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CÂMARA
MUNICIPAL

17.ª Reunião Ordinária,
realizada em 25 de maio de 2022

DELIBERAÇÕES

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 327/2022 PARA APROVAR O VOTO DE PESAR PELO
FALECIMENTO DE JOSÉ M ARIA DURÃES
PAIVA SILVA, SUBSCRITA PELO SR.
PRESIDENTE DA CÂM ARA, SRA. VICEPRESIDENTE, SRA. VEREADORA E SR.
VEREADOR
ELEITOS
PELO
PARTIDO
SOCIALISTA
VOTO DE PESAR
PELO FALECIMENTO DE JOSÉ MARIA
DURÃES PAIVA SILVA
José Maria Durães Paiva Silva, deixou-nos no dia
14 de Maio, aos 57 anos de idade.
Falar de José Maria Durães Paiva Silva é falar de
uma intervenção cívica exemplar, de grande
dinamismo e participação na vida da sua
comunidade. É falar de uma vida dedicada ao
Concelho de Loures, em especial à Freguesia de
Unhos, onde se destaca o trabalho realizado em
prol das pessoas, dos cidadãos do Bairro da
Parcela 6.
Nascido em Armamar em 2/06/1964, foi criado,
desde tenra idade, no Concelho de Loures onde
efetuou o seu percurso escolar no Agrupamento
de Escolas da Bobadela. Iniciou o seu percurso
associativo na Freguesia da Bobadela, estando
também ligado à atividade da comunidade
católica desta Freguesia.

e jovens, pautando sempre a sua conduta por
valores humanistas em relação a todos os que
com ele conviviam.
Ao longo deste percurso José Maria Durães Paiva
Silva, sempre foi e continuará a ser, merecedor
do maior respeito e admiração por parte de todos
os Lourenses e em particular de todos os
Unhenses, que com carinho lhe souberam
reconhecer as suas elevadas competências, de
grande dedicação ao outro e às grandes causas
de solidariedade, sem nunca perder a sua
simplicidade e o seu empenhamento, devendo
igualmente esta Câmara Municipal registar,
através desta singela nota de pesar, o respeitoso
reconhecimento do dever de manter viva a
chama da sua memória e do seu exemplo de luta
incansável em prol dos outros, da sua
comunidade, afinal, em prol de um Mundo Melhor
para Todos.
Assim, reconhecendo ainda que o seu
desaparecimento constitui uma irreparável perda
para a sua comunidade, os eleitos do Partido
Socialista na Câmara Municipal de Loures, têm a
honra de propor que a Câmara Municipal, reunida
a 25 de maio, delibere:
1. Guardar um minuto de silêncio em sua
memória;
2. Remeter o presente voto de pesar à família
enlutada e Grupo Recreativo Escola De
Samba - Parcela 6.
Loures, 25 de Maio de 2022
Os eleitos do Partido Socialista
Ricardo
Leão

Sónia
Paixão

Nuno
Dias

Paula
Magalhães

(Aprovada por unanimidade e cumprido um
minuto de silêncio em memória do falecido)

