - 30 mil euros; 
2014 - 60 mil euros; 2015 - 60 mil euros; 2016 - 60 
mil euros; 2017 - 60 mil euros; 2018 - 60 mil euros, 
2019 60 mil euros) no valor total de 390 mil euros, 
correspondentes ao compromisso do apoio ao 
investimento realizado, tem sido um grande 
suporte de tesouraria ao IPTrans face às 
obrigações financeiras relacionadas com o 
funcionamento da escola; 

M. O quadro que se apresenta relativamente ao 
IPTrans, demonstra uma evolução organizacional 
e funcional, o crescimento do número de alunos e 
respetivas turmas, maior oferta escolar, 
progressão do Centro Qualifica, encontrando-se 
em curso um processo de solução para a escola, 
tornando-se urgente apostar na ampliação das 
atuais instalações (salas; refeitório; ginásio; 
espaço para práticas simuladas de logística) e 
demolição de uma fileira de antigas instalações 
pré - fabricadas que contêm amianto, que garanta 
as necessidades atuais e futuras, e correspondam 
ao crescimento que se prevê, para esta escola de 
Transportes e Logística no concelho de Loures e a 
única a nível nacional; 

N. É firme vontade da Autarquia, assegurar a 
continuidade do IPTrans, como uma escola 
profissional de referência no concelho de Loures, 
proporcionando aos jovens e adultos uma sólida 
formação profissional dual, que combinam a 
aprendizagem em sala de aula com experiência 
prática, agregando conhecimentos nas vertentes 
científica e tecnológica; 

O. É firme vontade da Autarquia, apoiar o IPTrans e o 
ensino profissional de qualidade, que promove o 
nível de empregabilidade existente, diversificação 
pedagógica e proximidade com o território em que 
se implanta, favorecendo a natural progressão 
para os estudos superiores; 

P. É firme vontade da Autarquia assegurar a 
continuidade e equilíbrio financeiro do IPTrans, 
reconhecendo o seu contributo em termos 
educativos para o concelho de Loures, 
prosseguindo e reforçando os seus projetos, 
iniciativas, ações de divulgação no sentido de 

alcançar no próximo ano letivo - 2020/2021 ainda 
mais alunos e a respetiva sustentabilidade. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea o) do n.º 1 do artigo 33 da Lei 
75/2013 de 12 de setembro, conceder um apoio 
financeiro de 60.000,00 € à Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística - IPTrans. 

Rubrica orçamental: 1301/04.07.01.05 – 2016 A 100 
 
Loures, 10 dezembro de 2020. 
 

 
(…) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

   
   
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 620/2020 -    PARA 
APROVAR A CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA 
MOBILIDADE INTERCARREIRAS OU 
INTERCATEGORIAS, NA CARREIRA/CATEGORIA 
ATUAL, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA 
 
Considerando que: 

  
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-se 

em mobilidade intercarreiras ou intercategorias; 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

desempenhadas é superior à duração do período 
experimental estabelecido para a respetiva 
carreira; 

 
C. As funções exercidas atualmente correspondem a 

necessidades permanentes dos serviços e os 
respetivos postos de trabalho encontram-se 
previstos no mapa de pessoal; 

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

público, designadamente a economia, a eficácia e 
a eficiência; 

 
E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 

condições previstas no artigo 99.º-A da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua versão atualizada.  
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do 
artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, na sua versão atualizada, a 
consolidação definitiva da mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias, na carreira/categoria atual, com 
efeitos a 01 de dezembro de 2020, dos seguintes 
trabalhadores: 

 

 

 

 
 
Loures, 10 de dezembro de 2020. 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 599/2020 -   PARA 
APROVAR A PROPOSTA A APRESENTAR À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL RELATIVA: - A REVISÃO 
AOS ESTATUTOS; - A REVISÃO AO REGULAMENTO 
GERAL DAS ZONAS DE ESTACIONAMENTO DE 
DURAÇÃO LIMITADA; - A REVISÃO AOS 
REGULAMENTOS ESPECÍFICOS; - O REGULAMENTO 
ESPECÍFICO 321/LP/20 - A TABELA DE PREÇOS, 
TARIFAS E TAXAS DA LOURES PARQUE, EMPRESA 
MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO E.M., UNIPESSOAL 
LDA, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA CÂMARA  
 
Considerando que: 
 
A. Os Estatutos da Loures Parque, E.M., o 

Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada e os Regulamentos 
Específicos, atualmente em vigor, foram 
atualizados em 2013 e 2015 respetivamente; 
 

B. Há a necessidade de adequar estes documentos 
estruturantes da empresa municipal às alterações 
legislativas, entretanto ocorridas, e efetuar alguma 
clarificação e revisão da redação dos mesmos; 

 

C. Foi proposto ao Conselho de Administração para 
proceder a uma análise dos documentos e 
elaborar as alterações consideradas necessárias; 

 
D. O Conselho de Administração elaborou e aprovou, 

na sua reunião de 2 de dezembro de 2020, 
alterações aos Estatutos, alterações ao 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada, alterações aos 18 
Regulamentos Específicos, a aprovação de um 
novo Regulamento Específico e a Tabela de 
Preços, Tarifas e Taxas.   

 

Tenho a honra de propor que: 

A Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da alínea 
ccc) do n.º 1 do art.º 33º delibere aprovar e remeter à 
Assembleia Municipal para aprovação, ao abrigo das 
alíneas g) e n) do art.º 25º, todos da Lei 75/2013, de 
12 de setembro e ao abrigo da Lei 50/2012, de 31 de 
agosto, ambas as leis na redação atual, os seguintes 
documentos aprovados pelo Conselho de 
Administração da Loures Parque, E.M.: 
 

1. Revisão aos Estatutos; 
 
2. Revisão ao Regulamento Geral das Zonas de 

Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) - 
regulamento 001/LP/20; 

 
3. Revisão dos regulamentos Específicos 

101/LP/20, 102/LP/20, 103/LP/20, 104/LP/20, 
111/LP/20, 112/LP/20, 113/LP/20, 114/LP/20, 
115/LP/20, 116/LP/20, 117/LP/20, 201/LP/20, 
202/LP/20, 301/LP/20, 311/LP/20, 400/LP/20, 
501/LP/20, 601/LP/20; 

 
4. Regulamentos Específicos 321/LP/20  

 
5. Tabela de Preços, Tarifas e Taxas (anexo I ao 

Regulamento 001/LP/20). 
 

Loures, 3 de dezembro de 2020 
 

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

 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos anexos à 
Proposta de Deliberação n.º 599/2020 (Revisão aos 
Estatutos, Revisão ao Regulamento Geral das Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) - 
regulamento 001/LP/20, Revisão dos regulamentos 
Específicos 101/LP/20, 102/LP/20, 103/LP/20, 
104/LP/20, 111/LP/20, 112/LP/20, 113/LP/20, 
114/LP/20, 115/LP/20, 116/LP/20, 117/LP/20, 
201/LP/20, 202/LP/20, 301/LP/20, 311/LP/20, 
400/LP/20, 501/LP/20, 601/LP/20, Regulamentos 
Específicos 321/LP/20 e Tabela de Preços, Tarifas e 
Taxas (anexo I ao Regulamento 001/LP/20), 
encontra-se disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 621/2020 -   PARA 
APROVAR A PROPOSTA A APRESENTAR À 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL REFERENTE À 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO PROGRAMA COM A 
GESLOURES, GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, 
E. M., UNIPESSOAL, LDA, PARA O ANO ECONÓMICO 
DE 2021, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA 
 
Considerando que: 

A. A GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. (GesLoures), presta 
serviços de interesse geral nos quatro 
esquipamentos municipais cuja gestão lhe está 
cometida; 
 

B. A aprovação dos contratos programa previstos no 
artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
constitui competência da Assembleia Municipal, a 
exercer mediante proposta da Câmara Municipal; 

 
C. A GesLoures, propôs à Câmara Municipal através 

de ofício n.º 0092/PCA, de 04/12/2020, a 
celebração de um contrato-programa, aprovado na 
reunião do Conselho de Administração de 
04/12/2020, tendo junto o competente parecer do 
Fiscal Único da empresa, nos termos da alínea c) 
do n.º 6 do artigo 25.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto.  

 

Tenho a honra de propor que: 

A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo do 
n.º 5 do artigo 47.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, na redação atual, conjugado com a alínea 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal a celebração do Contrato-
Programa com a GesLoures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., para 
o ano económico de 2021, conforme minuta em 
anexo à presente proposta de deliberação.  
 
Loures, 10 de dezembro de 2020 

(…) 
 
MINUTA 

 
CONTRATO-PROGRAMA 

ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 
E  

A GESLOURES, E.M. 
NO ÂMBITO DA LEI N.º 50/2012, DE 31 DE AGOSTO, 

RELATIVO AO ANO DE 2021 
 

SUBSÍDIO À EXPLORAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE INTERESSE GERAL, NO CONTEXTO DA 

GESTÃO DOS EQUIPAMENTOS DESPORTIVOS SOB 
RESPONSABILIDADE DA EMPRESA MUNICIPAL 

 
 
 

Preâmbulo 
 

A promoção e apoio ao desenvolvimento do desporto, 
consubstanciados na criação de condições de prática 
desportiva para os munícipes, com qualidade, são 
atribuições das autarquias na prossecução dos 
interesses próprios, comuns e específicos das 
populações respetivas. 
 
No âmbito da política da Câmara Municipal para a 
gestão dos seus equipamentos desportivos, cumpre 
concretizar uma política de programas com fins 
educativos, desportivos e sociais, de modo a 
possibilitar a um maior número de pessoas e de 
instituições a utilização dos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da GesLoures, 
E.M. – Piscinas de Loures, Santo António dos 
Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e Portela – e, 
consequentemente, aumentar o número de 
praticantes desportivos e elevar o nível desportivo no 
concelho. 
 
O investimento preconizado na melhoria da 
acessibilidade aos equipamentos e serviços, com 
particular ênfase no reforço de programas e medidas 
especificamente destinadas a grupos ou estratos da 
população mais vulneráveis e/ou para quem a 
utilização dos equipamentos administrados constitua 
um especial benefício e o concomitante reforço da 
qualificação das diferentes equipas de trabalho em 
que a empresa se organiza e o reforço das condições 
técnicas, operacionais e de segurança de frequência 
e de trabalho, disponibilizando à comunidade serviços 
ajustados às suas necessidades e interesses, 
balizados por elevados padrões de qualidade, justifica 
uma nova definição para o enquadramento da 
comparticipação do Município a prestar à empresa 
em cumprimento do disposto no artigo 47.º do 
Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 
Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto (RJAELPL). 
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No ano de 2021, e face à situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus – SARS-Cov-2 – COVID 
19, vem igualmente aduzir ao funcionamento alguma 
incerteza, e colocar necessidades específicas de 
acompanhamento e gestão dos equipamentos. 
 
Nestes termos, considerando os objetivos da Câmara 
Municipal de Loures para a área do desporto, de 
acordo com o espírito da Lei de Bases da Atividade 
Física e do Desporto - Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro, e nos termos do artigo 47.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, Lei que define o regime 
jurídico da atividade empresarial local, e 
considerando também o parecer do Fiscal Único, 
prestado nos termos da alínea c) do n.º 6 do artigo 
25.º da mesma Lei, e que fica anexo ao presente 
contrato; 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, pessoa coletiva n.º 501 294 996, adiante 
designado por Primeiro Outorgante, devidamente 
representado por Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da Câmara; 
 
e 
 
A GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., com sede na Rua António Caetano 
Bernardo, Loures, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Loures com o n.º 0001/920522, 
com o capital estatutário de € 3.562.000,00 (três 
milhões, quinhentos e sessenta e dois mil euros), 
adiante designada por Segundo Outorgante ou por 
GesLoures, E.M., representada neste ato por Regina 
Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração; 
 
É celebrado o presente Contrato-Programa que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
O presente Contrato-Programa tem por objeto, por 
referência ao ano económico de 2021, a cooperação 
financeira entre os outorgantes no que respeita ao 
subsídio de exploração adequado ao funcionamento 
dos equipamentos desportivos sob gestão da 
GesLoures E.M., e ao desenvolvimento de programas 
educativos e desportivos, melhor identificados no n.º 
3 da cláusula 4.ª e no n.º 3 da cláusula 6.º, no quadro 
das orientações estratégicas da autarquia e dos 
objetivos da empresa. 

 
Cláusula Segunda 

Fundamento 
 
O presente Contrato-Programa tem por fundamento: 

a) A prossecução da missão do Município de 
Loures e do interesse público decorrentes da 
prática, na generalidade, de preços inferiores, 
em média, aos praticados no mercado, e dos 
descontos aplicados a segmentos da população 
cuja condição ou situação específicas o justifica, 
no âmbito da política de responsabilidade social 
prosseguida pelos outorgantes, nos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob gestão 
da GesLoures, E.M.; 

b) A necessidade de garantir o adequado 
funcionamento dos equipamentos desportivos e 
a sua rentabilização, também no sentido da 
maximização da sua utilização pela comunidade, 
no âmbito da política de desenvolvimento 
desportivo do Município de Loures. 

 
Cláusula Terceira 

Finalidade 
 

O presente Contrato-Programa tem por finalidade: 

a) Garantir o cumprimento da opção política do 
Município de Loures que originou a criação da 
empresa local; 

b) Garantir o cumprimento das orientações 
estratégicas definidas pelo Município de Loures 
para a GesLoures, E.M., no mandato de 2017 a 
2021. 

 
Cláusula Quarta 

Custo do programa e cálculo para a definição do 
montante  

do subsídio à exploração 
 

1. Para a prossecução do objeto constante na 
cláusula primeira será concedida pelo Primeiro ao 
Segundo Outorgante, que a aceita, na qualidade 
de entidade responsável pela gestão de quatro 
equipamentos desportivos municipais, uma 
comparticipação no valor de 1.350.000,00€ (um 
milhão, e cinquenta mil euros), assumindo 
previsionalmente um peso de 42.62% nos 
rendimentos estimados nos Instrumentos de 
Gestão Previsional para 2021. 

2. A verba referida no número anterior tem caráter 
de subsídio à exploração pelas obrigações 
assumidas na gestão dos equipamentos 
desportivos e carácter de compensação pelas 
obrigações assumidas na gestão de programas, 
enquadrando-se ambas no âmbito do artigo 47.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto. 

3. A justificação para o subsídio referido no número 
1. assenta na política de preços definida e 
aprovada pelo Município de Loures, que inclui 
descontos aplicados a segmentos da população 
cuja condição ou situação específicas o justifica, 
no âmbito da política de responsabilidade social 
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prosseguida pelos outorgantes, nos quatro 
equipamentos desportivos municipais sob gestão 
da GesLoures, E.M..  

4. O Segundo Outorgante assume, pelo presente 
Contrato Programa, a responsabilidade pela 
execução de uma gestão que procure a 
sustentabilidade económica e financeira e que 
garanta o cumprimento dos instrumentos 
previsionais de gestão aprovados. 

5. O cálculo para a definição do montante do 
subsídio à exploração sustenta-se no orçamento 
previsional de custos e proveitos para o exercício 
de 2021 e tem por base as características dos 
seus quatro principais centros de custos e de 
proveitos (com os respetivos centros de 
resultados) da empresa: Piscina Municipal de 
Loures, Piscina Municipal de Santo António dos 
Cavaleiros, Piscina Municipal de Santa Iria de 
Azóia e Piscina Municipal da Portela.  

 
Cláusula Quinta 

Regime da Comparticipação Financeira 
 
1. Para a prossecução do estipulado na cláusula 

primeira, a comparticipação do Primeiro 
Outorgante, a título de subsídio à exploração, 
será realizada durante o ano de 2021. 

2. Nos termos do nº 2 do artigo 6º, da Lei n.º 8/2012, 
de 21 de fevereiro, ao encargo com                 o 
presente contrato corresponde o compromisso n.º 
………....., efetuado com base no cabimento        
n.º ………....... 

 
Cláusula Sexta 

Eficácia e eficiência que se pretende atingir com a 
relação contratual 

 
1. O Segundo Outorgante deve garantir que, em 

dezembro de 2021, são atingidas as metas 
indicadas no Anexo, no âmbito da prestação de 
serviços, com qualidade, nas Piscinas Municipais 
sob gestão da GesLoures, E.M.  

2. O Segundo Outorgante cumpre os preços 
definidos e aprovados pelo Município de Loures, 
que incluem descontos aplicados a segmentos da 
população cuja condição ou situação específicas 
o justifica, no âmbito da política de 
responsabilidade social prosseguida pelos 
outorgantes, nos quatro equipamentos 
desportivos municipais sob gestão da GesLoures, 
E.M.. 

3. O Segundo Outorgante compromete-se a, em 
cumprimento das orientações estratégicas 
definidas pela tutela, aumentar o número de 
alunos no ano de 2021, entre 0,5% e 1,5%. 

 

Cláusula Sétima 
Indicadores e objetivos setoriais 

 
Os indicadores e os objetivos setoriais são os que 
constam do Anexo, referido na cláusula anterior. 
 

Cláusula Oitava 
Obrigações dos Outorgantes  

 
1. O Primeiro Outorgante obriga-se a transferir para 

o Segundo Outorgante a verba constante na 
cláusula quarta nas condições e termos referidos 
na cláusula quinta. 

2. O Segundo Outorgante: 

a) Assume, pelo presente Contrato-Programa, a 
responsabilidade pela utilização da verba nos 
termos descritos neste contrato; 

b) Obriga-se a prestar contas desta 
comparticipação, nos termos dos Estatutos da 
empresa. 

 
Cláusula Nona  

Obrigações Conjuntas 
 
Os outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido de 
garantir a execução do objeto deste Contrato-
Programa. 
 

Cláusula Décima 
Pagamentos do Contrato-Programa 

 
A execução financeira do presente contrato programa 
respeita o disposto no artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 
26 de agosto, não sendo realizado qualquer 
pagamento antes da obtenção do visto prévio ou da 
declaração de conformidade. 
 

Cláusula Décima Primeira 
Cessação do Contrato-Programa 

 
O presente Contrato cessa a sua vigência quando: 

a) Por falta não imputável às partes se torne 
objetivamente impossível realizar o Programa 
que constitui o seu objeto; 

b) Quando a sua execução esteja concluída. 
 

Cláusula Décima Segunda 
Acompanhamento e Controlo da Execução do 

Contrato 
 
1. O Segundo Outorgante obriga-se a colaborar e a 

fornecer, a qualquer momento, toda a informação 
e documentação solicitada pelo Primeiro 
Outorgante, sempre que este julgue necessário 
conhecer o estado de execução do presente 
Contrato-Programa. 
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2. Concluído o presente Contrato-Programa, o 
Segundo Outorgante enviará ao Primeiro 
Outorgante um relatório final sobre a execução do 
mesmo. 

 
Celebrado em  …... de ……………..….. de ….., em 
dois exemplares, ficando um na posse de cada um 
dos Outorgantes. 
 

 
O Representante do Primeiro Outorgante 

 
 

O Representante do Segundo Outorgante 
 

ANEXO 
 

Objetivo 
 

Número de alunos inscritos nos complexos 
administrados em dezembro de cada ano 

 
 
Objetivo: Aumento do número de alunos a frequentar 
as instalações e as atividades. 
 
Indicador: Número de alunos em dezembro de 2021, 
comparativamente ao mesmo mês de 2020 
(informação constante dos Documentos de Prestação 
de Contas relativo a cada exercício). 
 
Metas: Variação até 0,5% - incumprimento; Variação 
entre 0,5% e 1,5% - cumprimento; Variação superior 
a 1,5% - superação. 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. Abstiveram-se 
a Sra. Vereadora e os Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e votaram contra a Sra. 
Vereadora e os Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 622/2020 -   
SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS, 
PARA APROVAR A ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE 
TAXAS (BU/24384 - ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS 
BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE MOSCAVIDE E 
PORTELA) 
 
Considerando que: 
 

A. A Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Moscavide, apresentou ao 
município um pedido para isenção da taxa 
referente à reprodução de projeto de estabilidade 
do quartel dos Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela (BU/24384/2020); 
 

B. A taxa representa o valor de €: 281,60 (duzentos e 
oitenta e um euros e sessenta cêntimos); 

 
C. Pela informação dos serviços municipais e pelo 

despacho do Sr. Diretor do DPGU, constantes do 
documento E/117643/2020, considerou-se haver 
fundamento para deferir o pedido de isenção; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto 
no n.º 1, da alínea a) do artigo 5º, do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures (RTML), publicado em 
Diário da República, 2ª Série, nº 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Deferir o pedido da Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários de Moscavide e isentar a 
totalidade do pagamento da taxa de 281,60€ 
(duzentos e oitenta e um euro e sessenta cêntimos), 
devida reprodução de projeto de estabilidade do 
quartel dos Bombeiros Voluntários de Moscavide e 
Portela. 
 