Passou mais tarde a residir na Freguesia de
Unhos, tendo sido fundador do Grupo Recreativo
Escola De Samba - Parcela 6, no ano 2000,
sendo atualmente Presidente desta associação,
onde desenvolvia várias atividades na área do
Desporto e da Cultura com inequívoco interesse
público e forte preocupação de cariz social e
solidário, em prol da integração social de crianças
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 328/2022 PARA APROVAR UMA RECOMENDAÇÃO
SUBORDINADA AO TEMA “REABERTURA DE
CENTRO DE VACINAÇÃO NA ZONA NORTE
DO CONCELHO DE LOURES”, SUBSCRIT A
PELA
SRA.
VEREADORA
E
SRS.
VEREADORES ELEITOS PELA COLIGAÇÃO
DEMOCRÁTICA UNITÁRIA
RECOMENDAÇÃO
REABERTURA DE CENTRO DE VACINAÇÃO
NA ZONA NORTE DO CONCELHO DE LOURES
No início de fevereiro de 2021 deu-se início ao
processo de vacinação contra a COVID 19 no
concelho
de
Loures,
coordenado
pelo
Agrupamento de Centros de Saúde LouresOdivelas (ACES) e com o apoio da Câmara
Municipal de Loures.
Para o efeito, foi disponibilizado pelo Município o
Pavilhão António Feliciano Bastos, em Loures,
mas já nessa altura, o então Presidente da
Câmara, Bernardino Soares, tinha mostrado
disponibilidade para encontrar outros espaços de
vacinação ou ajudar em questões de transporte.
Face às reivindicações, quer dos eleitos
autárquicos, quer dos próprios munícipes, no final
de abril de 2021, foi aberto em Sacavém, outro
centro de vacinação contra a COVID 19, instalado
no Pavilhão da Escola Básica Bartolomeu Dias,
para assegurar a vacinação da população da
zona oriental do concelho de Loures. Pavilhão
completamente equipado pelo Município, tendo
em conta que o ACES não possuía os meios
necessários para a abertura deste novo centro de
vacinação.
Tanto para o centro de vacinação em Loures,
como para o de Sacavém, a Câmara Municipal de
Loures assegurou o transporte aos utentes que
não tinham possibilidade de se deslocar pelos
seus próprios meios.
Tendo em conta que os meios humanos do ACES
eram insuficientes para assegurar esta resposta
essencial à população, o Município reforçou as
equipas de vacinação com enfermeiros e pessoal
administrativo,
suportando
os
respetivos
encargos.
Também a vacinação a doentes acamados teve a
colaboração do Município, através da contratação
de enfermeiros e da disponibilização de um
médico e de uma enfermeira da Divisão de
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio
Psicossocial.
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Foi ainda assegurado pelo Município, através do
Serviço Municipal de Proteção Civil, o apoio
logístico
às
equipas
de
vacinação,
designadamente ao nível da vacinação ao
domicílio e em lares.
A Câmara Municipal de Loures e a Assembleia
Municipal de Loures aprovaram respetivamente
em novembro e dezembro de 2021, propostas da
CDU para a reabertura de um segundo centro de
vacinação no Concelho de Loures.
Num momento em que a evolução dos números
de pessoas infetadas e internadas nas unidades
de saúde levam as autoridades a promover o
reforço da vacinação das pessoas mais
vulneráveis, a decisão de manter apenas um
centro de vacinação no concelho, vai em sentido
contrário às necessidades da população. Tornase urgente a reabertura de um centro de
vacinação na zona norte do concelho que
assegure a vacinação da população daquela zona
do concelho.
Face ao exposto, os eleitos da CDU propõem
que a Câmara Municipal de Loures, reunida em
25 de maio de 2022, delibere recomendar ao
Senhor Presidente da Câmara que:
1. Pressione o Ministério da Saúde para que
seja revertida a decisão de encerrar o
centro de vacinação instalado em Loures;
2. Continue a ser assegurado pelo Município
o apoio necessário ao processo de
vacinação, designadamente ao nível da
vacinação ao domicílio e em lares;
3. Continue a ser garantido o transporte aos
utentes que não tenham possibilidade de
se deslocar pelos seus próprios meios.
Sendo aprovada, a recomendação deverá ser
remetida às seguintes entidades:
Ministra da Saúde;
Presidente da Assembleia Municipal de Loures;
Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho
de Loures;
Presidentes das Assembleias de Freguesia do
concelho de Loures;
Diretor Executivo do ACES Loures-Odivelas;
Órgãos de Comunicação Social.
Loures, 25 de maio de 2022