Integram esta proposta as cópias dos documentos do 
documento n.º BU/24384/2020: 
• E/117643/2020 (informação dos serviços e 

despacho do Sr. Diretor), 
• BU/24384/2020 (Pedido de isenção de taxas)   

  
Os quais devem ser distribuídos.  
 
Loures, 20 de novembro de 2020 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 623/2020 -   PARA 
APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO Nº. 09/1994 – QUINTA DO 
CONVENTINHO, MEALHADA, NA UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
E FRIELAS (PROC.º Nº. 31.919/U/N/1979 – AGNOLAIV - 
SOCIEDADE CONSTRUTORA, LDA.), SUBSCRITA PELO 
SR. VEREADOR TIAGO MATIAS 
 
Considerando que: 
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A. A Agnolaiv – Sociedade Construtora, Lda. veio 
propor uma alteração ao Loteamento da Quinta do 
Conventinho, na União de Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, titulado pelo 
alvará n.º 09/1994; 

B. O pedido visa a alteração dos parâmetros 
urbanísticos, nos termos do quadro urbanimétrico, 
constante da planta síntese; 

C. A alteração proposta prevê, designadamente a: 
a. variação do desenho urbano (áreas de 

implantação, volumetrias e obras de 
urbanização); 

b. transferência de 9.552,06 m2 de área 
destinada a atividades económicas para 
habitação, reduzindo aquele uso de 15% para 
5,9%, face à escassa procura, constatável 
com o facto de se encontrarem há anos 
múltiplas unidades comerciais já existentes, 
sem ocupação; 

c. manutenção da área bruta de construção; 
D. A pretensão foi objeto de consulta pública e de 

notificação aos proprietários, nos termos do 
disposto no artigo 27º do Regime Juridico da 
Urbanização e Edificação, não resultando 
qualquer oposição, reclamação ou sugestão à 
proposta de alteração ao loteamento; 

E. O teor das informações dos serviços municipais a 
fls. 3828-3830, 3841 e o despacho do Diretor do 
DPGU a fls. 3842, os quais propõem aceitar o 
pedido de alteração ao loteamento;  

F. Foi consultada a União das Juntas de Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
respondendo nada ter a opor; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 5º, artigo 23º e do artigo 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao loteamento da Quinta do 
Conventinho, na União de Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, titulado pelo alvará 
nº 09/1994, referente à alteração dos parâmetros 
urbanísticos nos termos da Planta Síntese e do 
Quadro Urbanimétrico, conforme pretensão instruída 
no processo 31.919/U/N/1979, em nome de Agnolaiv 
– Sociedade Construtora, Lda.. 
 
(…)  
Loures, 03 de dezembro de 2020  

 
(…)  

(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 

as abstenções da Sra. Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 
A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes não participou na 
votação) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 624/2020 -   PARA 
APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO Nº. 02/2009 - QUINTA DA PEÇA, 
FREGUESIA DE LOURES (PROC.º Nº. 
68.532/URB_L_L/2020 – FÁBIO BRANCO), SUBSCRITA 
PELO SR. VEREADOR TIAGO MATIAS 
 
Considerando que: 
 
A. O requerente, Fábio Branco, veio propor uma 

alteração ao alvará de loteamento nº 02/009, sito 
na Quinta da Peça, Freguesia de Loures, visando:  
a.  A alteração dos parâmetros dos lotes 43 e 44, 

que se consubstancia na unificação dos 
mesmos, ficando assim o lote 44 aplicando o 
somatório das áreas dos lotes anteriormente 
aprovados  

B. O redimensionamento do número de fogos e 
garagens: onde se prevê atualmente 1 fogo + 
garagem para cada um dos lotes 43 e 44, ficar, 
com um único fogo + garagem o futuro lote 44; 
 

C. A alteração preconizada mantém a área total de 
construção já atribuída; 

 
D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer oposição à 
pretensão de alteração do loteamento; 

 
E. O teor das informações dos serviços municipais 

registadas informaticamente com o n.º 
E/91310/2020 e E/116048/2020 com  despacho do 
Diretor do DPGU nesta última, os quais propõem 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento; 

F. Foi consultada a Junta de Freguesia de Loures, 
tendo a mesma dado parecer no E/82968/2020, 
não manifestando oposição;  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 5º, artigo 23º e do artigo 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao loteamento da Quinta da 
Peça, em Loures, titulado pelo alvará nº 02/2009, 
referente à alteração dos parâmetros urbanísticos dos 
lotes lotes 43 e 44, na Rua das Camélias, nos termos 
da Planta Síntese e do Quadro Urbanimétrico, 
conforme pretensão instruída no processo 
68.532/URB_L_L/2020, em nome de Fábio Branco.  
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(…) 

 
Loures, 04 dezembro de 2020  

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 625/2020 -   PARA 
APROVAR A ALTERAÇÃO AO ALVARÁ DE 
LOTEAMENTO Nº. 03/1991 – AVENIDA SEVERIANO 
FALCÃO, N.º 16, PRIOR VELHO (PROC.º Nº. 
67.966/URB_L_L/2020 – M7 PORAF PORTUGAL 5, 
UNIPESSOAL, LDA.), SUBSCRITA PELO SR. 
VEREADOR TIAGO MATIAS 
 
Considerando que: 
 
A. A empresa M7 Poraf Portugal 5, Unipessoal, Ldª 

,veio propor uma alteração ao alvará de 
loteamento nº 03/1991, sito na Avenida Severiano 
Falcão, nº 16, no Prior Velho, visando: 

B. A alteração preconizada pretende única e 
exclusivamente a introdução de uso terciário no 
lote 1, passando este a possuir cumulativamente o 
uso de indústria e terciário; 

C. O edifício insere-se em área classificada no RPDM 
de Loures como “solo urbanizado, espaços de 
atividades económicas, consolidadas de indústria 
e terciário em perímetro urbano de nível I”; 

D. A pretensão cumpre o disposto no PDM – Plano 
Diretor Municipal quanto ao uso, pois enquadra-se 
no regime dominante. 

E. Foi promovida a notificação dos proprietários do 
loteamento, prevista no n.º 3 do artigo 27º do 
RJUE e não foram registadas quaisquer 
reclamações; 

F. O teor das informações dos serviços municipais 
registadas informaticamente com o n.º 
E/95327/2020 e E/120374/2020 com  despacho do 
Diretor do DPGU nesta última, os quais propõem 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento; 

G. Foi consultada a União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, tendo a mesma dado 
parecer favorável no E/37721/2020;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 5º, artigo 23º e do artigo 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na redação vigente: 
 
Aprovar a alteração ao loteamento titulado pelo alvará 
nº 03/1991, no Prior Velho, que se consubstancia na 
alteração de uso do lote 1 na Avenida Severiano 

Falcão, nº 16, nos termos da Planta Síntese e do 
Quadro Urbanimétrico, conforme pretensão instruída 
no processo 67.966/URB_L_L/2020, em nome M7 
Poraf Portugal 5, Unipessoal, Ldª.  
 
(…)  
 
Loures, 04 dezembro de 2020  

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 627/2020 - 
PARA APROVAR A ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DE 24 LUGARES DE ESTACIONAMENTO 
EXIGÍVEIS POR VIA DO RPDM (PROC.º 
67.325/URB_AU_E/2019 – LOFTSPACE, LDA, 
SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO 
MATIAS 
 
Considerando que: 

 
A. A sociedade Loftspace, Ld.ª, submeteu um 

pedido de alteração de uso de um armazém para 
comércio e serviços, fração B, no Edifício da 
União dos Vidros, sito na E.N. 10, em São João 
da Talha; 

B. A presente operação urbanística situa-se em solo 
urbanizado: espaços atividades económicas, 
consolidadas de indústria e terciário;  

C. O pedido prevê a criação de 20 lugares para 
ligeiros e 2 pesados;  

D. Por aplicação dos critérios de dimensionamento 
de lugares de parqueamento previstos no RPDM, 
seriam exigíveis a criação de 44 lugares ligeiros e 
1 de pesados, ficando em défice 24 lugares para 
ligeiros; 

E. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de mais 
lugares de estacionamento; 

F. Pela informação dos serviços municipais e pelo 
despacho do Sr. Diretor do DPGU, expressos nos 
documentos E/85053/2020 e E/119943/2020, é 
aplicável a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento, nos termos do n.º 3 do art. 150º 
do RPDM e alínea c) do n.º 1 do art. 33º do 
RMEU; 

G. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, expressa no 
documento E/116760/2020. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 150º do 
Regulamento do PDM, conjugado com a alínea c) do 
n.º 1, do artigo 33º do RMEU, aprovar: 



 

 
N.º 25 

 

 

 

16 de DEZEMBRO 
de 2020 

 
 
 
 

23 
 

 

 
A isenção do cumprimento de 24 lugares de 
estacionamento, (que seriam exigíveis por aplicação 
do RPDM), para resposta ao pedido alteração de uso 
do armazém sito na fração B, no edifício da União dos 
Vidros, na E.N. 10, em São João da Talha, no âmbito 
do processo n.º 67.325/URB_AU_E/2019, titulado em 
nome de Loftspace, Ldª . 
 
(…) 
 
Loures, 03 de dezembro de 2020 

 
(…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
os votos contra da Sra. Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 
A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes não participou na 
votação) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 628/2020 -  
PARA APROVAR A ISENÇÃO DO CUMPRIMENTO 
DE 3 LUGARES DE ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS 
POR VIA DO RPDM (PROC.º 
67.670/URB_AU_E/2020 – PAULO ALEXANDRE 
DOS SANTOS FERREIRA, SUBSCRITA PELO SR. 
VEREADOR TIAGO MATIAS 
 
Considerando que: 

 
A. O requerente, Paulo Alexandre dos Santos 

Ferreira, vem solicitar a alteração de uso de 
arrecadação, para atividades económicas e a 
regularização da alteração da fachada no edifício 
sito na Praça do Regimento da Artilharia Pesada 
Um, nº 7 A, em Sacavém;  

B. A operação urbanística localiza-se em solo 
urbano, solo urbanizado, espaços residenciais, 
consolidadas habitacionais de nível;   

C. O pedido não prevê a criação de novos lugares 
de estacionamento,   

D. Por aplicação dos critérios de dimensionamento 
de lugares de parqueamento, nos termos do 
RPDM, seriam exigíveis a criação de mais 3 
lugares de estacionamento; 

E. É tecnicamente impossível dotar o edifício de 
mais lugares de estacionamento; 

F.  Não há alternativa de cumprimento da dotação 
no exterior do edifício, dada a área urbana 
consolidada, com perfis de arruamentos já 
estabilizados; 

G. A informação dos serviços municipais e pelo 
despacho do Sr. Diretor do DPGU, expressos no 
documento E/86303/2020, é aplicável a exceção 

de isenção de dotação de estacionamento, nos 
termos do n.º 3 do art. 150º do RPDM e alínea c) 
do n.º 1 do art. 33º do RMEU; 

H. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
expressa no documento E/60565/2020. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 150º do 
Regulamento do PDM, conjugado com a alínea c) do 
n.º 1, do artigo 33º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento de 3 lugares de 
estacionamento (que seriam exigíveis por aplicação 
do RPDM), para resposta ao Pedido de alteração de 
uso e obras de alteração no edifício sito na Praça do 
Regimento da Artilharia Um, nº 7 A, fração A, em 
Sacavém, no âmbito do processo n.º 
67.670/URB_AU_E/2020, em nome de Paulo 
Alexandre dos Santos Ferreira.  
 
(…) 
 
Loures, 03 dezembro de 2020 

 
(…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
as abstenções da Sra. Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 
A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes não participou na 
votação) 
 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 629/2020 - 
PARA APROVAR A CONCESSÃO DE APOIO 
FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO, AO CCD - 
CENTRO DE CULTURA E DESPORTO DO 
MUNICÍPIO DE LOURES, SUBSCRITA PELO SR. 
VEREADOR GONÇALO CAROÇO 
 
Considerando que: 

 

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

B. Na sua reunião de 8 de abril de 2020, a Câmara 
Municipal de Loures aprovou a transferência de uma 
verba de 110.000,00 € (cento e dez mil euros) para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de Loures; 
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C. Esta verba é inferior ao estipulado no Decreto-Lei 
n.º 13/2011, de 25 de janeiro, que fixa como limite 
máximo de transferência, 3,5% do somatório anual 
das remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo montante 
ilíquido multiplicado por 12 meses; 

D. Com base no processamento de vencimento do 
mês de novembro, o valor limite a transferir é de 
346.758,15 € (trezentos e quarenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e oito euros e quinze 
cêntimos); 

E. No orçamento municipal para o ano económico de 
2020, está prevista verba na classificação 
03.03/04.07.01.01, destinada a apoiar a atividade do 
CCDML; 

F. Se encontra cumprido o limite estipulado no 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

G. A concessão deste apoio é imperiosa para a 
continuidade do apoio e serviços que o CCDML 
presta aos trabalhadores do Município. 
 
Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
aprovar a transferência de verba para o Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, com o 
NIF 501 284 141, no valor de 70.000,00€ (setenta mil 
euros). 
Loures, 10 de dezembro de 2020 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 630/2020 - 
PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
PARA OS AGRUPAMENTO DE ESCOLAS – 
CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO DE 
ADULTOS, ANO LETIVO 2019/2020, SUBSCRITA 
PELO SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO 
 
Considerando que:  

A. Nos últimos anos tem sido cada vez mais 
salientada a importância da atualização e 
reconhecimento de competências dos indivíduos e de 
como este é um processo contínuo, sem limite ou 
definição temporal, ou seja, tem sido consolidado o 
conceito de aprendizagem ao longo da vida;  

B. Os Cursos de Educação e Formação de Adultos 
têm desempenhado um papel fulcral na elevação dos 
níveis de qualificação e empregabilidade dos adultos 
com níveis baixos de escolarização; 

C. De acordo com a legislação em vigor, os alunos 
que frequentam os cursos referidos, não beneficiam 
de apoios no âmbito da ação social, apesar de 
carecerem de material escolar, de apoio no âmbito 
dos planos curriculares e de seguro escolar;  

D. São maioritariamente as escolas que prestam 
apoio a estes alunos; 

E. Foi calculado um apoio municipal de 18,35€ 
(dezoito euros e trinta e cinco cêntimos) por aluno, 
tendo por base o valor médio atribuído aos alunos do 
3.º ciclo e do ensino secundário para material escolar 
com escalão A e B, nos termos do despacho n.º 
7255/2018 de 31 de julho, correspondendo a 12€ 
(doze euros), acrescido de 6,35€ (seis euros e trinta e 
cinco cêntimos) correspondente a 1% do salário 
mínimo nacional para efeitos do seguro escolar nos 
termos da Portaria n.º 413/99 de 8 de junho.  
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibere aprovar a atribuição de apoio financeiro às 
entidades e nos moldes previstos na Informação n.º 
638/DE-DASE/LM, de 03.12.2020. 
 
Loures, 11 de dezembro de 2020. 
 

(…) 
 

Extrato da Informação n.º 638/DE-DASE/LM, de 
03.12.2020 – E/124594/2020 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 631/2020 - 
PARA APROVAR O PROTOCOLO DE 
COOPERAÇÃO A CELEBRAR ENTRE O 
MUNICÍPIO DE LOURES A MPVFARMA, LDA., E A 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS E FRIELAS, SUBSCRITA PELO 
SR. VEREADOR GONÇALO CAROÇO 
 

Considerando que: 

 

1. A “MPVFARMA, LDA.”, proprietária do 
estabelecimento de farmácia denominado “Farmácia 
de Frielas”, sito na Praceta Sociedade União, n.º 5-A, 
2660-096 Frielas, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, 
pretende transferir as suas instalações para a Rua 28 
de Setembro, n.º 40, 2660-001 Loures, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, concelho de Loures (IKEA Loures); 

2. A Câmara Municipal de Loures, assim como a 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, pretendem assegurar e 
salvaguardar o acesso da população residente na 
localidade de Frielas aos medicamentos bem 
como, a sua comodidade, após a transferência das 
instalações da “Farmácia de Frielas”; 

3. Se procurou encontrar uma solução que 
salvaguarde a continuidade da “Farmácia de Frielas”, 
enquanto serviço de relevante importância de apoio à 
comunidade de Frielas; 

4. O protocolo de cooperação não implica o 
pagamento de contrapartidas financeiras. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 
delibere aprovar a celebração do Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures, a 
“MPVFARMA, LDA.” e a União de Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, cujo objeto é 
assegurar a acessibilidade da população residente 
na localidade de Frielas aos medicamentos, bem 
como, a sua comodidade. 
 
Loures, 10 de dezembro de 2020. 

 
(…) 

 
PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 
Entre:  
MPVFARMA, LDA., pessoa coletiva n.º 514 420 316, 
matriculada na Conservatória do Registo Comercial 
de Lisboa sob o número único de matrícula, com sede 
na Rua General Firmino Miguel, n.º 10, 10B, 1600-

300 Lisboa, freguesia de São Domingos de Benfica, 
concelho e distrito de Lisboa, neste ato representada 
pelos seus gerentes Senhor Dr. Pedro Mira Nunes 
Seixas Veiga e Senhora Dr.ª Margarida Maria dos 
Santos Pinto, com poderes para o ato, doravante 
designada por PRIMEIRA CONTRAENTE 

e 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva n.º 501 
294 996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-
501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo 
Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por SEGUNDA CONTRAENTE  

e 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS E FRIELAS, pessoa coletiva n.º 
510 839 665, com sede na Rua José Afonso, n.º 1 
A/B, 2660-278 Santo António dos Cavaleiros, neste 
ato representada pela Presidente da Junta, Senhora 
Dr.ª Glória Maria Trindade, com poderes para o ato, 
doravante designada por TERCEIRA CONTRAENTE 
 
Em conjunto, designadas por CONTRAENTES;  
 
CONSIDERANDO QUE: 

A) A PRIMEIRA CONTRAENTE é proprietária do 
estabelecimento de farmácia denominado 
«FARMÁCIA DE FRIELAS», sito na Praceta 
Sociedade União, n.º 5-A, 2660-096 Frielas, 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, 
distrito de Lisboa, com o alvará n.º 5240, 
emitido pelo INFARMED - Autoridade Nacional 
do Medicamento e Produtos de Saúde, IP, 
doravante designado por «FARMÁCIA DE 
FRIELAS»; 

B) A PRIMEIRA CONTRAENTE pretende transferir 
as instalações da FARMÁCIA DE FRIELAS para 
a Rua 28 de Setembro, n.º 40, 2660-001 Loures, 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, 
distrito de Lisboa (IKEA Loures); 

C) A SEGUNDA CONTRAENTE e a TERCEIRA 
CONTRAENTE pretendem assegurar e 
salvaguardar o acesso da população residente 
na localidade de Frielas aos medicamentos bem 
como, a sua comodidade, após a transferência 
das instalações da FARMÁCIA DE FRIELAS 
para a Rua 28 de Setembro, n.º 40, 2660-001 
Loures, União das Freguesias de Santo António 
dos Cavaleiros e Frielas, concelho de Loures, 
distrito de Lisboa (IKEA Loures); 

D) A PRIMEIRA CONTRAENTE reúne todas as 
condições legalmente estabelecidas na Portaria 
n.º 1427/2007, de 2 de novembro, para 
dispensar medicamentos e outros produtos de 
saúde e bem-estar ao domicílio; 
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E) As CONTRAENTES, reconhecem existir 
benefícios recíprocos para as respetivas 
atividades, decorrentes de uma parceria e 
colaboração conjunta, manifestando desde já a 
sua a intenção de envidar os melhores esforços 
no sentido de prorrogar e dar continuidade ao 
presente protocolo, enquanto se mantiver a 
utilidade para os seus beneficiários e para a 
população residente de Frielas. 