26 de MAIO
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Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de
Loures
________________________________________
Gonçalo Caroço
________________________________________
Paulo Piteira
________________________________________
Tiago Matias
________________________________________
Anabela Feliciano
(Aprovada por maioria, com os votos a favor
do senhor Presidente da Câmara, da senhora
Vice-Presidente, do senhor Vereador eleito
pelo Partido Socialista, da senhora Vereadora
e dos senhores Vereadores eleitos pela
Coligação Democrática Unitária e dos
senhores Vereadores eleitos pelo Partido
Social Democrata. Absteve-se o senhor
Vereador eleito pelo CHEGA. Não participou
na votação a senhora Vereadora Paula
Alexandra
Flora
da
Costa
Magalhães
Bernardo)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 329/2022 PARA
APROVAR
UM A
MOÇÃO
SUBORDINADA AO TEM A “CONTRA O
AUMENTO DO CUSTO DE VIDA, PELO
AUMENTO DOS SALÁRIOS”, SUBSCRITA
PELA
SRA.
VEREADORA
E
SRS.
VEREADORES ELEITOS PELA COLIGAÇÃO
DEMOCRÁTICA
MOÇÃO
CONTRA O AUMENTO DO CUSTO DE VIDA,
PELO AUMENTO DOS SALÁRIOS
Os trabalhadores e o povo português vêem-se
confrontados com o desmesurado aumento de
preços de bens e serviços essenciais, o que
exige, medidas que ponham travão à
especulação que caracteriza muitas destas
subidas.
Exige-se ainda que o poder de compra dos
trabalhadores, reformados e pensionistas seja
aumentado, repondo, antes de mais, a perda
significativa que tiveram por via do aumento da
inflação nestes primeiros meses do ano
decorrente da forte especulação dos preços do
mercado.
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O aproveitamento da atual situação, que
desencadeou um brutal aumento de preços, com
as multinacionais a promover a especulação para
concentrar lucros cada vez maiores, degrada
ainda mais o poder de compra dos salários e das
pensões, afetando de forma mais violenta os
trabalhadores, os reformados e as camadas mais
desfavorecidas da população.
Quando se assiste, por exemplo, à manutenção
de aumentos de 0.9% para a administração
pública, quando a inflação já ultrapassa os 7%, é
evidente que se torna impossível fazer frente a
este aumento do custo de vida. Acresce que a
manutenção
dos
valores
da
Tabela
Remuneratória Única leva a que a capacidade do
poder de compra dos trabalhadores diminua.
É preciso aumentar o Salário Mínimo Nacional,
assim como é urgente atualizar todos os outros
salários, considerando que o número médio de
trabalhadores que hoje auferem o salário mínimo
aumentou de forma exponencial, levando a que
cada vez mais o salário mínimo impere, situação
essa encarada pelos trabalhadores como uma
injustiça, dado que muitos deles têm já dezenas
de anos de trabalho e continuam a auferir apenas
o Salário Mínimo Nacional.
Os vereadores da CDU, propõem que a
Câmara Municipal de Loures, reunida a 25 de
maio de 2022 delibere:
1. Instar o Governo a adotar medidas de
combate
à
especulação
de
preços,
nomeadamente a fixação de valores máximos
nos bens essenciais;
2. Instar o Governo a promover medidas de
aumento geral dos salários, nomeadamente
através do aumento do Salário Mínimo
Nacional,
da
atualização
da
Tabela
Remuneratória Única e do desbloqueio da
contratação coletiva de forma a que seja
possível atualizar os salários da generalidade
dos trabalhadores.
Sendo aprovada, a moção deverá ser remetida às
seguintes entidades:
Primeiro-Ministro;
Primeiro-Ministro;
Grupos Parlamentares na Assembleia da
República
Presidente da Assembleia Municipal de Loures;
CGTP;
UGT;
Órgãos de Comunicação Social.
26 de MAIO
de 2022
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Loures, 25 de maio de 2022
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de
Loures
________________________________________
Gonçalo Caroço
________________________________________
Paulo Piteira
________________________________________
Tiago Matias
________________________________________
Anabela Feliciano
(Rejeitada com os votos contra do senhor
Presidente da Câmara, da senhora VicePresidente, da senhora Vereadora e do senhor
Vereador eleitos pelo Partido Socialista e dos
senhores Vereadores eleitos pelo Partido
Social Democrata. Votaram a favor a senhora
Vereadora e os senhores Vereadores eleitos
pela Coligação Democrática Unitária. Abstevese o senhor Vereador eleito pelo CHEGA)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 330/2022 PARA APROVAR O VOTO DE SAUDAÇÃO AO
ATLETA AIRES PRAT AS, AOS TREINADORES
E AO CLUBE DE ATLETISMO DE VALE
FIGUEIRA, PELOS RESULTADOS OBTIDOS
NA MEIA-M ARATONA NO ESCALÃO M65,
SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE
SAUDAÇÃO
O Campeonato Nacional de Meia-maratona
realizou-se no passado dia 22 de maio de 2022
em Lagos. Nesta competição o atleta Aires Pratas
do Clube de Atletismo de Vale Figueira sagrou-se
Campeão Nacional de Meia-maratona no escalão
M65.
A Câmara Municipal de Loures reunida em 25 de
maio de 2022, reforça o mérito da conquista do
atleta, do clube e seus treinadores, o trabalho
efetuado ao longo dos anos em prol do atletismo,
realçando a brilhante prestação que honrou e
dignificou o Clube e o concelho de Loures.
Propomos ainda que desta saudação seja dado
conhecimento ao clube, à Assembleia Municipal
de Loures, á Assembleia e Executivo da União de
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Freguesias de Santa Iria de Azóia, S. João da