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

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Objeto) 
O presente Protocolo tem por objeto estabelecer os 
termos e condições destinadas à boa colaboração 
entre as CONTRAENTES com vista a assegurar e 
salvaguardar a acessibilidade da população 
residente na localidade de Frielas aos 
medicamentos, bem como, a sua comodidade. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

(Compromissos da PRIMEIRA CONTRAENTE) 
1. A PRIMEIRA CONTRAENTE compromete- se, 

no âmbito do presente protocolo, a: 

a) Manter em funcionamento, nas 
atuais instalações da FARMÁCIA DE 
FRIELAS, sito na Praceta Sociedade União, 
n.º 5-A, 2660-096 Frielas, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas, concelho de Loures, distrito de 
Lisboa, um estabelecimento de Venda de 
Medicamentos Não Sujeitos a Receita 
Médica («LVMNSRM»), durante o período de 
vigência do presente protocolo; 

b) Assegurar a recolha diária do 
receituário da população residente na 
localidade de Frielas no Centro Comunitário de 
Frielas ou noutros locais a indicar pela 
SEGUNDA CONTRAENTE ou pela TERCEIRA 
CONTRAENTE; 

c) Assegurar a entrega gratuita de medicamentos 
e outros produtos de saúde e bem-estar, pela 
FARMÁCIA DE FRIELAS, sob a supervisão de 
um farmacêutico, no domicílio da população 
residente na localidade de Frielas; 

d) Proporcionar à população residente na 
localidade de Frielas os seguintes benefícios 
na aquisição de medicamentos e outros 
produtos de saúde e bem-estar por si 
comercializado na FARMÁCIA DE FRIELAS: 

• 15% de desconto sobre o valor a pagar pelo 
utente nos medicamentos sujeitos a receita 
médica, após aplicação da respetiva 
comparticipação; 

• 15% de desconto sobre o PVP de 
medicamentos não sujeitos a receita médica 
(«MNSRM») e produtos de saúde e bem-
estar a pagar pelo utente da mencionada 
população nos medicamentos sujeitos a 
receita médica; 

e) Realizar, gratuitamente, rastreios periódicos no 
âmbito da promoção da saúde e prevenção da 
doença, à população residente na localidade de 
Frielas, nomeadamente nas escolas da 
localidade de Frielas; 

f) Assegurar a deslocação gratuita da população 
residente na localidade de Frielas às novas 
instalações da FARMÁCIA DE FRIELAS, sitas 
na Rua 28 de Setembro, n.º 40B, 2660-001 
Loures, freguesia de Frielas e Santo António 
dos Cavaleiros, concelho de Loures, distrito de 
Lisboa (IKEA Loures), através das carreiras 
301 e 305 da Rodoviária de Lisboa, através 
da devolução do valor do bilhete no ato de 
pagamento dos medicamentos na farmácia. 

2. Para os efeitos previstos na alínea c) do número 
anterior, a PRIMEIRA CONTRAENTE declara que 
reúne todas as condições legalmente estabelecidas 
na Portaria n.º 1427/2007, de 2 de novembro, para 
dispensar medicamentos e outros produtos de saúde 
e bem-estar ao domicílio. 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Identificação dos beneficiários) 

1. A PRIMEIRA CONTRAENTE concederá as 
condições e os benefícios previstos na cláusula 
segunda do presente protocolo, a todos os utentes 
que se encontrarem identificados através do «Cartão 
de Fidelização Farmácia de Frielas». 

2. O «Cartão de Fidelização Farmácia de Frielas» 
será emitido e entregue pela PRIMEIRA 
CONTRAENTE, mediante prévia apresentação, pelos 
utentes, de um comprovativo de residência ou de 
morada na localidade de Frielas. 

3. Para efeitos do disposto no número anterior, 
considera-se comprovativo bastante de residência ou 
de morada na localidade de Frielas, um atestado de 
residência emitido pela União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, pela 
Autoridade Tributária ou pela Segurança Social ou um 
recibo de eletricidade, água, gás ou 
telecomunicações (telefone ou internet), emitido em 
nome do utente e no qual conste a morada dos 
serviços na localidade de Frielas. 
 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Acesso a benefícios) 

1. O acesso às condições e aos benefícios previstos 
na cláusula segunda, é disponibilizado pela 
PRIMEIRA CONTRAENTE através das seguintes 
opções: 
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a) O utente dirige-se diretamente à FARMÁCIA 
DE FRIELAS, identificando-se mediante a 
apresentação do «Cartão de Fidelização 
Farmácia de Frielas»; 

b) O utente encomenda os medicamentos e 
produtos de saúde e bem-estar à FARMÁCIA 
DE FRIELAS, através de: e-mail para o 
endereço farmaciafrielas@gmail.com, contacto 
telefónico ou aplicativo WhatsApp, para o 
número 963592949, indicando o número do 
«Cartão de Fidelização Farmácia de Frielas». 

2. As entregas gratuitas dos medicamentos e 
produtos de saúde e bem-estar encomendados pelos 
utentes nos termos da alínea b) do número anterior 
até às 12 horas, serão asseguradas pela FARMÁCIA 
DE FRIELAS na tarde do mesmo dia. 

3. As entregas gratuitas dos medicamentos e 
produtos de saúde e bem-estar encomendados pelos 
utentes nos termos da alínea b) do número anterior a 
partir das 12 horas, poderão ser entregues na tarde 
do mesmo dia, ou na manhã do dia seguinte, de 
acordo com a disponibilidade do produto 
encomendado. 

4. Em caso de impossibilidade de entrega de 
algum medicamento ou produto de saúde e bem-
estar encomendado, um farmacêutico da 
FARMÁCIA DE FRIELAS contactará o utente que 
realizou a encomenda e informará sobre as 
possíveis alternativas. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

(Gratuitidade) 
O presente Protocolo não importa o pagamento de 
quaisquer contrapartidas financeiras. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

(Obrigações recíprocas) 
As CONTRAENTES obrigam-se reciprocamente a: 

a) Desenvolver os melhores esforços no sentido 
de promover o presente Protocolo, nos termos 
que entenderem mais oportunos; 

b) A prestar reciprocamente toda a colaboração 
que se revele necessária à boa e regular 
execução do presente Protocolo; 

c) Não prejudicar, direta ou indiretamente, ou de 
alguma forma causar dano à imagem e ao 
prestígio das outras CONTRAENTES; 

d) Não realizar ou promover quaisquer ações, ou 
emitir qualquer tipo de comentário negativo e 
prejudicial, que possa causar danos à reputação 
das outras CONTRAENTES. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

(Relatório de Avaliação) 
As CONTRAENTES comprometem-se a produzir 1 
(um) relatório anual com o objetivo de avaliar, entre 

outras, a execução do presente protocolo e de sugerir 
eventual alteração ou revisão do mesmo. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas e Omissões) 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, 
validade ou aplicação das cláusulas deste protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as 
partes segundo o princípio geral da interpretação 
mais favorável à prossecução do objeto expresso na 
Cláusula Primeira. 

 
CLÁUSULA NONA  

(Alteração ou revisão) 
O presente protocolo poderá ser alterado ou revisto 
por mútuo acordo, mediante acordo escrito assinado 
pelas CONTRAENTES. 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Revogação) 

O presente protocolo pode ser revogado por acordo 
expresso dos CONTRAENTES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(Duração) 
O presente protocolo entra em vigor na data da sua 
assinatura e tem a duração de 8 (oito) anos, findo os 
quais, renovar-se-á automaticamente por períodos de 
4 (quatro) anos, salvo se alguma das 
CONTRAENTES não pretender a sua renovação e 
para tanto proceder à sua denúncia, por escrito, com 
a antecedência mínima de 90 dias relativamente ao 
termo do prazo de vigência inicial ou de alguma das 
sua renovações. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(Foro competente) 
1. As CONTRAENTES acordam que todos e 
quaisquer litígios que possam decorrer da validade, 
eficácia, duração e interpretação do presente 
Protocolo serão, preferencialmente, resolvidos por 
acordo. 

2. No caso de não ser possível alcançar um acordo, 
as CONTRAENTES acordam que todos e quaisquer 
litígios que possam decorrer da validade, eficácia, 
duração e interpretação do presente Protocolo serão 
decididos pelo Tribunal judicial da Comarca de Lisboa 
Norte, de acordo com as leis portuguesas, com 
expressa renúncia a quaisquer outras. 

 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
(Aceitação) 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e 
forma expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
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Celebrado em triplicado, em Loures, aos __ de __ de 
2020, destinando-se cada um dos exemplares do 
Protocolo a cada uma das CONTRAENTES.  

 
PRIMEIRA CONTRAENTE 

             
      (Pedro Mira Nunes Seixas Veiga)                          

(Margarida Maria dos Santos Pinto) 
 
 

SEGUNDA CONTRAENTE 
 

 (Bernardino José Torrão Soares) 
 
 

TERCEIRA CONTRAENTE 
 

(Glória Maria Trindade) 
 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária. Abstiveram-se 
a Sra. Vereadora e os Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e a Sra. Vereadora e os 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra 
da Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes 
não participou na votação) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 632/2020 - 
PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE VERBA 
PARA A ASSOCIAÇÃO RECREATIVA CULTURAL 
E DESPORTIVA DE VILA DE REI, NO ÂMBITO DO 
SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA – REFEIÇÕES 
ESCOLARES SUBSCRITA, PELO SR. VEREADOR 
GONÇALO CAROÇO 
 
Considerando que:  

A. De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação social 
escolar, podem ser implementadas parcerias de 
forma a fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos 
vários equipamentos escolares; 

B. A Câmara Municipal de Loures visa garantir o 
fornecimento de uma refeição quente a todas as 
crianças e alunos que frequentam a educação pré-
escolar e o 1º ciclo do ensino básico, com garantia de 
um equilíbrio alimentar e controlo de qualidade; 

C. Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço 
de Apoio à Família, em colaboração com diversas 
entidades; 

D. O Município de Loures e a Associação Recreativa, 
Cultural e Desportiva de Vila de Rei celebraram um 
protocolo de colaboração, no ano letivo 2018/2019, 

com o objetivo de assegurar o serviço de almoço aos 
alunos que frequentam a Escola Básica de Vila de 
Rei; 

E. Permanecem válidos os pressupostos que levaram 
à celebração deste Protocolo de Colaboração. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, bem como da alínea a) da Cláusula 2.ª do 
Protocolo de Colaboração celebrado, aprovar a 
transferência de verba no valor de 2.750,00 € (dois 
mil, setecentos e cinquenta euros) à Associação 
Recreativa, Cultural e Desportiva de Vila de Rei, 
referente ao ano letivo 2020/2021.   
 
 
Loures, 11 de dezembro de 2020 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 634 - PARA 
APROVAR O APOIO FINANCEIRO À SOCIEDADE 
RECREATIVA DE CASAINHOS SUBSCRITA PELO SR. 
VICE-PRESIDENTE 

 
Considerando que: 

A. Ao Município de Loures incumbem, entre outras, 
atribuições nos domínios da Cultura, dos 
Tempos Livres e Desporto, nomeadamente, no 
que concerne ao apoio a atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta de 
atividades culturais e desportivas que, pelos 
meios adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

C. O Município tem vindo a contribuir para a criação 
de condições facilitadoras da atividade das 
associações/clubes culturais, recreativos e 
desportivos, bem como para a concretização dos 
respetivos projetos e iniciativas, de reconhecido 
interesse para a comunidade; 

D. O Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo – RMAA (Cultura, Desporto, Recreio 
e Juventude), aprovado na 27ª reunião ordinária 
do executivo municipal de 5 de dezembro de 
2018 e na 2ª reunião da 1ª sessão extraordinária 
da Assembleia Municipal, em 24 de janeiro de 
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2019, entrou em vigor no dia 1 de março de 2019 
(Diário da República, II Série, Aviso n.º 
2728/2019 de 19 de fevereiro); 

E. Com base na documentação rececionada, se 
verifica a existência de pedidos de apoio 
financeiro que, embora meritórios, por não se 
enquadrarem no âmbito material/ temporal ou 
máximo de valores permitidos pelos artigos que 
preveem a concessão de apoio financeiro no 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, não foram considerados;  

F. Nos termos da informação registada em webdoc 
sob o número E/119764/2020, se julga pertinente 
a concessão de apoio financeiro à Sociedade 
Recreativa de Casainhos, para a realização de 
obras de requalificação no telhado do seu 
edifício sede, cujo orçamento total se estima em 
55.755,00€ (cinquenta e cinco mil setecentos e 
cinquenta e cinco euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo, em vigor, 
a atribuição de outros apoios, em condições 
devidamente fundamentadas. 

Tenho a honra de propor: 

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e 
Juventude), aprovar o apoio financeiro à 
Sociedade Recreativa de Casainhos, no valor de 
15.000,00€ (quinze mil euros), no âmbito de apoio 
à realização de obras de requalificação do 
telhado do seu edifício sede. 

Loures, 14 de dezembro de 2020 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sra. Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos Bernardo 
Lopes) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 635 - PARA 
APROVAR A SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA BANCÁRIA 
PRESTADA NO ÂMBITO DAS OBRAS DE 
URBANIZAÇÃO REFERENTES AO LICENCIAMENTO DE 
RECONVERSÃO URBANISTICA DA AUGI BAIRRO DAS 
LAMEIRAS, NA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO 
ANTONIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS (PROCº 
50.293/LA/N/2006), SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR 
TIAGO MATIAS 

 

Considerando que: 
 

G.  No âmbito da reconversão da AUGI – Área 
Urbana de Génese Ilegal do Bairro das Lameiras, 
na União de Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, foram hipotecados todos os 
lotes a favor do município para garantia das obras 
de urbanização. 
 

H. A administração conjunta da Augi Bairro das 
Lameiras, Lda. veio propor a substituição da 
hipoteca existente sobre o lote 57, por garantia 
bancária emitida pelo Novo Banco S.A. a favor do 
município no valor de €: 18.834,70. 
 

I. O Novo Banco S.A. a pedido da Sociedade 
Almeida & Neto – Socidade de Transportes 
Unipessoal Lda. (promitente compradora do lote) 
já constituiu esta garantia a favor do município, a 
qual é dada à primeira solicitação municipal, 
conforme documento a fls. 2467; 
 

J. O município não fica prejudicado com a 
substituição; 
 

K. O teor das informações dos serviços municipais a 
fls. 2488-2491 e o despacho do Diretor do DPGU 
a fls 2492, os quais propõem aceitar o pedido de 
substituição de hipoteca por garantia bancária;  

 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
delibere, ao abrigo do disposto no artigo 54º do Regime 
Juridico da Edificação e Urbanização, aprovado pelo 
D.L. 555/99, aprovar: 

 
a substituição da garantia prestada por via de 
hipoteca sobre o lote 57, pela garantia bancária 
N00415623 a favor do município no valor de €: 
18.834,70, (dezoito mil oitocentos e trinta e quatro 
euros e setenta cêntimos), relativa às obras de 
urbanização decorrentes do Licenciamento de 
Reconversão Urbanística de Augi - Loteamento, 
Bairro das Lameiras, Frielas, em Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, no âmbito processo 
50.293/LA/N/2006. 
 

(…) 
 
Loures, 3 dezembro de 2020  

 
(…) 

 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata e as abstenções da Sra. Vereadora e 
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dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra da 
Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes não 
participou na votação) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 636 - PARA 
APROVAR A SUSPENSÃO DA EFICÁCIA DA 
DELIBERAÇÃO CAMARÁRIA DE 25.03.2020, 
CONSTANTE DA PROPOSTA Nº 132/2020, PELO PRAZO 
DE CALENDARIZAÇÃO DA OBRA (90 DIAS) NO 
ÂMBITO DAS OBRAS DE URBANIZAÇÃO NO BAIRRO 
DA VITORIA, PINHEIRO DE LOURES (PROCº 
39.709/L/N), SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR TIAGO 
MATIAS 

 
Considerando que: 
 
A. As obras da urbanização no Cavalo Melado – 

Bairro da Vitória, Pinheiro de Loures se 
encontram por realizar face à inércia do titular do 
alvará de loteamento n.º 5/2008; 

B. Por este motivo, a Câmara Municipal de Loures 
deliberou no passado dia 25/03/2020, sobre a 
proposta n.º 132/2020: 

a. A realização de obras de urbanização 
coercivas, em substituição do 
proprietário, 

b. Acionar a garantia bancária conferida 
como caução para a boa realização 
das obras; 

C. A sociedade Domiurbe – Empreendimentos 
Imobiliários S.A., titular do alvará, notificada 
desta decisão, veio solicitar a suspensão da 
mesma, alegando ir dar inicio aos trabalhos das 
obras de urbanização em falta; 

D. Este promotor propõe-se agora concluir a obra 
no prazo de 90 dias, tendo apresentado 
calendarização para o efeito; 

E. Não foi declarada a caducidade da licença de 
obras de urbanização; 

F. Face aos princípios da proporcionalidade, da 
economia processual, da celeridade e do 
interesse público, é mais vantajoso para a 
população e para a autarquia que seja o 
particular a cumprir a sua obrigação;  

G. Foi solicitado um parecer jurídico sobre a 
viabilidade do executivo poder suspender os 
efeitos da sua decisão já tomada, vindo o mesmo 
a ser favorável; 

H. Os pareceres do serviço a fls. 1360 e despachos 
dos dirigentes de serviço a fls. 1367 do Processo 
n.º 39709/L/N/2001 propõem a suspensão de 
eficácia da deliberação da Câmara de dia 
25/03/2020 que determinou a execução coerciva 
de obras em substituição do titular; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do disposto 
no artigo 149º do Código do Procedimento 

Administrativo, aplicável por força do artigo 122º do 
D.L. 555/99, e nos termos dos poderes conferidos no 
artigo 84º do mesmo diploma legal: 
 
A suspensão da eficácia da deliberação tomada em 
25/03/2020 sobre a proposta n.º 132/2020, no âmbito 
do processo 39.709/L/N, pelo prazo de 
calendarização da obra proposta pelo titular do alvará 
(90 dias), nas seguintes condições: 

• suspendem-se neste período todos 
os atos inerentes à realização de obras 
coercivas na Urbanização do Cavalo 
Melado – Quinta da Vitória, no Pinheiro 
de Loures, Freguesia de Loures, tais 
como, 
− O acionamento da caução prestada 

por garantia bancária; 
− A tomada de posse administrativa do 

terreno; 
• decorrido o prazo, sem que parte substancial da 

obra se encontre realizada, a deliberação n.º 
132/2020 adquire plena eficácia. 

  
(…) 
 
Loures, 12 de dezembro de 2020 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária, da Sra. Vereadora e dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
as abstenções da Sra. Vereadora e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 
A Vereadora, Sra. Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes não participou na 
votação) 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 
 

INFORMAÇÃO N o E/125126/2020, 

de 04 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 11 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos 

 
(registo E/125126/2020) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo de 
férias, propõe-se que, no período de 09 de dezembro 
a 11 de dezembro de 2020 sejam acometidas as 
competências que lhe foram subdelegadas pelo 
despacho nº 58 de 21.01.2020, do Srº Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Anabela Manaia dos Santos. 
Caso haja concordância superior, propõe-se remeter 
a presente informação ao DGMA/DGDA para 
divulgação. 
 
A consideração superior, 
 

A Chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 

 
INFORMAÇÃO N. º 45/DC/PLS 

de 10 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 12 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/126515/2020) 
 

Substituição do Chefe de Divisão de Cultura em 
período de férias 

 

Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 21 de 
dezembro de 2020 e 6 de janeiro de 2021, proponho 
que a minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do Despacho n.0 

19/2020 de 08 de janeiro, por: 
• Dr.a Ana Raquel Mendes da Silva, Chefe de Unidade 
de Património e Museologia, no período de 21 a 24 
de dezembro; 
• Dr,a Isabel Maria Fernandes Rodrigues, 
Coordenadora das áreas de Apoio ao Associativo 
Cultural e Dinamização Cultural, no período de 28 a 
31 de dezembro; 
• Dr.ª Fernanda Maria Cardoso Santos, Chefe de 
Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública, no período 
de 4 a 6 de janeiro. 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para divulgação da 
mesma. 
 