Talha e Bobadela e que seja divulgada nos
Órgãos de Comunicação Social locais e
nacionais.
Loures, 25 de maio de 2022
A Vice-Presidente
Sónia Paixão
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 331/2022 PARA APROVAR O VOTO DE SAUDAÇÃO ÀS
COLETIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES,
SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE
SAUDAÇÃO ÀS COLETIVIDADES DO
CONCELHO DE LOURES
No próximo dia 31 de maio, assinala-se o Dia
Nacional das Coletividades, instituído pela
Assembleia da República com a aprovação da Lei
n. 34/2003, de 22 de agosto.
Pela relevância desta data, e pelo determinante
papel do Movimento Associativo no concelho de
Loures, a Câmara Municipal de Loures saúda
todo o Movimento Associativo do concelho.
Nesta data pretende-se homenagear todos os
homens e as mulheres que, ao longo da sua vida,
têm dedicado muito do seu tempo e do seu
esforço em prol da comunidade, tendo para isso
trabalhado nas associações e coletividades do
nosso país.
Loures, tem uma tradição vincadamente
associativa. São bem mais de duas centenas de
associações que, ao longo de mais de século e
meio, têm sido um exemplo de cidadania e de
trabalho em prol das suas comunidades. São
vários milhares de dirigentes associativos
voluntários que, através do seu conhecimento e
da sua dedicação, permitiram e permitem à
população um acesso facilitado à cultura, ao
desporto, ao recreio e tantas outras vertentes da
ação humana, fortalecendo a nossa democracia,
mas essencialmente contribuindo de forma
indelével para o crescimento de gerações e
gerações, incutindo-lhes valores de cidadania,
contribuindo assim para o desenvolvimento das
comunidades onde se inserem as suas
associações.
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Neste Dia Nacional das Coletividades, celebra-se
e homenageia-se também a capacidade que as
associações sempre tiveram ao longo da história
em defender e reivindicar melhores condições
para os seus associados, cumprindo o objetivo
que sempre esteve na sua génese, fomentar a
participação e ultrapassar as dificuldades que se
apresentam às populações, sejam elas de carater
social, cultural, desportivo ou outro.
Mas as coletividades de Loures, para além de
serem garantes na preservação da tradição das
nossas gentes, são também fatores de
modernidade, apontando novos caminhos,
assumindo novas formas de associativismo e
serão sempre parceiros desafiantes nesta relação
com a Autarquia que se pretende próxima e
colaborante.
E neste ano, o simbolismo deste Dia assume
capital importância, depois de dois anos de fortes
constrangimentos à atividade associativa, por via
da crise pandémica que ainda atravessamos,
destacamos por isso a resiliência como uma das
caraterísticas fundamentais das associações de
Loures e dos seus dirigentes.
É na forte convicção do Executivo Municipal, que
todo o apoio prestado às associações do
Concelho se trata de um efetivo investimento na
melhoria da qualidade de vida dos munícipes de
Loures, que saudamos todo o tecido associativo
concelhio no Dia Nacional das Coletividades.
Esta saudação deverá ser enviada para:
− Todo o tecido associativo de Loures,
− Associação de Coletividades do Concelho de
Loures;
− Confederação Portuguesa de Coletividades de
Cultura, Recreio e Desporto;
− Assembleia Municipal;
− Juntas e Assembleias de Freguesia;
− Órgãos de comunicação social local.
Loures, 25 de maio de 2022
A Vice-Presidente
Sónia Paixão
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 332/2022 PARA APROVAR O VOTO DE SAUDAÇÃO AO
COMITÉ PARALÍMPICO E A TODOS OS
ENVOLVIDOS
NA
MISSÃO
–
JOGOS
SURDOLÍMPICOS CAXIAS DO SUL 2021,
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA
CÂM ARA
SAUDAÇÃO
AO COMITÉ PARALÍMPICO E A TODOS OS
ENVOLVIDOS NA MISSÃO – JOGOS
SURDOLÍMPICOS CAXIAS DO SUL 2021
Portugal participou entre 1 e 15 de maio na mais
antiga competição internacional para pessoas
com deficiência, os Jogos Surdolímpicos. No
evento que decorreu na cidade de Caxias do Sul,
no Brasil, a comitiva portuguesa contou com a
participação de 12 atletas em 6 modalidades,
num total de mais de 4000 atletas oriundos de 78
países em 20 modalidades.
A comitiva portuguesa obteve a melhor
classificação
de
sempre
nos
Jogos
Surdolímpicos, com um total de quatro medalhas
conquistadas (duas de ouro e duas de bronze) e
12 diplomas surdolímpicos.
Joana Santos ganhou o ouro em -57kg de judo,
André Soares o bronze no contrarrelógio e o ouro
na prova por pontos de ciclismo e Hugo Passos o
bronze em -67kg de luta greco-romana.
Em Loures somos defensores da inclusão e
igualdade de oportunidade em todas as áreas de
ação do município, onde o desporto se revela
como um vetor de extrema importância para
alcançar estes desígnios. Partilhamos os
objetivos do Comité Paralímpico de Portugal e
com este desenvolvemos uma parceria para
desenvolvimento de programas e ações de
promoção do gosto pela prática desportiva, como
meio de formação do caráter, de defesa da
saúde, do ambiente, da coesão e inclusão social.
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a
25 de maio de 2022, felicita Comité Paralímpico
de Portugal e todos os envolvidos na Missão –
Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021 pelos
resultados obtidos e, por mais uma vez,
demonstrarem a superação, qualidade e
excelência do trabalho por todos desenvolvido.
Loures, 25 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
Ricardo Leão