A consideração superior, 
 

A Chefe da Divisão de Cultura 
 

(a) Patricia Silva 
 

INFORMAÇÃO N. º74/DC/UBLP/FS 

de 10 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 12 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 
 

(registo E/126820/2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias compreendido entre 21 e 31 de 
Dezembro, proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências delegadas através 
do despacho n o 72/2020, de 22 de Janeiro, por Maria 
Manuel Alves Rijo, responsável técnica pela 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos. 

Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para efeitos de 
divulgação. 
 
A consideração superior, 

A Chefe da Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública  

(a) Fernanda Santos 
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INFORMAÇÃO N. º 296/DSV/2020 

de 10 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 11 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 
 

(registo E/126363/2020) 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência da signatária, por motivo de 
gozo de férias, de 21 a 31 de dezembro de 2020, e 
para garantir o normal funcionamento da Divisão de 
Serviços Veterinários, proponho que as competências 
que me estão subdelegadas pelo Sr. Více-Presidente 
através do Despacho n0 3/2020, sejam subdelegadas: 
Na Dra Inês Pires Pedrosa, de 21 a 27 de dezembro; 
Na Dra Sofia Alexandra Santos Costa Canteiro Lopes, 
de 28 a 31 de dezembro. 

Caso a presente proposta mereça aprovação, solicito 
que dela se dê conhecimento a 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação, 
 
A consideração superior, 
 

A Chefe da Divisão de Serviços Veterinários 
 
 

(a) Vanessa Grima 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
INFORMAÇÃO N. º 127607/2020 

de 11 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 14 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 
 

(registo E/127607/2020) 
 

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 14/12/2020 e 18/12/2020, proponho 
que as competências que me foram delegadas 
através do Despacho no 124/2020 de 9 março, sejam 
assegurados pelo Técnico Superior Rui Miguel Lima  
Propõe-se ainda, o envio da presente informação ao 
Expediente para divulgação. O Chefe da Divisão de 
Economia e Inovação (a) José Alberto Vidal Almeida 
 

O Chefe da Divisão de Economia e Inovação 
 

(a) José Alberto Vidal de Almeida 
 

 
INFORMAÇÃO N. º 654/DAIC/UIM/IS 

de 10 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 14 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Chefe de Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 

 
 

(registo E/126581/2020) 
 

Substituição da chefe da Unidade de Informação 
Municipal de 21 a 31 de dezembro.  

 
Considerando a ausência da signatária, de 21 a 31 de 
dezembro por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através dos 
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despachos números 252/2019 e 40/2020 sejam 
asseguradas, naquele período, pelos técnicos 
superiores seguintes: 

 
• João Daniel Gomes Vida da Conceição 21 de 

dezembro a 23 de dezembro 
 

•  Patrícia Alexandra Farinha Rodrigues 
Purificação — 28 de dezembro a 30 de 
dezembro. 

 
Em caso de concordância superior, propõe-se que a 
presente informação seja divulgada pelo Expediente, 
pelas unidades orgânicas, para os devidos efeitos. 

 
Loures, 10 de dezembro de 2020 

 
A Chefe da Unidade de Informação Municipal 

 
(a)Luzia Sousa 

 
 

INFORMAÇÃO N. º 36/GRU/MT/IN 

de 14 de dezembro de 2020 
 

Sobre o qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 15 de dezembro de 2020, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 
 

(registo E/128056/2020) 
 

Substituição da Coordenadora do Gabinete de 
Revitalização Urbana 

 
Considerando a ausência da signatária, no período 
entre 21 a 30 de dezembro, por motivo de gozo de 
férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com competências subdelegadas 
através do Despacho nº 29/2020 de 13 de janeiro, 
pelo técnico superior Carlos Manuel Guerra do 
Nascimento. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe que 
a presente informação seja remetida ao 
DGMNDGDA/Expediente para divulgação interna. 
 
À consideração superior, 
 

(a)  Margarida Tomás 

 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO nº 20200/2020 

Concurso interno de acesso 
limitado para um especialista de 

informática de grau 3, nível 1 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho superior de 12 de novembro de 2020, foi 
determinada a designação para a categoria de 
Especialista de Informática de Grau 3, Nível 1, de 
Elisabete Henriques Galveias, na sequência do 
concurso interno de acesso limitado. 

18 de novembro de 2020 

O Chefe da Divisão de Gestão dos Recursos 
Humanos 

(a) Cândido Esteves 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 242, de 15 de dezembro de 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 616/2020 

 

18ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 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 56.868.286,00 56.868.286,00

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 34.783.765,50 1.635.482,00 36.419.247,50

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 12.398.435,00 12.398.435,00

Total Receitas Correntes 122.186.348,50 122.028.221,50 1.635.482,00 0,00 123.663.703,50

RECEITAS DE CAPITAL

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

Transferências de Capital 16.514.106,50 15.733.239,50 15.733.239,50

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 20.675.867,50 0,00 0,00 20.675.867,50

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 143.680.583,00 173.548.474,13 1.635.482,00 0,00 175.183.956,13

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 50.917.736,00 50.435.485,00 319.800,00 90.800,00 50.664.485,00

Aquisição de Bens e Serviços 32.037.929,00 49.714.810,63 1.131.070,18 904.127,41 49.941.753,40

Juros e Outros Encargos 403.338,00 346.338,00 84.000,00 262.338,00

Transferências Correntes 13.397.787,00 20.201.305,50 1.636.282,00 6.000,00 21.831.587,50

Subsídios 1.050.000,00 1.600.000,00 337,20 1.599.662,80

Outras Despesas Correntes 1.477.750,00 1.041.118,00 1.041.118,00

Total Despesas Correntes 99.284.540,00 123.339.057,13 3.087.152,18 1.085.264,61 125.340.944,70

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 40.286.043,00 42.282.899,00 35.137,00 301.542,57 42.016.493,43

Transferências de Capital 3.050.000,00 4.605.952,00 4.605.952,00

Ativos Financeiros 100,00 100,00

Passivos Financeiros 1.060.000,00 3.320.466,00 100.000,00 3.220.466,00

Total Despesas de Capital 44.396.043,00 50.209.417,00 35.137,00 401.542,57 49.843.011,43

TOTAL GERAL 143.680.583,00 173.548.474,13 3.122.289,18 1.486.807,18 175.183.956,13

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) ]

128.289.900,91

17.228.683,72

142.569.628,42

1,13

123.663.703,50

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

145.518.584,63

125.340.944,70

2.948.956,21

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

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

]

18ª Alteração Permutativa - 

2020

 

 

* De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 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 2.948.956,21 €. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 599/2020 
 
 

Revisão aos Estatutos 
 
 

Revisão ao Regulamento Geral 
das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) 

Regulamento 001/LP/20 
 
 

Revisão dos Regulamentos Específicos 
101/LP/20, 102/LP/20, 103/LP/20, 104/LP/20, 111/LP/20, 112/LP/20 

113/LP/20, 114/LP/2020, 115/LP/20, 116/LP/20, 117/LP/20, 201/LP/20 
202/LP/20, 301/LP/20, 311/LP/20, 400/LP/20, 501/LP/20, 601/LP/20 

 
 

Regulamento Específico 321/LP/20 
 
 

Tabela de Preços, Tarifas e Taxas 
(anexo I ao Regulamento 001/LP/20) 
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ESTATUTOS  
 

CAPITULO I  

Disposições Essenciais  

 

ARTIGO 1º  

Denominação e Natureza  

1 - A Loures Parque, Empresa Municipal de Estacionamento EM, Unipessoal Lda., é uma 

Empresa constituída nos termos da Lei comercial, sob a forma de sociedade unipessoal por 

quotas, doravante designada por Loures Parque, EM, ou Empresa.  

2 - A Loures Parque, EM, é uma pessoa coletiva de direito privado, com natureza municipal, 

de responsabilidade limitada e poderá usar a designação abreviada de Loures Parque, EM.   

3 – A Loures Parque, EM, foi criada nos termos da Lei 58/98 de 18 de agosto e ora adaptada 

nos seus Estatutos ao abrigo do atual Regime Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 

Participações Locais, aprovado pela  Lei 50/2012 de 31 de agosto, na redação mais recente que 

lhe foi introduzida pela Lei 71/2018 de 31 de dezembro.  

 

 

ARTIGO 2º  

Regime jurídico e Duração  

1 - A Loures Parque, EM, rege-se  pelo denominado Regime Jurídico da Atividade Empresarial 

Local e das Participações Locais, pela Lei Comercial, pelos seus Estatutos e, subsidiariamente, 

pelo regime do Setor Empresarial do Estado.  

2 - A Loures Parque, EM, durará por tempo indeterminado.  

 

ARTIGO 3º 

Sede  

1 - A Loures Parque, EM, tem a sua sede na Avenida Dr. António Carvalho Figueiredo, nº 28A 

- 2670 – 405 Loures.  

2 - Por deliberação do Conselho de Administração, pode a Empresa estabelecer ou encerrar 

qualquer tipo de representação, delegação ou agência em qualquer local do concelho, bem como 

alterar a sua sede, com vista à prossecução do seu objeto.  
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ARTIGO 4º  

Objeto Social  

1 - A Loures Parque, EM, tem por objeto a prestação de serviços de interesse geral constituída 

pela promoção, gestão e fiscalização do estacionamento público, bem como de novas soluções 

de mobilidade urbana, que, por deliberação da Câmara Municipal de Loures, lhe sejam 

conferidas. 

2 - O objeto social aludido no número anterior, no âmbito da gestão de atividade de interesse 

geral, inclui a construção, gestão, exploração, manutenção e fiscalização necessária e/ou 

decorrente da prossecução das atividades constantes das prestações de serviços delegadas pela 

Câmara Municipal de Loures na Loures Parque, EM.  

3 - Para a prossecução do seu objeto é conferida à Loures Parque, EM, competência para, 

mediante prévia autorização da Câmara Municipal de Loures, explorar e manter no domínio 

público, parques, zonas de estacionamento de duração limitada e soluções de mobilidade, cuja 

utilização deverá ser regulamentada por normativos a aprovar pelos Órgãos Municipais.   

4 - A Loures Parque, EM, poderá estabelecer protocolos com entidades privadas para 

exploração de parques e zonas de estacionamento privados, bem como de novas soluções de 

mobilidade urbana, desde que a gestão seja assegurada pela Empresa.  

5 - As obras promovidas pela Loures Parque, EM, não carecem de licença, devendo, no entanto, 

ser objeto de prévia aprovação pela Câmara Municipal.  

 

ARTIGO 5º  

Capital Social  

O capital social da Loures Parque, EM, é de 798.076,64 € (setecentos e noventa e oito mil e 

setenta e seis euros e setenta e quatro cêntimos) integralmente realizado e totalmente detido 

pela Câmara Municipal de Loures.  

 

ARTIGO 6º 

Forma de Obrigar 

A Empresa obriga-se:  

a) Pela assinatura do Presidente do Conselho de Administração ou por quem 

estatutariamente o substituir; 

b) Pela assinatura de procurador, no âmbito dos poderes nele delegados pelo Conselho de 

Administração.  
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CAPITULO II  

Dos Órgãos da Sociedade Assembleia-geral, Administração, Fiscalização  

 

SECÇÃO I  

 

ARTIGO 7º  

Órgãos Sociais  

1 - São órgãos da Loures Parque, EM:   

a) a Assembleia-Geral; 

b) o Conselho de Administração;  

c) o Fiscal Único. 

 

ARTIGO 8º  

Do Mandato  

O mandato dos membros dos órgãos sociais é coincidente com o dos titulares dos órgãos 

autárquicos do Município de Loures, sem prejuízo da cessação antecipada nos termos do art.º 

9º. 

 

ARTIGO 9º  

Substituição dos Membros dos Órgãos Sociais  

1 - Os membros dos órgãos sociais, cujo mandato terminar antes de decorrido o período para o 

qual foram designados, por morte, impossibilidade, renúncia, destituição ou perda de direitos 

ou de funções indispensáveis à representação que exercem, serão substituídos no prazo de trinta 

dias.   

2 - Em caso de impossibilidade temporária, física ou legal, para o exercício das respetivas 

funções, os membros impedidos podem ser substituídos enquanto durar o impedimento, desde 

que este seja superior a trinta dias.  

3 - Nos casos de substituição definitiva ou temporária, o substituto é designado pela mesma 

forma que tiver sido designado o substituído e cessa funções no período que aquele cessava, 
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exceto na substituição temporária, que cessa quando o substituído regressar ao exercício das 

funções.  

 

SECÇÃO II  

 

Assembleia-Geral  

 

ARTIGO 10º  

Composição e competência  

1 - A Assembleia-Geral é constituída por um representante do Município de Loures, nomeado 

pela Câmara Municipal.  

2 - Compete à Assembleia-Geral:  

a) Eleger os membros do Conselho de Administração, designando o seu presidente; 

b) Estabelecer o montante compensatório de despesas dos membros do Conselho de 

Administração que não exerçam funções remuneradas, por cada reunião do Conselho de 

Administração em que participem;  

c) Estabelecer a remuneração anual do Fiscal Único;  

d) Apreciar e votar os documentos de gestão previsional; 

e) Apreciar e votar os documentos de prestação de contas.  

 

ARTIGO 11º 

Mesa da Assembleia-Geral  

1 - A Mesa da Assembleia-Geral é composta por dois elementos, sendo um Presidente e um 

Secretário, nomeados pela Câmara Municipal. 

2 - Compete ao Presidente da Mesa da Assembleia-Geral dirigir as reuniões deste órgão.  

3 - Compete ao Secretário elaborar as atas das respetivas reuniões.  

 

ARTIGO 12º  

Funcionamento da Assembleia-Geral  

A Assembleia-Geral considera-se constituída quando estiver presente o representante do 

Município.  
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SECÇÃO III  

Conselho de Administração  

 

ARTIGO 13º  

Composição e Regime   

1 - O Conselho de Administração é o órgão de gestão da Empresa, sendo constituído por um 

Presidente e dois Vogais.  

2 - As funções executivas são desempenhadas pelo Presidente do Conselho de Administração. 

3 - Os membros do Conselho de Administração estão dispensados de prestar caução.  

 

ARTIGO 14º  

Competência do Conselho de Administração  

1 - O Conselho de Administração assegura a gestão e o desenvolvimento da Empresa, nos 

termos da Lei e dos presentes Estatutos.  

2 - Compete, nomeadamente, ao Conselho de Administração, sem prejuízo dos poderes 

municipais:   

a) Gerir a Empresa, praticando todos os atos e operações relativos ao objeto social;   

b) Administrar o património da Empresa, designadamente amortizar e reintegrar bens, reavaliar 

o ativo imobilizado e constituir provisões;   

c) Adquirir, alienar e onerar direitos ou bens móveis e imóveis;  

d) Estabelecer a organização técnico-administrativa da Empresa e as normas do seu 

funcionamento interno, designadamente em matéria de pessoal e da sua remuneração e demais 

regalias;   

e) Constituir mandatários com os poderes que julgar convenientes, incluindo os de 

substabelecer;   

f) Elaborar os instrumentos de gestão previsional, relatórios de gestão, relatório e contas de 

exercício e demais documentos inerentes à gestão;  

g) Elaborar e aprovar o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas, bem como os respetivos relatórios de execução anual, a submeter à Câmara 

Municipal de Loures; 
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h) Praticar os demais atos que lhe caibam nos termos da Lei, dos presentes Estatutos, dos 

regulamentos da Empresa ou derivem das competentes deliberações da Câmara Municipal de 

Loures;  

i) Exercer as competências delegadas do serviço público de estacionamento;  

j) Exercer as demais competências previstas na Lei.  

3 - O Conselho de Administração pode delegar alguma das suas competências em qualquer dos 

seus membros ou em titulares de cargos dirigentes da Empresa, definindo em ata os limites e 

condições do seu exercício.  

 

ARTIGO 15º 

 Reuniões e Deliberações  

1- O Conselho de Administração fixará as datas e a periodicidade das suas reuniões ordinárias 

e reunirá extraordinariamente sempre que seja convocado pelo seu Presidente.  

2 - As reuniões ordinárias deverão decorrer pelo menos uma vez por mês.  

3 - As deliberações são tomadas por maioria, tendo o Presidente voto de qualidade.  

4 - As atas são lavradas em livro próprio e assinadas pelos membros do Conselho presentes nas 

reuniões respetivas.   

5 - O Conselho de Administração não poderá funcionar sem a presença da maioria dos seus 

membros ou do seu Presidente.  

 

ARTIGO 16º  

Competência do Presidente do Conselho de Administração   

1 - Compete ao Presidente do Conselho de Administração:  

a) Representar a Empresa em juízo e fora dele;  

b) Convocar e presidir às reuniões do Conselho de Administração;  

c) Coordenar a atividade do órgão;  

d) Assegurar a correta execução das deliberações; 

e) Assegurar as relações da Loures Parque, EM, com o Município e representar a Empresa junto 

do mesmo; 
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f) Convocar a Assembleia-Geral; 

g) Delegar ou subdelegar competências no pessoal dirigente; 

h) Autorizar o pagamento de despesas realizadas; 

i) Assinar ou visar toda a correspondência que tenha como destinatários entidades externas; 

j) Gerir os recursos humanos; 

k) Intentar ações judiciais e defender-se nelas, podendo confessar, desistir ou transigir, se não 

houver ofensa de direitos de terceiros; 

l) Praticar os atos necessários à administração corrente do património da Empresa e à sua 

conservação. 

2 - Compete ainda ao Presidente do Conselho de Administração exercer outras competências 

atribuídas por Lei e pelos presentes Estatutos ou delegadas por deliberação do Conselho de 

Administração.  

3 - Pode igualmente o Presidente do Conselho de Administração, perante situações de manifesta 

urgência, devidamente comprovadas e fundamentadas, decidir sobre competências do Conselho 

de Administração, que terão de ser objeto de competente ratificação por parte deste na reunião 

imediatamente seguinte. 

4 - Os Vogais desempenham as funções que especialmente lhes sejam cometidas pelo 

Presidente do Conselho de Administração.  

 

SECÇÃO IV  

Fiscalização  

 

ARTIGO 17º  

Fiscal Único - Competência  

Sem prejuízo das competências que lhe são atribuídas por Lei, compete, em especial, ao Fiscal 

Único:  

a) Fiscalizar a ação do Conselho de Administração;   

b) Verificar a regularidade dos livros, registos contabilísticos e documentos que lhe servem 

de suporte;   

c) Participar aos órgãos competentes as irregularidades, bem como os factos que considere 

reveladores de graves dificuldades na prossecução do objeto da Empresa; 
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d) Proceder à verificação dos valores patrimoniais da Empresa ou por ela recebidos em 

garantia, depósito e ou a outro título;   

e) Remeter semestralmente à Câmara Municipal de Loures informação sobre a situação 

económica e financeira da Empresa;  

f) Pronunciar-se sobre qualquer assunto de interesse para a Empresa, a solicitação do  

Conselho de Administração;   

g) Emitir parecer sobre os instrumentos de gestão provisional, bem como sobre o relatório 

do Conselho de Administração e contas do exercício;   

h) Emitir parecer sobre o valor de eventuais indemnizações compensatórias a receber pela 

Empresa;  

i) Emitir a certificação legal das contas. 

 

SECÇÃO V  

 

CAPITULO III  

Da Função Acionista  

 

ARTIGO 18º  

Intervenção da Câmara Municipal  

A Câmara Municipal de Loures, sem prejuízo de outros legalmente admissíveis, exerce os 

seguintes direitos societários:  

1 - Aprovar e determinar:  

a) As orientações estratégicas da Empresa; 

b) As alterações estatutárias; 

c) A celebração de empréstimos de médio e longo prazo; 

d) A realização de auditorias e averiguações ao funcionamento da Empresa;  

e) Recomendações que considerar convenientes; 

f) O Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) e 

Regulamentos Específicos, sob proposta do Conselho de Administração;   

g) Os preços, tarifas ou taxas a praticar nas ZEDL e nos parques de estacionamento, sem 

prejuízo das legalmente estipuladas; 

h) Os contratos de gestão e contratos-programa.  

 2 - Acompanha e controla os seguintes documentos:  
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a) Os planos de atividades anuais e plurianuais; 

b) Orçamentos anuais;  

c) Planos de investimento anuais e plurianuais; 

d) Documentos anuais de prestação de contas; 

e) Relatório semestral de atividade; 

f) Relatórios trimestrais de execução orçamental. 

 

ARTIGO 19º 

Contrato de gestão  

1- As orientações estratégicas devem refletir-se no contrato de gestão a celebrar com o 

Conselho de Administração, bem como a eficácia e eficiência que se pretende atingir, tendo em 

consideração os objetivos gerais.  

2- O contrato de gestão é celebrado com referência ao período de duração do mandato da 

Administração, podendo ser objeto de revisão anualmente.  

 

 

CAPITULO IV  

Do Património  

 

ARTIGO 20º 

Autonomia e Capacidade  

 A Loures Parque, EM, goza de autonomia administrativa, financeira e patrimonial, e tem 

personalidade e capacidade jurídica. 

 

ARTIGO 21º  

Património  

1- O património da Empresa é constituído pelos bens e direitos recebidos ou adquiridos para ou 

no exercício da sua atividade.  

2- A Empresa pode dispor dos bens que integram o seu património nos termos da Lei e dos 

presentes Estatutos.  
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ARTIGO 22º  

Receitas 

Constituem receitas da Empresa:   

a) As provenientes da sua atividade;  

b) O rendimento de bens próprios;   

c) As comparticipações, dotações e subsídios que lhe sejam destinados;  

d) O produto da alienação ou oneração de bens próprios;  

e) As doações, heranças e legados;   

f) O produto da contração de empréstimos a curto, médio e longo prazo, bem como da 

emissão de obrigações;   

g) Quaisquer outras que por Lei ou contrato venha a perceber.  

 
 

ARTIGO 23º 

Resultado Líquido e Reservas  

1- Só podem ser distribuídos resultados líquidos de exercício que não sejam necessários para 

cobrir prejuízos transitados e para constituição de reservas. 

2 - A Loures Parque, EM, deve constituir as seguintes reservas:  

a) Reserva legal no valor anual de 20% do resultado líquido de exercício, deduzido da 

quantia necessária para cobrir prejuízos transitados; 

b) Reserva para investimento no valor anual de pelo menos de 5% do resultado de 

exercício, deduzido da quantia necessária para cobrir prejuízos transitados. 

3- As reservas de investimento podem ser distribuídas, em parte ou totalmente, à Câmara 

Municipal de Loures nos anos subsequentes à sua constituição se não forem utilizadas, sob 

proposta do Conselho de Administração.  

 

 

 

 

 

 



 

11|15  
 

CAPITULO V  

Da Gestão  

 

ARTIGO 24º 

Princípios de Gestão  

1- A gestão da Loures Parque, EM, deve articular-se com os objetivos prosseguidos com o 

Município e respetivos serviços, visando a satisfação das necessidades de interesse geral, 

assegurando a sua viabilidade económica e o equilíbrio financeiro.  

2- Atento o quadro das orientações estratégicas definidas pela Câmara Municipal, os titulares 

do órgão de Administração gozam de autonomia na definição dos métodos, modelos e práticas 

de gestão aplicáveis ao desenvolvimento da atividade.  

 

ARTIGO 25º 

Administração Financeira  

 As contas bancárias da titularidade da Empresa serão movimentadas pela assinatura conjunta 

de dois membros do Conselho de Administração, sendo obrigatória a assinatura do Presidente, 

exceto se houver delegação de poderes para o efeito num dos administradores.  

 

ARTIGO 26º 

Instrumentos de Gestão Previsional  

1- A gestão económica da Empresa é disciplinada pelos seguintes documentos de gestão 

previsional:   

a) Planos de atividades anuais e plurianuais; 

b) Planos de investimento anuais e plurianuais; 

c) Orçamento anual de exploração, desdobrado em orçamento de proveitos e orçamento 

de custos;   

d) Orçamento anual; 

e) Balanço previsional.   

2 – Os documentos de gestão previsional deverão ser remetidos à Câmara Municipal. 
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ARTIGO 27º 

Amortizações, Reintegrações e Reavaliações  

A amortização, a reintegração de bens e a reavaliação do ativo imobilizado, bem como a 

constituição de provisões, serão efetivadas pelo respetivo Conselho de Administração.  

 

ARTIGO 28º 

Contabilidade  

A contabilidade da Empresa respeitará o Sistema de Normalização Contabilística e deverá 

responder às necessidades de gestão empresarial e permitir um controlo orçamental permanente.   

 

ARTIGO 29º 

Documentos de Prestação de Contas    

1 - O exercício social corresponde ao ano civil. 

2 - Os documentos de prestação de contas são os seguintes: 

a) Balanço; 

b) Demonstração dos resultados; 

c) Anexo ao balanço e demonstração dos resultados;  

d) Demonstração dos fluxos de caixa;   

e) Demonstração das alterações do capital próprio;  

f) Relatório do Conselho de Administração e proposta de aplicação de resultados; 

g) Parecer do Revisor Oficial de Contas.  

3 - Os instrumentos de prestação de contas anuais devem ser apresentados para apreciação e 

deliberação até 31 de março do ano subsequente ao de exercício a que respeitam.  

 

ARTIGO 30º 

Dever de informação  

 A Loures Parque, EM, deverá prestar à Câmara Municipal informação elucidativa sobre a 

gestão da Empresa, nomeadamente através de:  

a) Relatórios trimestrais de execução orçamental; 

b) Relatórios semestrais de gestão da evolução da situação económico-financeira;  

c) Documentos de gestão previsionais, após apreciação e votação na Assembleia-Geral;  

d) Documentos anuais de prestação de contas, após apreciação e votação em Assembleia-

Geral;  
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e) Outras informações achadas por relevantes. 

 

CAPITULO VI  

Do Pessoal  

 

ARTIGO 31º 

Regime Jurídico, Fiscal e de Segurança Social do Pessoal  

1 - O estatuto laboral dos trabalhadores da Loures Parque, EM, é disciplinado pelo Acordo da 

Empresa e pelas normas de direito de trabalho em vigor. 

2 - O sistema de previdência é o regime geral de segurança social e, subsidiariamente, o disposto 

nos regulamentos internos da Empresa neste âmbito. 

   

 

CAPITULO VII  

Da Delegação de Poderes  

 

ARTIGO 32º 

Delegação de Poderes e Prerrogativas de Autoridade  

1 - Nos termos do artigo 27º do regime jurídico da atividade empresarial local e atento o 

disposto no artigo 5º nº 3 al. c) do DL 44/05 de 23 de fevereiro,  na redação atual introduzida 

respetivamente pela lei 72/2013 de 3 de setembro e pelo DL 146/2014 de 9 de outubro, são 

delegados a título permanente na Loures Parque, EM, os poderes de fiscalização do 

estacionamento público urbano, nas ZEDL, parques de estacionamento e todos os arruamentos 

integrados nos respetivos regulamentos específicos, bem como os decorrentes da exploração de 

novas soluções de mobilidade urbana, na prossecução do objeto social da Empresa.  

2 - São ainda delegados:  

a) O poder de administração dos bens do domínio público ou privado do Município que 

sejam afetos ao exercício da sua atividade;  

b) Todos os demais poderes administrativos e de autoridade pública, previstos na Lei, 

necessários à prossecução do objeto previsto no artigo 4º dos Estatutos, incluindo os de 

fiscalização do cumprimento das disposições do Código da Estrada e legislação 

complementar, nos parques de estacionamento e ZEDL.  
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3 - O pessoal que, por deliberação do Conselho de Administração, for para tal designado deterá, 

nos termos da Lei, as competências e prerrogativas de autoridade pública destinadas:   

a) À defesa do património da Loures Parque, EM, ou a ela afeto;   

b) À fiscalização do cumprimento, bem como à garantia da efetiva aplicação das normas 

legais, regulamentos e posturas em matéria de ordenamento do estacionamento de 

veículos automóveis em estruturas e locais públicos ou privados sob a sua gestão direta 

ou indireta, para o que dispõe dos mais amplos poderes administrativos e de autoridade 

pública.  

4 - O exercício dos poderes e prerrogativas de autoridade delegados na Loures Parque, EM, 

será exercido pelo Conselho de Administração e pelo pessoal de fiscalização considerado 

equiparado a agente de autoridade administrativa nos termos do Decreto-Lei 327/98 de 02 de 

novembro, alterado pela Lei 99/99 de 26 de julho, sem prejuízo de regulamento próprio para o 

efeito a elaborar pelo Conselho de Administração.   

 

CAPITULO VIII  

Disposições Finais  

 

ARTIGO 33º  

Transmissão de Bens e Outros Valores  

1 - Para a prossecução do objeto da Loures Parque, EM, o Município de Loures transferirá para 

a Empresa os bens municipais existentes nas áreas de cuja exploração em termos de 

estacionamento for por ele encarregada e que sejam considerados necessários à mesma.  

2 - A extinção da Loures Parque, EM, implicará a reversão para a Câmara Municipal de Loures 

de todos os seus direitos e obrigações.   

 

ARTIGO 34º  

Dever de Sigilo  

1 - Os membros do Conselho de Administração ficam obrigados ao sigilo de todos os dados a 

que tiveram acesso no âmbito das suas funções.   

2 - Ficam ainda sujeitos ao sigilo profissional de todos os dados obtidos no exercício da sua 

função todos os trabalhadores da Loures Parque, EM.  

 

ARTIGO 35º  
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Âmbito de Aplicação  

O disposto nos presentes Estatutos aplica-se até à sua revisão ou alteração, decorrente de 

iniciativa do Conselho de Administração, de deliberação da Assembleia-Geral ou da Câmara 

Municipal de Loures ou de imposição decorrente de alterações legislativas aplicáveis à 

atividade e objeto da Empresa.  

 

ARTIGO 36º  

Relações Institucionais  

 A Loures Parque, EM, pode fazer parte de associações ou organismos nacionais ou 

internacionais, podendo desempenhar neles cargos para que seja eleita ou designada.  

 

ARTIGO 37º  

Norma Revogatória 

São revogados os anteriores Estatutos.  
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REGULAMENTO 001/LP/20 

Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada 

 

CAPÍTULO I  

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências conferidas 
pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, todas do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, na 
sua última redação, esta introduzida pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação 
com o estipulado na alínea a) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 4.º, alíneas d) do n.º 1 e c) do 
n.º 3 do artigo 5.º, todos do Decreto-Lei n.º 44/05, de 23 de fevereiro, na redação atual 
introduzida respetivamente pela Lei 72/2013 de 3 de setembro e pelo DL 146/2014 de 
9 de outubro, artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º114/94, 
de 3 de maio com a última redação dada pelo DL 107/2018 de 29 de Novembro, artigo 
2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril e artigo 27.º da Lei n.º 50/2012, 
de 31 de agosto, na redação mais recente introduzida pela Lei 71/2018 de 1 de 
Dezembro.  

. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

1. O presente regulamento aplica-se ao estacionamento na via pública de todas as áreas 
ou eixos viários integrados em Zonas de Estacionamento de Duração Limitada (ZEDL) 
no Concelho de Loures, seguidamente denominados por zonas ou parques, para as 
quais seja aprovado pela Câmara Municipal de Loures o regime de estacionamento de 
duração limitada, nos termos do artigos 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º114/94, de 3 de maio com a última redação dada pelo DL 107/2018 de 
29 de Novembro, artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006, de 20 de abril. 

2. O presente regulamento aplica-se ainda, com as devidas adaptações, ao 
estacionamento nas zonas ou parques privados no Concelho de Loures que a Loures 
Parque, EM, seja autorizada a explorar e gerir através de protocolo a celebrar com as 
respetivas entidades. 
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Artigo 3.º 

Normas aplicáveis 

Sem prejuízo da aplicação do Código da Estrada e demais legislação complementar, o 
estacionamento na via pública nas ZEDL ou nos parques de estacionamento sob gestão 
da Loures Parque, EM, no Concelho de Loures rege-se pelo presente Regulamento. 

Artigo 4.º 

Classes de veículos  

Podem estacionar nas ZEDL:  

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 5.º 

Das condições do estacionamento  

1. O estacionamento de veículos nas ZEDL ou parques ficará sujeito a um período de 
tempo máximo de permanência e ao pagamento de uma tarifa de acordo com as 
condições fixadas no presente Regulamento e nos Regulamentos Específicos de cada 
zona ou parque.  

2. O estacionamento dos veículos nas ZEDL ou parques deverá ser efetuado nos termos 
do Código da Estrada e demais legislação complementar aplicável, bem como em 
respeito pela sinalização vertical e horizontal existente na respetiva zona ou parque.   

Artigo 6.º  

Zonas de estacionamento de duração limitada 

1. Compete à Câmara Municipal de Loures, sob proposta da Loures Parque, EM, 
promover a aprovação dos regulamentos específicos de cada ZEDL e respetiva tabela 
de preços, tarifas e taxas que considere mais adequada aos objetivos específicos a 
prosseguir. 

2. A Loures Parque, EM, poderá aprovar a venda de cartões e/ou autorizações de 
estacionamento que ofereçam um crédito de estacionamento com desconto ao utilizador 
tendo em conta o valor aplicado na tabela de tarifas e preços ao regulamento específico 
da zona de estacionamento.  

3. A delimitação de cada uma das ZEDL constará dos respetivos regulamentos 
específicos.  
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4. Nos regulamentos específicos das ZEDL podem estar inseridos arruamentos que, 
pelas suas condições, não sejam sujeitos ao estacionamento limitado no tempo ou ao 
pagamento de tarifa.  

 

Artigo 7.º 

Zonas Especiais de Estacionamento 

1. Poderão ser estabelecidas zonas especiais de estacionamento com características 
de exploração diferenciadas, de acordo com objetivos específicos como tal 
considerados e aprovados pela Câmara Municipal de Loures.  

2. De entre estas, podem ser criadas, junto dos edifícios de serviços públicos ou áreas 
predominantemente comerciais, zonas específicas de estacionamento para as quais 
não serão emitidos dísticos de residentes.  

3. Podem ainda ser reservadas zonas ou parte destas ao estacionamento exclusivo de 
veículos detentores de dísticos de residente.  

4. Pode a Loures Parque, EM, criar subzonas dentro das zonas aprovadas destinadas 
ao estacionamento de viaturas detentoras de autorizações de estacionamento.   

Artigo 8.º 

Reserva de bolsa de estacionamento 

1. Mediante parecer favorável da Câmara Municipal de Loures justificando a sua 
necessidade, podem ser reservadas na via pública bolsas de estacionamento nas ZEDL 
destinadas às seguintes entidades:  

a) Câmara Municipal de Loures;  

b) Loures Parque, EM;  

c) Juntas de Freguesia;  

d) Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas; 

e) Entidades públicas com necessidade de reserva de lugar se não dispuserem de 
estacionamento privado, no máximo de dois lugares;  

2. Podem ainda ser reservadas bolsas de estacionamento para entidades privadas que 
legalmente sejam obrigadas a dispor de estacionamento privativo.  

3. Deverá a Loures Parque, EM, nos termos legais, reservar na via pública, nas ZEDL, 
lugares para veículos conduzidos por pessoas portadoras de deficiência, identificados 
com o respetivo cartão emitido por entidade competente para o efeito, bem como por 
grávidas e acompanhantes de crianças de colo.  
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4. Fica autorizada a Loures Parque, EM a reservar na via pública, nas ZEDL, lugares 
para postos de carregamento de veículos elétricos, conforme indicação da Câmara 
Municipal de Loures.  

5. A reserva de bolsas de estacionamento não terá qualquer custo, exceto nos casos 
previstos no n.º 2 e no n.º 4 que será fixado por deliberação da Loures Parque, EM. 

Artigo 9.º 

Estacionamento para cargas e descargas 

1. O estacionamento destinado a operações de cargas e descargas fica sujeito ao 
horário fixado pela Câmara Municipal de Loures.  

2. Fora do horário definido, e nos termos do artigo 5.º, os lugares das bolsas de cargas 
e descargas funcionam de acordo com o regime de estacionamento da respetiva zona.  

3. As bolsas destinadas ao estacionamento de veículos para operações de cargas e 
descargas ficam condicionadas a um limite temporal máximo de trinta minutos para cada 
operação de carga e descarga. 

Artigo 10.º  

Preços, Tarifas e Taxas 

1. Compete à Câmara Municipal de Loures, sob proposta da Loures Parque, EM, 
promover a aprovação da Tabela de Preços, Tarifas e Taxas aplicáveis ao 
estacionamento na via pública e parques.  

2. A Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, constante no Anexo I, é fixada líquida de IVA.  

3. Após o apuramento do IVA, os preços, tarifas e taxas podem ser objeto de 
arredondamento para a unidade mais próxima múltipla de cinco cêntimos.   

Artigo 11.º  

Pagamento do preço, tarifa e taxa de estacionamento 

1. O pagamento do preço, tarifa e taxa de estacionamento nas zonas de estacionamento 
de duração limitada deverá realizar-se através de equipamentos destinados a esse fim, 
obtendo-se o respetivo talão de estacionamento.  

2. O pagamento referido no número anterior pode também ser efetuado, em alternativa, 
através dos meios e/ou plataformas eletrónicas e digitais de pagamento que se 
encontrem protocolados com a Loures Parque, EM. 

3. O referido pagamento pode ainda ser efetuado com o recurso a cartões de pré-
carregamento ou por via de títulos pré-comprados disponibilizados pela Loures Parque, 
EM.  

4. Se por qualquer motivo o equipamento destinado ao pagamento referido no n.º 1 não 
estiver operacional, o utente deverá dirigir-se ao equipamento mais próximo a fim de 
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obter o talão de estacionamento ou usar um dos outros meios alternativos de 
pagamento. 

Artigo 12° 

Da gestão das zonas de estacionamento 

1. A gestão das ZEDL e dos parques constantes dos Regulamentos Específicos 
compete à Loures Parque, EM.  

2. Faz parte da gestão das ZEDL e parques a implementação de bolsas de 
estacionamento, a colocação de sinalização vertical e horizontal e a delimitação através 
das marcas rodoviárias necessárias de acordo com a legislação própria aplicável, bem 
como a fiscalização do estacionamento.   

Artigo 13.º 

Estacionamento e responsabilidade 

O Município de Loures e a Loures Parque, EM, não são responsáveis por eventuais 
danos, furtos, perdas, deteriorações dos veículos que se encontrem estacionados nas 
zonas ou parques de estacionamento de duração limitada ou dos bens que se 
encontrem no interior dos mesmos.  

CAPÍTULO II 

DAS ISENÇÕES 

Artigo 14.º 

Isenção do pagamento da tarifa de estacionamento 

1. Estão isentos do pagamento da tarifa de estacionamento:  

a) Os veículos detentores de dístico de residente nos termos do presente regulamento 
e respetivos regulamentos específicos das ZEDL;  

b) Os veículos em missão urgente de socorro ou de polícia, quando em serviço;  

c) Os veículos devidamente autorizados pela Loures Parque, EM;  

d) Os veículos da frota da Câmara Municipal de Loures devidamente identificados;  

e) Os veículos das frotas das Juntas de Freguesia do Concelho de Loures devidamente 
identificados; 

f) Os veículos dos membros dos executivos das Juntas de Freguesia, na área territorial 
da freguesia onde exercem o respetivo mandato;  

g) Os veículos da frota da Loures Parque, EM, devidamente identificados;  

h) Os veículos conduzidos por pessoas portadoras de deficiência, detentoras do 
respetivo cartão emitido por entidade legalmente competente para o efeito; 
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i) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

j) Os veículos elétricos, durante as operações de carregamento de energia nos pontos 
de carregamento localizados em ZEDL. 

2. As isenções previstas na alínea f) do número anterior são concedidas para uma única 
matrícula a indicar pelo interessado.  

3. Podem ainda ficar isentos do pagamento das tarifas e preços para determinada ZEDL 
os veículos pertencentes a pessoas coletivas sem fins lucrativos ou a colaboradores por 
estas indicados, que prestem um serviço público ou de interesse coletivo para a 
comunidade, desde que tal facto seja reconhecido pela Loures Parque, EM. 

4. A isenção prevista no número anterior carece da prévia apresentação de 
requerimento próprio e implica a emissão da respetiva autorização de estacionamento 
até ao limite de cinco, acima do qual será objeto de avaliação. 

 

CAPÍTULO III 

DO TÍTULO 

SECÇÃO I 

TÍTULO DE ESTACIONAMENTO 

Artigo 15.º 

Aquisição e validade  

1. O estacionamento de veículos que não estejam isentos do pagamento de tarifa só 
poderá ocorrer nas zonas ou parques de estacionamento de duração limitada mediante 
obtenção de título de estacionamento válido para a respetiva zona.  

2. São considerados títulos de estacionamento válido:  

a) Talão de estacionamento;  

b) Cartão pré-comprado;  

c) Dístico de residente;  

d) Dístico de autorização de estacionamento;  

e) Pagamento efetuado mediante meio eletrónico próprio disponibilizado para o efeito; 

f) Cartão ou dístico de estacionamento emitido por entidade legalmente reconhecida.  

3. O talão de estacionamento deve ser obtido nos equipamentos destinados a esse 
efeito e colocado no interior do veículo, junto do para-brisas de forma visível e legível 
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do exterior, sob pena de se considerar o estacionamento em causa como em situação 
de infração por “não pagamento”.  

4. No caso de utilização de cartão pré-comprado o utente deverá assinalar devidamente 
a data e hora do início do estacionamento e colocá-lo da forma estabelecida no número 
anterior, sob pena de se considerar o estacionamento em causa como em situação de 
infração por “não pagamento”.  

5. Os detentores de dístico de residente ou de autorização de estacionamento só 
poderão estacionar nas zonas previstas nos regulamentos específicos e assinaladas no 
respetivo dístico, devendo aquele ser colocado de forma visível e legível do exterior, 
nomeadamente junto do para-brisas, sob pena do estacionamento se considerar 
indevido ou abusivo.  

6. Findo o período de tempo para o qual é válido o título de estacionamento o utilizador 
deverá retirar o veículo do espaço ocupado ou obter outro título de estacionamento, 
desde que não ultrapasse o limite de tempo máximo permitido no regulamento 
específico da respetiva ZEDL.  

7. Os títulos de estacionamento obtidos nos termos dos números anteriores são 
individuais, intransmissíveis e são válidos somente para a viatura para a qual foi 
adquirido e aposto na mesma.  

8. No título de estacionamento poderá ficar impressa a matrícula da viatura a estacionar.   

Artigo 16.º 

Pagamento pela ocupação indevida de bolsa de estacionamento 

Sem prejuízo da aplicação do Código da Estrada e demais legislação complementar, 
nomeadamente quanto a levantamento de auto de contraordenação, bloqueamento e 
remoção de veículo, quando o título de estacionamento válido não seja colocado no 
veículo em local visível e legível do exterior, presumindo-se o não pagamento da taxa, 
poderá ser regularizada a situação efetuando-se o pagamento em falta pelo valor 
correspondente ao tempo máximo permitido para estacionar na referida ZEDL, mediante 
aviso a emitir pela Loures Parque, EM, e no prazo e termos dele constante. 

 

SECÇÃO II 

DO DÍSTICO DE RESIDENTE 

Artigo 17.º 

Dístico de Residente 

1. Serão atribuídos, em cada ZEDL, com exceção das zonas específicas referidas no 
artigo 7.º, distintivos especiais designados por “dístico de residente”, que titulam a 
possibilidade de estacionar em qualquer lugar da respetiva zona, sem limite de tempo e 
sem pagamento da tarifa de estacionamento, desde que nos locais destinados ao efeito.  
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2. O dístico de residente é propriedade da Loures Parque, EM, e deve ser colocado no 
para-brisas com o rosto para o exterior de modo a serem visíveis as menções nele 
constante, sob pena de se considerar a viatura não isenta do pagamento das tarifas e, 
como tal, o estacionamento em causa como indevido ou abusivo.  

Artigo 18° 

Características do dístico de residente 

Deverão constar do dístico de residente:  

a) A zona de estacionamento a que se refere;  

b) O prazo de validade; 

c) A matrícula do veículo. 

Artigo 19.º 

Atribuição do dístico de residente 

1. Poderão requerer que lhes seja atribuído dístico de residente as pessoas singulares, 
desde que o fogo onde têm domicílio principal e permanente e onde mantêm 
estabilizado o seu centro de vida familiar:  

a) Seja utilizado para fins habitacionais; e  

b) Se localize dentro de uma ZEDL.  

2. As pessoas singulares referidas no número anterior devem ser ainda:  

a) Proprietárias do veículo para o qual solicitam dístico; ou  

b) Adquirentes com reserva de propriedade quanto ao veículo para o qual solicitam 
dístico; ou  

c) Locatárias em regime de locação financeira ou aluguer de longa duração do veículo 
para o qual solicitam dístico; ou  

d) Usufrutuárias do veículo para o qual solicitam dístico, desde que o mesmo esteja 
associado ao exercício de atividade profissional com vínculo laboral.  

3. No caso previsto na alínea d) do número anterior, só haverá lugar à atribuição de 
dístico de residente se o veículo se encontrar nas condições das alíneas a), b) ou c) do 
mesmo número relativamente à entidade empregadora.  

4. Podem ainda requerer a atribuição de dístico de residente as pessoas singulares que 
residam provisoriamente em fogo localizado em ZEDL, desde que no mesmo 
mantenham o seu centro de vida familiar e o utilizem para fins habitacionais comprovado 
por documento legal e preencham uma das situações referidas no n.º 2. 
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Artigo 20.º 

Limite de dísticos de residente 

1. A atribuição de dísticos de residente está limitada ao máximo de 3 (três) por fogo. 

2. Sem prejuízo do limite previsto no número anterior, por cada residente só será 
atribuído um dístico para veículos nas condições previstas nas alíneas d) do n.º 2 e n.º 
3 do artigo anterior. 

Artigo 21.º 

Validade e preço do dístico de residente 

1. A validade do dístico de residente é de 1 (um) ano.  

2. O preço dos dísticos de residente consta no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e 
Taxas.  

3. A emissão de uma segunda via do dístico de residente dentro do prazo de validade, 
seja por extravio, furto, roubo ou substituição, importa no custo também previsto no 
Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas.  

Artigo 22.º 

Documentos necessários à obtenção do dístico de residente 

1. O pedido de emissão do dístico de residente far-se-á através da apresentação de 
requerimento próprio, devendo os interessados exibir, para conferência, os originais dos 
seguintes documentos: 

a) Cartão do Cidadão (com o PIN de morada) ou, em caso de cidadão estrangeiro, 
Autorização de Residência emitida pelo SEF; 

b) Documento único do veículo para o qual se solicita o dístico ou equivalente; 

c) Documento comprovativo das situações previstas nas alíneas b), c) ou d) do n.º 2 do 
artigo 19.º, quando aplicável. 

2. Os documentos apresentados deverão estar atualizados, válidos e neles constar a 
morada para a qual é requerido o dístico de residente, podendo ser substituídos por 
quaisquer documentos legais de igual fé pública.  

3. Nas situações de residência provisória previstas no n.º 4 do artigo 19º, deverá ser 
apresentado comprovativo legal de arrendamento. 

4. Sob pena de ser cancelado ou não atribuído, durante a vigência do dístico de 
residente as viaturas devem possuir seguro automóvel e, quando aplicável, selo de 
inspeção válidos, podendo ser solicitada a apresentação dos respetivos documentos 
comprovativos.  
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Artigo 23° 

Devolução e anulação do dístico de residente 

1. O dístico de residente deve ser imediatamente devolvido sempre que se alterem os 
pressupostos sobre os quais assentou a decisão da sua emissão, sob pena do seu titular 
ser responsável pelo uso indevido do mesmo ou esgotar total ou parcialmente a 
atribuição de dísticos.  

2. O dístico de residente é sujeito a cancelamento por parte da Loures Parque, EM, 
sempre que as condições de atribuição sejam alteradas e já não se verifique o 
preenchimento dos pressupostos para a sua emissão.  

3. Do cancelamento aludido no número anterior, é notificado o seu titular para a 
devolução do dístico, sob pena, se não o fizer, ser responsável pelo uso indevido do 
mesmo.  

Artigo 24.º 

Roubo, furto, extravio e substituição do dístico de residente 

1. Em caso de roubo, furto ou extravio do dístico de residente, deverá o seu titular 
comunicar de imediato esse facto à Loures Parque, EM, sob pena de responder pelos 
prejuízos resultantes da sua utilização indevida.  

2. Nos casos referidos no número anterior, a substituição do dístico de residente será 
efetuada de acordo com o preceituado para a emissão de segunda via e pelo prazo 
restante que estava atribuído.  

3. A substituição do dístico de residente por motivo de substituição temporária da viatura 
à qual está afeto tem um custo de uma segunda via, e está sujeita à apresentação pelo 
interessado, em tempo útil, de requerimento próprio e prova da inutilização temporária 
da viatura a substituir, devendo ser entregue o dístico a substituir.  

4. Só haverá substituição de dístico de residente por inutilização temporária da viatura 
nos casos previstos do número anterior se o período de tempo de inutilização for igual 
ou superior a quarenta e oito horas.  

5. Para substituição do dístico de residente, dentro da sua validade, por mudança de 
veículo, é necessário apresentar, consoante os casos, os documentos previstos nas 
alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 22.º, havendo lugar ao pagamento do preceituado para 
a emissão de segunda via. 

Artigo 25.º 

Revalidação do dístico de residente 

1. A revalidação do dístico de residente é feita a requerimento do seu titular, previamente 
ao fim da sua validade, até um mês antes do término.  
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2. Para a revalidação do dístico de residente deverão ser apresentados os documentos 
aludidos no artigo 22.º.  

 

SECÇÃO III 

AUTORIZAÇÕES DE ESTACIONAMENTO 

Artigo 26.º  

Atribuição de autorizações de estacionamento 

1. Podem requerer autorizações de estacionamento, através da apresentação de 
requerimento próprio, as pessoas singulares ou coletivas para as zonas e subzonas de 
estacionamento de duração limitada, desde que exerçam uma atividade ou tenham sede 
ou estabelecimento na respetiva zona de estacionamento.  

2. As pessoas referidas no número anterior deverão ainda demonstrar que são 
proprietárias, adquirentes com reserva de propriedade, locatárias ou usufrutuárias do 
veículo desde que o mesmo esteja associado ao exercício de atividade profissional com 
vínculo laboral, para o qual se requer a respetiva autorização de estacionamento. 

3. As autorizações de estacionamento são emitidas por matrícula e intransmissíveis 
para outra viatura diferente daquela para a qual foi concedida.  

4. Deverão constar do dístico de autorização de estacionamento os seguintes 
elementos: 

a) A zona de estacionamento; 
b) O prazo de validade; 
c) A matrícula do veículo. 

5. A atribuição de autorizações de estacionamento está limitada ao máximo de uma por 
pessoa singular. 

6. As autorizações de estacionamento devem ser colocadas no interior do veículo, no 
para-brisas, de forma visível e legível do exterior, sob pena de se considerar o 
estacionamento em causa como indevido ou abusivo. 

Artigo 27.º 

Validade e preço das autorizações de estacionamento 

1. As autorizações de estacionamento podem ter uma validade semanal, mensal, 
trimestral, semestral ou anual, competindo à Loures Parque, EM, estabelecer para cada 
uma a respetiva modalidade de frequência de pagamento. 

2. O preço mensal das autorizações de estacionamento está definido no Regulamento 
Específico da Zona, sendo as tabelas aplicáveis para efeitos de cálculo as constantes 
do Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 



 

12 
 

3. O preço das autorizações de estacionamento para as restantes modalidades será 
fixado pela Loures Parque, EM, tendo em conta a tabela de taxas a aplicar ao 
estacionamento na respetiva zona, a forma de cálculo prevista no respetivo 
Regulamento Específico para a autorização mensal e os condicionantes ao 
estacionamento de rotatividade. 

4. A emissão de uma segunda via da autorização de estacionamento, seja por extravio, 
furto ou roubo, dentro da validade, tem o custo previsto no Anexo I – Tabela de Preços, 
Tarifas e Taxas. 

5. A substituição do dístico de autorização de estacionamento por motivo de substituição 
temporária da viatura tem um custo de uma segunda via, prevista no Anexo I – Tabela 
de Preços, Tarifas e Taxas, e está sujeita a apresentação pelo interessado, em tempo 
útil, de requerimento próprio e prova da inutilização temporária da viatura a substituir, 
devendo ser entregue o dístico a substituir.  

6. Só haverá substituição de dístico de autorização de estacionamento por inutilização 
temporária da viatura nos casos previstos no número anterior se o período de tempo de 
inutilização for igual ou superior a quarenta e oito horas.  

 

SECÇÃO IV 

OUTROS TÍTULOS DE ESTACIONAMENTO 

Artigo 28.º  

Criação e atribuição de outros títulos de estacionamento 

Tendo presente a permanente evolução que se verifica atualmente no que se refere a 
novas modalidades e/ou formas de mobilidade e estacionamento, pode a Loures 
Parque, EM, através de Regulamentos Específicos a aprovar pelos Órgãos Municipais, 
proceder à criação de outros títulos especiais de estacionamento que se venham a 
considerar como mais adequados para responder a novas formas de oferta ou de 
procura.  

 

 CAPÍTULO IV  

SINALIZAÇÃO 

Artigo 29.º 

Sinalização de zonas ou parques 

As entradas e saídas das ZEDL ou parques de estacionamento sob gestão da Loures 
Parque, EM, serão devidamente sinalizadas nos termos do Código da Estrada, do 
Regulamento de Sinalização do Trânsito, aprovado pelo Decreto Regulamentar n.º 22-
A/98, de 1 de outubro, alterado e aditado, respetivamente, pelos Decretos-
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Regulamentar n.º 41/2002 de 20 de agosto e n.º 13/2003, de 26 de junho, Decreto-lei nº 
39/2010 de 26 de abril, decreto-regulamentar nº 2-2011 de 3 de março, decreto-
regulamentar nº 6-2019 de 22 de outubro e demais legislação complementar.  

 

Artigo 30.º 

Sinalização no interior das zonas ou parques 

No interior das zonas ou parques, o estacionamento será demarcado com sinalização 
horizontal e/ou vertical nos termos do Código da Estrada e demais legislação 
complementar.  

 

CAPÍTULO V 

FISCALIZAÇÃO 

Artigo 31.º 

Agentes de Fiscalização 

Sem prejuízo da competência atribuída a outras entidades, a fiscalização do 
cumprimento das disposições do presente regulamento será exercida pela Loures 
Parque, EM, através dos seus agentes de fiscalização devidamente credenciados e 
identificados, nos termos previstos nas alíneas d) do n.º 1 e c) do n.º 3, ambas do artigo 
5.º do Decreto-Lei n.º 44/05, de 23 de fevereiro na redação atual, introduzida 
respetivamente pela lei 72/2013 de 3 de setembro e pelo DL 146/2014 de 9 de outubro, 
no Decreto-Lei n.º 327/98, de 2 de novembro, alterado pela Lei n.º 99/99, de 26 de julho, 
no Código da Estrada e demais legislação complementar, bem como nos Estatutos da 
Loures Parque EM, aprovados na ___.ª sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada a ___/___/___ e publicados na edição especial do Boletim Municipal de 
Deliberações e Despachos n.º ____, de ___/___/___.  

 

Artigo 32.º 

Atribuições 

Nas zonas e parques de estacionamento de duração limitada compete especialmente à 
Loures Parque, EM, e seus agentes de fiscalização:  

a) Esclarecer os utilizadores sobre as normas estabelecidas no presente regulamento e 
respetivos regulamentos específicos de estacionamento ou noutros normativos legais 
aplicáveis, bem como do funcionamento dos equipamentos instalados;  

b) Promover e sensibilizar para o correto estacionamento; 
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c) Zelar pelo cumprimento do presente regulamento e dos regulamentos específicos de 
estacionamento em vigor em cada zona ou parque;  

d) Participar às diversas autoridades administrativas ou outras entidades as situações 
de incumprimento do Código da Estrada e demais legislação complementar;  

e) Desencadear as ações necessárias à eventual autuação, bloqueamento e remoção 
dos veículos em infração, nos termos do Código da Estrada e demais legislação 
complementar; 

f) Levantar auto de notícia, nos termos do disposto no artigo 170.º do Código da Estrada;  

g) Proceder às notificações previstas no art.º 176.º do Código da Estrada;  

h) Levantar autos de notícia por violação das regras insertas no presente regulamento;  

i) Cumprir e fazer cumprir o Código da Estrada e demais legislação complementar e 
cobrar as respetivas coimas e taxas;  

j) Emitir os avisos por falta de pagamento da tarifa de estacionamento, nos termos do 
previsto no artigo 16.º do presente regulamento. 

 

CAPÍTULO VI 

INFRAÇÕES 

Artigo 33.º 

Estacionamento proibido 

É proibido o estacionamento:  

a) De veículos de classe ou tipo diferente daquele para o qual o espaço tenha sido 
exclusivamente afetado;  

b) Por tempo superior ao permitido no regulamento específico de estacionamento do 
parque ou zona;  

c) De veículo que não exibir título de estacionamento válido para a respetiva zona ou 
parque ou que não tenha utilizado os meios eletrónicos autorizados para obtenção de 
título de estacionamento válido, nos termos do disposto no n.º 1 e 2 do artigo 15.º do 
presente regulamento;  

d) De veículos destinados à venda de quaisquer artigos ou a publicidade de qualquer 
natureza;  

e) De veículos utilizados para transportes públicos, fora dos espaços reservados para o 
efeito; 

f) De veículos estacionados fora das bolsas de estacionamento;  
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g) Dos demais veículos nas situações previstas no Código da Estrada e demais 
legislação complementar. 

Artigo 34.º 

Estacionamento indevido ou abusivo 

1. Considera-se estacionamento indevido ou abusivo, o de veículos nas condições 
previstas no disposto nos artigos 163.º e 164.º do Código da Estrada.  

2. As despesas e taxas decorrentes do bloqueamento, remoção e depósito dos veículos 
em caso de estacionamento indevido ou abusivo são da responsabilidade do titular do 
documento de identificação do veículo nos termos da legislação em vigor.  

3. Os veículos bloqueados ou removidos são entregues aos titulares do documento de 
identificação do veículo ou equivalente ou a quem comprovar o seu uso legítimo.  

4. As despesas aludidas no n.º 2 são pagas obrigatoriamente no ato de entrega ou 
levantamento do veículo.  

5. A Loures Parque, EM, não é responsável por quaisquer danos que ocorram no 
bloqueamento, remoção e depósito de veículos estacionados abusiva ou 
indevidamente, exceto quando aqueles resultem da ação direta desta entidade e forem 
praticados com dolo ou negligência.  

 

CAPÍTULO VII 

SANÇÕES 

Artigo 35.º 

Regime aplicável 

1. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal que ao caso couber, bem como do 
estipulado no Código da Estrada ou demais legislação complementar, as infrações ao 
disposto no presente regulamento são sancionadas nos termos do mesmo.  

2. Os avisos de regularização previstos no artigo 16.º do presente regulamento são 
liquidados nos termos constantes dos mesmos.  

Artigo 36.º 

Coimas e taxas 

As coimas e taxas a aplicar pelo não cumprimento do presente regulamento são aquelas 
que resultem do competente enquadramento legal e regulamentar aplicável. 
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CAPÍTULO VIII 

OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

Artigo 37.º 

Ocupação de bolsas de estacionamento 

1. A licença para ocupação de via pública para o exercício de quaisquer atividades que 
impliquem a ocupação ou interdição da zona ou parque de estacionamento de duração 
limitada, total ou parcialmente, e/ou das respetivas bolsas de estacionamento, 
nomeadamente para intervenções no subsolo, tapumes, andaimes e depósito de 
materiais, é concedida pela Câmara Municipal de Loures ou por entidade a quem esta 
tenha delegado tal competência.  

2. Sem prejuízo do referido no número anterior, é competência da Loures Parque, EM, 
autorizar a ocupação, a título temporário, das bolsas de estacionamento nas zonas ou 
parques de estacionamento de duração limitada, para fins diversos do estacionamento, 
bem como receber as respetivas taxas.  

3. Por quaisquer danos ou prejuízos resultantes da ocupação das bolsas de 
estacionamento nos termos do n.º 1 e 2 do presente artigo é devido o pagamento à 
Loures Parque, EM, de uma quantia, a título de compensação, de valor a calcular nos 
termos do artigo 39.º do presente regulamento.  

4. Nos casos em que a ocupação total ou parcial da zona ou parque de estacionamento 
e/ou bolsas de estacionamento de duração limitada provocar danos na sinalização 
vertical, horizontal ou marcas rodoviárias, bem como no tapete asfáltico ou de calçada, 
é obrigatória a sua reparação pelo requerente da ocupação.  

Artigo 38.º  

Requerimento 

O interessado na ocupação de bolsas de estacionamento para fins diversos deverá 
expressamente solicitar autorização à Loures Parque, EM, mediante apresentação de 
requerimento próprio, bem como proceder à liquidação das respetivas taxas.  

Artigo 39.º  

Taxa de ocupação de bolsas 

Pela ocupação de bolsas de estacionamento nas ZEDL ou parques para fins diversos 
do estacionamento, é devido à Loures Parque, EM, o pagamento de uma taxa, calculada 
pela seguinte fórmula:  

Taxa de ocupação = taxa diária x número de bolsas x número de dias.  

Taxa diária = (Taxa de 4horas da tabela da zona x 2) x fator de rotatividade 1,90.   
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Artigo 40.º 

Coima por violação das normas deste capítulo 

As coimas aplicáveis às contraordenações verificadas por violação das normas do 
presente capítulo são as fixadas no artigo 17.º do regime do Ilícito de Mera Ordenação 
Social, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/82, de 27 de outubro, com a última redação 
dada pela Lei n.º 109/2001, de 24 de dezembro e alterações que posteriormente 
venham a ser introduzidas por outros diplomas legais.  

 

CAPÍTULO IX 

DESMANTELAMENTO DE VIATURAS 

Artigo 41.º 

Desmantelamento de veículos 

1. Os veículos, abusiva ou indevidamente estacionados nos termos do Código da 
Estrada e demais legislação complementar, que sejam removidos das zonas ou parques 
de estacionamento de duração limitada, e que, após as devidas notificações, não sejam 
reclamados e levantados nos prazos legalmente estabelecidos, podem ser 
considerados abandonados e adquiridos por ocupação pelo Município de Loures, bem 
como objeto de desmantelamento.  

2. Cabe à Loures Parque, EM, a gestão das remoções de veículos bem como o produto 
do desmantelamento dos mesmos nas condições referidas no número anterior.  

Artigo 42.º 

Veículos em fim de vida 

Os titulares de veículos estacionados em zona ou parque de estacionamento de duração 
limitada ou que sejam removidos nos termos do artigo anterior, quando se encontrem 
em fim de vida ou quando nisso haja interesse particular, podem solicitar à Loures 
Parque, EM, através da apresentação de requerimento próprio, a sua entrega e 
desmantelamento nos termos legais, ficando isentos do pagamento das taxas devidas. 

 

CAPÍTULO X 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 43.º 

Regulamentos Específicos 

Cada ZEDL ou parque de estacionamento sob gestão da Loures Parque, EM, é regido 
por um Regulamento Específico a aprovar pelos Órgãos Municipais, à exceção das 
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zonas ou parques privados em que exista autorização de exploração por parte desta 
empresa municipal, mediante protocolo estabelecido com o respetivo proprietário.  

Artigo 44.º 

Formulários 

Os formulários para ocupação das bolsas de estacionamento e desmantelamento de 
veículos a que dizem respeito os artigos 38.º e 42.º são, respetivamente, os constantes 
nos anexos II e III a este regulamento, e que dele fazem parte integrante.  

Artigo 45.º 

Norma revogatória e transitória  

1. São revogadas todas as normas constantes no Regulamento n.º 001/LP/15.  

2. As referências ao Código da Estrada e demais legislação utilizadas no presente 
regulamento terão a devida correspondência conforme as sucessivas alterações que 
venham a ser introduzidas nos respetivos diplomas legais. 

Artigo 46.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências conferidas 
pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, na 
última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o estipulado 
no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 
3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 de Novembro, 
no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos artigos 6.º e 43.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado 
pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 101 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 101 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Rua da República; 

b) Travessa Barbosa de Resende. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 101 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa de 
segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º  

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 101 - Loures: 
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a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º  

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 101 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela A, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de veículos na Zona 101 – 
Loures são as previstas na Tabela A, prevista no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e 
Taxas. 

   Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento de 
tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na secção II 
do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 101/LP/15.  

Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 
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O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 102/LP/20 

Regulamento Específico  
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Artigo 1º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências conferidas 
pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, na 
última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o estipulado 
no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 
3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 de Novembro, 
no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos artigos 6.º e 43.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado 
pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao estacionamento em 
todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de duração limitada 
designada por Zona 102 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

1 - A Zona 102 – Loures, tem as delimitações constantes do anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pela área circundante ao Edifício dos Paços do Concelho, 
limitada pelas seguintes áreas: 

a) A Leste pela Rua da República; 

b) A Oeste pela Rua Frederico Tarré; 

c) A Norte pela Av.ª Dr. António Carvalho de Figueiredo. 

2 – Inclui ainda os seguintes arruamentos: Rua Combatentes da Grande Guerra, Rua 
Manuel Marques Raso, Rua Frederico Tarré e Praça da Liberdade. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 102 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa de 
segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 



 

2 
 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 102 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 102 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela A, prevista no Anexo I – 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de veículos na Zona 102 – 
Loures são as previstas na Tabela A, prevista no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e 
Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos previstos no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento de 
tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na secção II 
do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 
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É revogado o Regulamento Específico 102/LP/15.  

Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 

 

 

ANEXO A 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 103 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 103 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pela área adjacente à Rua da República, designada por 
Quinta da Tinalha. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 103 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximo de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 103 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  
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b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

1 - Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 103 – 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I – 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

2 – Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, por cada fração/hora fixada na 
Tabela B é permitida a permanência do veículo num espaço da Zona 103-Loures por 
mais uma hora, sem que haja lugar ao pagamento de tarifa correspondente a esse 
acréscimo de permanência, não podendo em qualquer caso o estacionamento efetuar-
se por período de tempo superior a 4 (quatro) horas. 

 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de 
veículos na Zona 103 - Loures são as previstas na Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na 
secção II do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 



 

3 
 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo. 

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 103/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 104/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 104 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 104 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 104 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Rua Professor Dr. Afonso Costa; 

b) Rua Professor Dr. Egas Moniz; 

c) Área pública adjacente à Rua Professor Dr. Afonso Costa. 

 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na zona 104 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 - Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 104 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 104 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela A, prevista no Anexo I – 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada, as tarifas a aplicar ao estacionamento de 
veículos na Zona 104 – Loures são as previstas na Tabela A, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 104/LP/15.  

Artigo 10.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 111/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 111 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 111 - Loures. 

Artigo 3º 

Delimitação da zona 

A Zona 111 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Rua Barbosa de Resende; 
b) Rua Dr. António Carvalho de Figueiredo; 
c) Avenida Major Rosa Bastos;  
d) Rua 11 de Maio;  
e) Rua Henrique Farinha;  
f) Rua António Francisco da Silva Gomes Porto;  
g) Largo José Paulo de Oliveira;  
h) Rua 4 de Outubro;  
i) Rua do Parque; 
j) Rua de Macau; 
k) Rua de Angola;  
l) Rua Professor Luís de Albuquerque; 
m) Travessa Joaquim Saraiva; 
n) Travessa António Henriques A. S. Burmeira; e  
o) Travessa Santana. 
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Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 111 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 111 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 111 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de 
veículos na Zona 111 – Loures são as previstas na Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos indicados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 
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Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na 
secção II do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 - Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 – O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 111/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 112/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 112 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 112 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 112 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Rua Manuel Francisco Soromenho;  
b) Rua Antero de Quental; 
c) Rua Dr. Manuel de Arriaga;  
d) Rua Manuel Augusto Pacheco;  
e) Rua Dr. Teófilo Braga; 
f) Rua Arruda Furtado; 
g) Rua Dr. José Carlos P. Gonçalves;  
h) Rua Olivença; 
i) Rua Díli; 
j) Praceta Moçambique;  
k) Rua Brasília; 
l) Praceta Heróis do Ultramar;  
m) Rua Ilha de São Miguel; 
n) Rua Ilha da Madeira; 
o) Rua Augusto Marques Raso;  
p) Rua Ilha de Porto Santo; 
q) Rua Guilherme Henrique Soromenho; e  
r) Largo Marcos Romão dos Reis Júnior. 
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Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 112 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 112 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 112 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º o Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de veículos na Zona 112 – 
Loures são as previstas na Tabela B, prevista no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e 
Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificado no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 
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Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na 
secção II do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 112/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 113/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 113 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 113 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

1 - A Zona 113 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) A Sul pelo muro do Pavilhão Paz e Amizade;  

b) A Leste pela Rua Jacinto Duarte; 

c) A Oeste pela Rua da República; 

d) A Norte pela Rua do Mercado Municipal. 

2 – Inclui ainda os seguintes arruamentos: Rua António Caetano Bernardo, Travessa 
Luís Pereira da Mota e Rua Jacinto Duarte. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 113 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximo de 
permanência previstos no presente regulamento. 



 

2 
 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 113 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 113 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela C, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de 
veículos na Zona 113 – Loures são as previstas na Tabela C, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º do Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na 
secção II do capítulo III do referido regulamento. 

 

 



 

3 
 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela C, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 113/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 114/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 114 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 114 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 114 – Loures tem as delimitações constantes do anexo A e é constituída pelas 
seguintes áreas: 

a) Rua Damão;  
b) Travessa Estado da Índia;  
c) Rua Diu;  
d) Rua Goa;  
e) Rua Ilha do Faial; e  
f) Rua Cidade da Horta. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 114 - Loures, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximo de 
permanência previstos no presente regulamento. 

 



 

2 
 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 114 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 114 - 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de 
veículos na Zona 114 – Loures são as previstas na Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos de Residentes 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 
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Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo e mediante o pagamento de 
um preço. 

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Cartão mensal = taxa de 
1h x 23 dias; 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 114/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 115/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 115 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

1 - O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

2 - Este regulamento é ainda elaborado e aprovado nos termos do protocolo celebrado 
entre a Loures Parque, EM, e a entidade privada proprietária da área designada por 
Zona 115 – Loures. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 115 - Loures. 

Artigo 3º 

Delimitação da zona 

A Zona 115 – Loures tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e abrange a área constituída pelos prédios urbanos denominados Olival 
de Santa Maria e Quinta de Santa Maria de Loures, descritos na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob fichas número 1460 e 1103, sitos no Largo Benjamim 
Mateus. 

Artigo 4º 

Limites horários 

1 – Na Zona 115- Loures o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa de 
segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 115 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 115 – 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento 
de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 



 

3 
 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 115/LP/15.  

Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 116/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 116 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 116 Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

1 - A Zona 116 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Rua 25 de Abril; e 

b) Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira; 

2- É ainda constituída pela área limitada pelos seguintes arruamentos e confrontações: 

a) A Norte pela Rua António Caetano Bernardo; 
b) A Leste pelo muro da Escola Secundária Dr. António Figueiredo; 
c) A Sul pela Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira; e 
d) A Oeste pelo Pavilhão Paz e Amizade. 

 
Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 116 - Loures o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 
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2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 116- Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 116 – 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido, exceto se for estabelecida pela Loures Parque E.M. uma tarifa única/dia.  

Artigo 7.º 

Tarifas 

1 – Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista 
no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

2 – O estacionamento na área identificada no n.º 2 do artigo 3.º está sujeito ao 
pagamento de uma tarifa única diária Tipo 2, também fixada no Anexo I - Tabela de 
Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral de 
Estacionamento na Via Pública das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, 
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beneficiam da isenção do pagamento de tarifas desde que os seus titulares se 
encontrem na previsão da secção II do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 116/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 117/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 117 – Loures 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

1 - O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

2 – Este regulamento é ainda elaborado e aprovado nos termos do protocolo 
celebrado entre a Loures Parque, EM, e a entidade privada proprietária da área 
designada por Zona 117 - Loures. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 117 - Loures. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 117 – Loures, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pela área constante da planta anexa correspondente a um 
terreno sito na Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira, freguesia de Loures, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Lisboa sob o número 3616, inscrito na matriz sob 
o artigo 39º.  

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 117 - Loures o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 117 - Loures: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 117 – 
Loures por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I- 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido, exceto se for estabelecida pela Loures Parque, EM, uma tarifa única/dia. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

1 - Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista 
no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

2 – Pode a Loures Parque, E.M. optar por estabelecer uma tarifa única diária do Tipo 1 
ou 2, também fixadas no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos previstos no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  
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2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 23 dias. 

3 – No caso de previsto no n.º 2 do artigo 7.º a autorização de estacionamento mensal 
terá um custo previsto no Anexo I - Tabela de Taxas, Tarifas e Preços. 

4 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

5 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

6 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 117/LP/15.  

Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 201/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 201 – Portela 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

1 - O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

2 – Este regulamento é ainda elaborado e aprovado nos termos do protocolo 
celebrado entre a Loures Parque, EM, e a entidade Centro Comercial da Portela. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 201- Portela. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 201 – Portela tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pela zona privada do Centro Comercial da Portela 
(primeira coroa exterior) e zona circundante, incluindo a Rotunda Nuno Rodrigues dos 
Santos, a ligação à Avenida da República, a ligação à Avenida dos Descobrimentos e 
rua de acesso à Capela Mortuária. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 201 - Portela o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
da seguinte forma: 

a) De segunda a sexta-feira das 09h00 às 20h00; 

b) Sábados, domingos e feriados das 10h00 às 19h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 201 - Portela: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

1 - Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 201 – 
Portela por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

2 – Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, por cada fração/hora fixada na 
Tabela B do Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas é permitida a permanência 
do veículo num espaço da Zona 201 – Portela por mais meia hora, sem que haja lugar 
ao pagamento de tarifa correspondente a esse acréscimo de permanência, não 
podendo em qualquer caso o estacionamento efetuar-se por período de tempo 
superior a 4 (quatro) horas. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista 
no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 
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Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 201/LP/15.  

Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 202/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 202 – Portela 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 202 -Portela. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 202 – Portela tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pela área adjacente ao complexo de piscinas e delimitada 
por: 

a) Rua da República; 

b) Complexo de Piscinas da Portela; e 

c) Jardim autárquico. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na zona 202 - Portela o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
da seguinte forma:  

a) De segunda a sexta-feira das 16h00 às 20h00; 

b) Sábados das 10h00 às 14h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 202 - Portela: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

1 - Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 202 - 
Portela por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no Anexo I - 
Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

2 – Sem prejuízo do estabelecido no número anterior, por cada fração/hora fixada na 
Tabela B do Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas é permitida a permanência 
do veículo num espaço da Zona 202 – Portela por mais meia hora, sem que haja lugar 
ao pagamento de tarifa correspondente a esse acréscimo de permanência, não 
podendo em qualquer caso o estacionamento efetuar-se por período de tempo 
superior a 4 (quatro) horas. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista 
no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 202/LP/15.  
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Artigo 10.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 301/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 301 – Moscavide 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 301 Moscavide. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 301 – Moscavide, tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelo troço da Avenida de Moscavide compreendido entre 
o n.º 1 e o n.º 74 de polícia, até ao cruzamento da Rua Mário F. Santos. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 301 - Moscavide, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma 
tarifa de segunda a sexta-feira das 09h00 às 19h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 301 - Moscavide: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  
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b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 301 – 
Moscavide por um período de tempo superior ao fixado na Tabela A, prevista no 
Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o 
estacionamento proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela A, prevista 
no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

1 - Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 

2 – Os veículos aludidos no número anterior só ficam isentos do pagamento da tarifa 
de estacionamento no horário compreendido entre as 18h00 e as 19h00. 

Artigo 10.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 301/LP/15.  
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Artigo 11.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 311/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 311 – Moscavide 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 311 - Moscavide 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 311 – Moscavide tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída por todos os arruamentos da Vila de Moscavide, à 
exceção da área designada por Zona 301 – Moscavide, à qual se aplica regulamento 
de estacionamento específico próprio. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 311 - Moscavide o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma 
tarifa de segunda a sexta-feira nos seguintes horários:  

a) Das 14h00 às 18h00 na área do parque alternativo do Mercado; 
b) Das 09h00 às 14h00 na área do parque alternativo da Azinhaga do Jogo da Bola;  
c) Das 09h00 às 19h00 nas restantes áreas. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 311 - Moscavide: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 311 – 
Moscavide por um período de tempo superior ao fixado na Tabela B, prevista no 
Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o 
estacionamento proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela B, prevista 
no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 
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Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela B, aplicando-se a seguinte fórmula:  

a) Para os parques alternativos da Azinhaga do Jogo da Bola e/ou do Mercado: 
Autorização mensal = taxa de 1h x 14 dias; 

b) Para as restantes áreas da Zona 311 – Moscavide: Autorização Mensal = taxa de 
3h x 17 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 311/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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ANEXO A 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REGULAMENTO 400/LP/20 
Regulamento Específico 

Parque de Estacionamento Estado da Índia 

 



 

Capítulo I 

Parte geral 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências conferidas 

pelo artigo 25º, nº 1, alínea g) e 33º, nº 1 alínea k) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-

A/2013, de 11 de novembro, na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, 

em conjugação com o estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei 

nº 107/2018 de 29 de Novembro, artigo 2º do Decreto-lei 81/2006 de 20 de Abril e com 

o artigo 3º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.  

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 3º e 27º do Regulamento Geral da Zonas de Estacionamento de 

Duração Limitada o presente Regulamento Específico aplica-se ao parque de 

estacionamento subterrâneo de Sacavém, sito na Avenida Estado da Índia, designado 

por Parque de Estacionamento Estado da Índia.  

Artigo 3.º 

Capacidade e utilização do parque 

1 - O parque é composto por de 240 lugares e a sua utilização destina-se a veículos 

ligeiros.  

2 – Pode a Loures Parque, EM, autorizar o estacionamento de motociclos em 

determinadas bolsas ou estabelecer áreas de acesso reservado.  

3 – Os lugares de permanência de 24 horas podem ficar afetos a determinadas 

matrículas se a Loures Parque, EM, assim o decidir.  

4 – Os lugares de estacionamento do parque só podem ser utilizados para o fim 

específico de estacionamento de viaturas, qualquer que seja o regime de pagamento a 

que os seus utilizadores tenham aderido, estando expressamente vedada qualquer 

outra utilização.  

5 – O acesso pedonal ao parque fica condicionado aos utilizadores das viaturas.  



 

6 – As viaturas após estacionamento devem ficar devidamente imobilizadas, 

desligando-se o respetivo motor.  

7 – Não é permitido fazer reparações de viaturas no parque, exceto em situações de 

avarias ocorridas no interior do parque, e mesmo nestes casos desde que devida e 

previamente autorizadas pela Loures Parque, EM.  

8 – Os veículos só podem circular no parque a uma velocidade não superior a 10 

Km/hora.  

9 – Não é permitida a permanência de pessoas dentro dos veículos após os mesmos 

serem estacionados.  

10 – Quando os lugares de estacionamento estiverem todos ocupados para além dos 

destinados ao estacionamento personalizado ou serviço, o parque será encerrado com 

a proibição de entrada de veículos, sendo a proibição publicitada através da palavra 

“completo”, indicada na placa “P” existente à entrada do mesmo.  

Artigo 4.º 

Sinais sonoros 

Não é permitido o uso de sinais sonoros dentro dos limites do parque.  

Artigo 5.º 

Cargas e descargas 

As cargas e descargas de volumes transportados ou a transportar não pode prejudicar 

os serviços normais do parque.  

Artigo 6.º 

Gestão do parque 

A gestão do parque de estacionamento é da exclusiva responsabilidade da Loures 

Parque, EM, cabendo a esta estabelecer normas de utilização interna, tais como 

contratos de estacionamento nas diversas modalidades.  

 

Capítulo II 

Parte especial 

Artigo 7.º 

Limites horários 



 

1 – O estacionamento em sistema de rotatividade aberto ao público e acesso ao mesmo 

é de segunda-feira a sexta-feira das 9 horas às 19 horas, sem prejuízo de alargamento 

do horário se a Loures Parque, EM, assim o entender, em função de necessidade 

identificada de procura que o justifique. 

2 – Os limites estabelecidos no número anterior não são aplicáveis ao sistema de 

contratos de estacionamento estabelecidos.  

Artigo 8.º 

Modalidades de contrato de estacionamento 

1 - Estabelecem-se as seguintes modalidades de contrato de estacionamento mensal 

para viaturas ligeiras de residentes:  

a) Contrato de 24 horas diárias;  

b) Contrato noturno, em horário compreendido entre as 19 horas e as 9 horas, incluindo 

sábados, domingos e feriados, nestes casos sem limite de horário.  

2 – Estabelece-se a seguinte modalidade de contrato de estacionamento mensal para 

viaturas ligeiras de utentes que exercem a sua função profissional na área do parque:  

a) Contrato diurno, com horário compreendido entre as 8 horas e as 20 horas, de 

segunda-feira a sábado.  

3 – Estabelece-se a seguinte modalidade de contrato de estacionamento mensal para 

motociclos de residentes:  

a) Contrato de 24 horas diárias.  

4 – Estabelece-se ainda a possibilidade da existência da seguinte modalidade de 

contrato de estacionamento mensal para viaturas ligeiras para o público em geral:  

a) Contrato de 24 horas diárias.  

5 – Podem ser estabelecidos contratos de estacionamento com horários temporais e 

diferenciados dos aludidos no presente artigo, para situações de estacionamento 

ocasional e/ou que não reúnam as condições aludidas nos números anteriores. 

6 – Todas as viaturas abrangidas pelos contratos de estacionamento mensal terão que 

efetuar pelo menos uma saída num período de trinta dias. 

 

 

 



 

Artigo 9.º 

Duração de estacionamento 

Os cartões são automaticamente cancelados após o período de 48 horas de término da 

validade do mesmo, exceto se ocorrer renovação do contrato.  

 

Artigo 10.º 

Preços de utilização  

1 - Os preços de utilização do parque de estacionamento são os constantes do Anexo I 

– Tabela de Preços, Tarifas e Taxas.  

2 – Para efeitos de contrato de estacionamento com redução para residentes poderá 

ser solicitado documentação comprovativa de residência nos termos do artigo 22º do 

Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada.  

Artigo 11.º 

 Fiscalização  

Compete à Loures Parque, EM, através dos seus agentes, fiscalizar as condições de 

utilização do parque, do presente regulamento e de demais normas internas ou legais 

aplicáveis.  

Artigo 12.º 

Bloqueamento e remoção de veículos 

1 – Os veículos que se encontrem estacionados no parque em incumprimento ao 

presente regulamento e demais normas aplicáveis, podem ser bloqueados ou 

removidos, nomeadamente nas seguintes circunstâncias:  

a) Quando se encontrem estacionados fora dos lugares demarcados ou atribuídos.  

b) Quando se encontrem estacionados a impedir o acesso a lugar de estacionamento 

ou a saída de viaturas devidamente estacionadas.  

c) Quando se encontrem em circunstâncias que não seja possível a sua deslocação 

pelos próprios meios ou não detenham matricula.  

d) Quando sejam usados pelos seus utilizadores para fins diferentes do transporte 

individual.  

e) Quando se destinem a transação ou comercialização por qualquer meio.  

 



 

 

2 – As taxas de bloqueamento ou remoção são as previstas na Portaria n.º 1424/2001, 

de 13 de dezembro, com a redação dada pela Portaria n.º 1334-F/2010, de dezembro.  

 

Artigo 13.º 

Obrigações dos utentes 

 

1 - Dos utentes em geral:  

a) Cumprir o presente regulamento e proceder ao pagamento do preço estipulado 

correspondente ao tempo de estacionamento.  

b) Respeitar as regras de sinalização, higiene e segurança afixadas e as instruções 

emanadas da fiscalização do parque.  

c) Não conduzir veículos no interior do parque sob o efeito de álcool, substâncias 

psicotrópicas ou estupefacientes.  

d) Não praticar nos limites do parque atos lesivos à Loures Parque, EM, ou contrários à 

lei e à ordem pública.  

e) Não efetuar no interior do parque lavagens de veículos, desmontagem ou montagem 

de peças ou lubrificações.  

f) Não atear lume, nem usar maçaricos ou quaisquer outros materiais e utensílios 

suscetíveis de causar riscos de incêndio ou explosão ou guardar materiais suscetíveis 

de causar os mesmos efeitos.  

g) Liquidar o preço acessório ou penalizações aplicáveis por violação das normas deste 

regulamento.  

2 – Dos utentes em especial:  

a) Cumprir os respetivos contratos de estacionamento.  

b) Cumprir as instruções que lhe sejam dadas para a utilização dos cartões de 

estacionamento. 

 

 

 



 

Artigo 14.º 

Cartão de Estacionamento 

1 – O acesso ao parque poderá ser efetuado através de cartão de estacionamento, 

codificado por matrícula e validade, mediante a prévia adesão a contrato de 

estacionamento das modalidades disponíveis.  

2 - O cartão de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, e deverá ser 

utilizado segunda as instruções daquela entidade.  

3 – A substituição do cartão de estacionamento temporariamente por outra matrícula no 

período de validade tem o custo de uma segunda via, definido no Anexo I – Tabela de 

Preços, Tarifas e Taxas. 

Artigo 15.º 

Responsabilidade civil 

1 – A Loures Parque, EM, subscreverá apólice de seguro de responsabilidade civil legal 

extracontratual por danos patrimoniais e não patrimoniais resultantes do exercício da 

sua atividade.  

2 – Ficam excluídos os danos provocados em objetos ou pessoas provocados por 

terceiros, alheios à vontade da Loures Parque, EM, pelo uso indevido de viaturas 

parqueadas, pelo não cumprimento das regras estabelecidas, pela omissão ou ação 

negligente ou dolosa do utente.  

Artigo 16.º 

Norma sancionatória 

1 – Os utentes portadores de contratos de estacionamento que violem de forma grave 

e reiterada as normas do presente regulamento e demais normas internas do parque, 

poderão ficar inibidos da utilização do mesmo, por decisão da Loures Parque, EM, por 

um período mínimo de cinco dias e máximo de doze meses, sem prejuízo de 

responsabilidade civil ou penal que ao caso em concreto seja atribuível.  

2 – O estacionamento de viaturas sujeitas a contrato de estacionamento que ultrapasse 

os limites horários previstos, será sujeito a penalização do preço previsto para as 

frações horárias.  

3 – A perda, deterioração ou extravio de talão de controlo de tempo de estacionamento 

no sistema de rotatividade ocasional implica o pagamento do preço diário 24 horas, 

definido no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas.  



 

 

4 – A emissão de uma segunda via do cartão de estacionamento de qualquer contrato 

de estacionamento tem o custo previsto no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas.  

Artigo 17.º 

Norma revogatória 

É revogado o regulamento REPS 400-2/LP/12.  

Artigo 18.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Loures 

Municipal/Boletim de Deliberações e Despachos. 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 501/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 501 – Prior Velho 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 10.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 501- Prior Velho. 

Artigo 3º 

Delimitação da zona 

A Zona 501 – Prior Velho, tem as delimitações constantes do anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas:  

a) Rua Professor Henrique de Barros;  
b) Avenida Severiano Falcão; 
c) Rua José Fonseca Carvalho; 
d) Rua Salgado Zenha;  
e) Rua Francisco Sousa Tavares;  
f) Rua 25 de Abril;  
g) Praceta Ramalho Ortigão;  
h) Rua Mártires de Timor;  
i) Rua Ary dos Santos;  
j) Praceta Domingos Rodrigues;  
k) Rua Fernando Namora;  
l) Rua 1º de Maio;  
m) Rua da Guiné;  
n) Rua Salgueiro Maia, e  
o) Áreas adjacentes aos arruamentos citados nas alíneas anteriores. 
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Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 501 – Prior Velho o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma 
tarifa de segunda a sexta-feira das 09h00 às 18h00. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 501 - Prior Velho: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 501 – 
Prior Velho por um período de tempo superior ao fixado na Tabela C, prevista no 
Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o 
estacionamento proibido. 

Artigo 7.º 

Taxas 

1 - Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela C, prevista 
no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

2 – Nas áreas adjacentes aos arruamentos citados no artigo 3.º pode a Loures 
Parque, E.M. optar estabelecer uma tarifa única diária do Tipo 1 ou 2, também fixadas 
no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 
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Artigo 8.º 

Isenção de tarifa 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos de Residentes 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela C, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 19 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 501/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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REGULAMENTO 601/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 601 – Bucelas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1 
 

Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências 
conferidas pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, 
todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações 
de Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, 
na última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o 
estipulado no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
114/94, de 3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 
de Novembro, no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos 
artigos 6.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração 
Limitada, aprovado pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 601 - Bucelas. 

Artigo 3.º 

Delimitação da zona 

A Zona 601 - Bucelas tem as delimitações constantes do Anexo A ao presente 
regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Área denominada por Largo Espírito Santo, compreendida entre as Ruas Marquês 
do Pombal, Luís de Camões e António Gonçalves dos Santos; 

b) Rua Marquês do Pombal. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 601 - Bucelas, o estacionamento fica sujeito ao pagamento de uma tarifa 
de segunda a sexta-feira das 08h00 às 18h00, exceto nos dias de Feira no período 
das 08h00 às 14h00, em que o estacionamento é interdito. 

2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 
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Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 601 – Bucelas: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 601 – 
Bucelas por um período de tempo superior ao fixado na Tabela C, prevista no Anexo I 
– Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena de se considerar o estacionamento 
proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar são as da Tabela C, prevista 
no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos identificados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das 
Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento 
de tarifas desde que os seus titulares se encontrem na previsão da secção II do 
capítulo III do referido regulamento. 
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Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 – Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de 
um preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela C, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização mensal = 
taxa de 1h x 19 dias; 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as 
pessoas singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 - O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido 
consoante o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada. 

Artigo 11.º 

Norma revogatória 

É revogado o Regulamento Específico 601/LP/15.  

Artigo 12.º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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ANEXO A 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO 321/LP/20 

Regulamento Específico  

Zona de Estacionamento de Duração Limitada 321 – 
Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide 
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Artigo 1.º 

Lei Habilitante 

O presente regulamento é elaborado e aprovado ao abrigo das competências conferidas 
pela alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º e alíneas k) e rr) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas Declarações de 
Retificação n.º 46-C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de novembro, na 
última redação dada pela Lei 50/2018 de 16 de Agosto, em conjugação com o estipulado 
no n.º 2 do artigo 70.º do Código da Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 
3 de maio, com a última redação dada pelo Decreto-lei nº 107/2018 de 29 de Novembro, 
no artigo 2.º do Anexo ao Decreto-Lei n.º 81/2006 de 20 de abril e nos artigos 6.º e 43.º 
do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada, aprovado 
pelo Regulamento n.º 001/LP/20. 

Artigo 2.º 

Âmbito de aplicação 

Nos termos dos artigos 2.º, 6.º, 7.º e 43.º do Regulamento Geral Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada o presente regulamento específico aplica-se ao 
estacionamento em todas as áreas ou eixos viários da zona de estacionamento de 
duração limitada designada por Zona 321 – Urbanização Jardins do Cristo Rei, 
Moscavide. 

Artigo 3º 

Delimitação da zona 

A Zona 321 – Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide, tem as delimitações 
constantes do Anexo A ao presente regulamento e é constituída pelas seguintes áreas: 

a) Av. Capitão Salgueiro Maia; 
b) Rua Dr. Filipe Araújo; 
c) Rua Dr. João António Gonçalves Amaral; 
d) Rua Eng.ª M.ª de Lurdes Pintassilgo; 
e) Rua Dr. Prof. António Luciano Pacheco Sousa Francisco; 
f) Praceta contígua à Rua Dr. Prof. António Luciano Pacheco Sousa Francisco; 
g) Praceta Cardeal Patriarca José Policarpo; 
h) Estrada da circunvalação, troço contíguo à Urbanização. 

Artigo 4.º 

Limites horários 

1 – Na Zona 321 - Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide, o estacionamento fica 
sujeito ao pagamento de uma tarifa de segunda a sexta-feira das 09h00 às 19h00. 
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2 – Fora dos limites horários fixados no número anterior, o estacionamento não está 
sujeito ao pagamento de qualquer tarifa nem condicionado aos limites máximos de 
permanência previstos no presente regulamento. 

Artigo 5.º 

Classe de veículos 

Podem estacionar na Zona 321 - Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide: 

a) Os veículos automóveis ligeiros e quadriciclos, com exceção das autocaravanas, 
veículos agrícolas, reboques e veículos únicos;  

b) Os motociclos, ciclomotores, velocípedes e triciclos, nas áreas que lhes sejam 
reservadas mediante sinalização; 

c) Demais veículos, conforme sinalização existente. 

Artigo 6.º 

Duração de estacionamento 

Nos termos do artigo 5.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada, nenhum veículo poderá permanecer num espaço da Zona 321 – 
Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide, por um período de tempo superior ao 
fixado na Tabela A+, prevista no Anexo I - Tabela de Preços, Tarifas e Taxas, sob pena 
de se considerar o estacionamento proibido. 

Artigo 7.º 

Tarifas 

1 - Nos termos dos artigos 6.º e 10.º do Regulamento Geral das Zonas de 
Estacionamento de Duração Limitada as tarifas a aplicar ao estacionamento de veículos 
na Zona 321 – Urbanização Jardins do Cristo Rei, Moscavide, são as constantes da 
Tabela A+, prevista no Anexo I – Tabela de Preços, Tarifas e Taxas. 

2 – Nos arruamentos citados no artigo 3.º pode a Loures Parque, EM, optar por 
estabelecer uma tarifa única diária Tipo 3, também fixada no Anexo I - Tabela de Preços, 
Tarifas e Taxas. 

Artigo 8.º 

Isenção de tarifas 

Estão isentos do pagamento de tarifas os veículos indicados no artigo 14.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 
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Artigo 9.º 

Veículos detentores de dístico de residente 

Os veículos referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º Regulamento Geral das Zonas 
de Estacionamento de Duração Limitada, beneficiam da isenção do pagamento de 
tarifas desde que os seus titulares se encontrem nas condições previstas na secção II 
do capítulo III do referido regulamento. 

Artigo 10.º 

Autorizações de estacionamento 

1 - Podem ser atribuídos distintivos especiais de autorização de estacionamento que 
titulem a possibilidade de estacionar sem limite de tempo, mediante o pagamento de um 
preço.  

2 - A emissão da autorização de estacionamento referida no número anterior terá um 
custo indexado à Tabela A+, aplicando-se a seguinte fórmula: Autorização Mensal = 
taxa de 3h x 17 dias. 

3 - Poderão requerer que lhes seja atribuída autorização de estacionamento as pessoas 
singulares ou coletivas nas condições estabelecidas nos termos do artigo 26.º do 
Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de Duração Limitada. 

4 – O dístico de autorização de estacionamento é propriedade da Loures Parque, EM, 
e deverá ser colocado no para-brisas do veículo a que diz respeito com o rosto para o 
exterior de modo a serem visíveis as menções dele constante. 

5 - O prazo de validade da autorização de estacionamento será estabelecido consoante 
o disposto no artigo 27.º do Regulamento Geral das Zonas de Estacionamento de 
Duração Limitada. 

Artigo 11º 

Entrada em Vigor 

O presente regulamento entra em vigor no prazo de 30 dias após a sua publicação no 
Loures Municipal – Boletim de Deliberações e Despachos. 
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ANEXO A – MAPA 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

Tabela de Preços, Tarifas e Taxas 

 

Artigo 10º do Regulamento Geral n.º 001/LP/20 

 
TABELA A+  

Fração/hora € S/IVA 

15 Minutos 0,20 

1 Hora 0,65 

2 Horas 1,30 

3 Horas 1,95 

4 Horas 4,07 

 

 

 
TABELA A  

 
Fração/hora 

 
€ S/IVA 

15 Minutos 0,16 
1 Hora 0,53 

2 Horas 1,06 

3 Horas 1,71 

4 Horas 4,07 

 

 
TABELA B  

 
Fração/hora 

 
€ S/IVA 

15 Minutos 0,16 
1 Hora 0,49 

2 Horas 0,89 

3 Horas 1,34 

4 Horas 3,25 

 

 



 

 
TABELA C  

 
Fração/hora 

 
€ S/IVA 

15 Minutos 0,16 
1 Hora 0,37 

2 Horas 0,65 

3 Horas 0,98 

4 Horas 2,44 

 

Regulamentos Específicos 

 
TARIFA ÚNICA DIÁRIA (TUD)  
 

Tipo 
 

€ S/IVA 

TUD 1 0,41 
TUD 2 0,82 

TUD 3 1,63 

 

 

Artigo 21º do Regulamento Geral n.º 001/LP/20 

 
RESIDENTES  

   
€ S/IVA 

1ª Viatura 2,03 
2ª Viatura 6,10 
3ª Viatura 16,26 
2ª Via 2,03 

 

Artigo 27º do Regulamento Geral n.º 001/LP/20 

 
AUTORIZAÇÔES DE ESTACIONAMENTO  

   
€ S/IVA 

2ª Via 2,03 

 

 



 

Regulamento Específico 400/LP/20 

(Parque de Estacionamento Estado da Índia) 

 
SEM CONTRATO   

   
€ S/IVA 

1ª Fração (15 minutos)  0,16 
Restantes frações (de 15 minutos) 0,16 
Período diurno (horário do parque) 4,55 
24 horas/dia 8,13 

 

 
CONTRATO MENSAL  
   

€ S/IVA 

Residente | Veículo ligeiro  
24 horas 
 36,59 
Residente | Veículo ligeiro  
2ª a 6ª | 19:00 – 09:00 
Fins de semana | 0:00 – 24:00 28,46 
Trabalhadores | Veículo ligeiro  
 2ª a 6ª | 08:00 – 20:00 12,20 
Público geral | Veículo ligeiro  
24 horas 
 

 
48,78 

Motas | 24 horas 
 

12,20 

2ª Via cartão 
 

4,07 

 

 

 

 



OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA              REQ. N.º_____ 

                                       LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO    

 

Nome / Designação Social: 

                               
 

                               
 

Morada: 

                               
 

                               
 

Código Postal: 

    -                           
  

Telefone:   E-mail: 

                               
 

Fax:    Contribuinte:   N.º de Bolsas de Estacionamento: 

                               
 

 Localização das Bolsas:              Frente ao n.º: 

                               
 

Zona:     Data de Início:                     Data Final:            N.º de Dias: 

       -   -        -   -          
 

Motivo para Ocupação: 

Viatura      Contentor de Entulhos     Mudanças         Filmagens    Outro:___________________ 

                                     

 

Data:      Assinatura: 

  -   -                           

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

           RECIBO DE ENTREGA DE REQUERIMENTO                      REQ. N.º________________                      

      OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA 

LICENCIAMENTO TEMPORÁRIO DE ESPAÇO DE ESTACIONAMENTO    

Assinatura do funcionário:___________________________________________ 

Data: ____-____-_______          

 
  
 

Avenida Dr. António Carvalho Figueiredo, n.º 28 A – 2670 -405 Loures 

Tel.:219821781     E-mail: louresparque@louresparque.pt 

 

 

(reservado à Loures Parque) 
 
 
 
 
 
 

QUANTIA:  
 
________,____ € 
 
 
 
 
AUTORIZADO: 
 
           SIM    
 
           NÃO   
 
 
 
 
DAF: 
 
 

 
 
 
 
CA: 
 
 

 

ANEXO II 

Taxa Diária = Taxa 4 h Tabela A/B/C  x  2  x  1,90  

Taxa Ocupação = Taxa Diária  x  N.º Bolsas  x  Nº dias 



ANEXO III  
DECLARAÇÃO DE ENTREGA DE VIATURA PARA 

DESMANTELAMENTO 
 
 

De acordo com a legislação ambiental e conforme previsto no n.º5 do artº 165  

do Código da Estrada, na qualidade de proprietário, venho desta forma manifestar a 

minha vontade de entregar a viatura abaixo indicada a favor do município de Loures - 

Loures Parque, E.M., para efeitos de desmantelamento. 

 

Dados do Proprietário 
 

Nome / Denominação social: 

                               
 

N.º Doc. de Identificação:        Morada:       

                               
 

Código Postal: 

    -                           
  

Telefone:   E-mail: 

                               
 

 

 

Dados da Viatura 
 

Matrícula:                 Marca e Modelo:                       Ano: 

                               

 
Localização da viatura:        

                               

                                                                                                                             
Frente ao n.º: 

                               

 
Data:      Assinatura do requerente: 

  -   -                              

 
Conferência pelos Serviços 
 
Data de entrada nos serviços:   Assinatura do funcionário: 

  -   -                              

 