N.º 11
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Esta saudação, depois de aprovada, deverá
ser enviada para as seguintes entidades:
• À direção do Comité Paralímpico de Portugal,
seus atletas e equipa técnica;
• À Assembleia Municipal;
• À Comunicação Social.
(Aprovada por unanimidade)

AT A DA 14ª REUNIÃO
CÂM ARA
MUNICIPAL
REALIZADA EM 2022.04.13

ORDINÁRIA D A
DE
LOURES,

Considerando que:

(Aprovada por unanimidade, não tendo
participado na votação a senhora Vereadora
Anabela de Oliveira Feliciano e Pacheco e o
senhor Vereador Gonçalo Filipe Vintém
Caroço, por não terem estado presentes na
reunião a que respeita a ata)

AT A DA 15ª REUNIÃO
CÂM ARA
MUNICIPAL
REALIZADA EM 2022.04.27

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 299/2022 PARA APROVAR A PROPOSTA RELATIVA À
ACEITAÇÃO
DA
ENTREGA
DO S
DOCUMENTOS
DE
HABILITAÇÃO
APRESENTADOS
PELA
ENTIDADE
ADJUDICAT ÁRIA “DIZ & ASSOCIADOS”, NO
ÂMBITO DO PROCEDIMENTO AQUISITIVO DE
SERVIÇOS DE REVISÃO OFICIAL DE
CONTAS/AUDITORIA EXTERNA ÀS CONTAS
INDIVIDUAIS E ÀS CONTAS CONSOLIDADAS
DO MUNICÍPIO DE LOURES E SERVIÇOS
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E
RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E
ODIVELAS,
SUBSCRITA
PELO
SR.
PRESIDENTE DA CÂM ARA

ORDINÁRIA D A
DE
LOURES,

(Aprovada por unanimidade, não tendo
participado na votação a senhora Vereadora
Anabela de Oliveira Feliciano e Pacheco, por
não ter estado presente na reunião a que
respeita a ata)

A. Na sequência de solicitação pelo Gabinete de
Auditoria Interna (GAI) através da informação
n.º 25/GAI7LB/2021 foi instruído e lançado o
procedimento aquisitivo do tipo Consulta
Prévia que correu os seus termos sob o n.º de
processo 55356/DCA/2021, em agrupamento
de entidades do Município de Loures e dos
Serviços Intermunicipalizados de Águas e
Resíduos dos Municípios de Loures e
Odivelas (SIMAR), com vista à celebração de
um contrato de Prestação de Serviços de
Revisão Oficial de Contas/Auditoria Externa às
contas individuais do Município de Loures e
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e
Resíduos dos Municípios de Loures e
Odivelas (SIMAR), bem como às contas
consolidadas respetivas, referente aos anos
de 2022 a 2024;
B. Em tal procedimento foram convidadas a
apresentar proposta três entidades, a saber:
António Morgado, SROC Unipessoal, Lda.,
Nunes Cameira & Associados, SROC, Lda. e
Diz & Associados – SROC, Lda;
C. Das três entidades convidadas, apenas a
entidade “Diz & Associados – SROC, Lda”
apresentou proposta;
D. Por deliberação da Câmara Municipal de
Loures na sua 13ª Reunião Ordinária, de
30/03/2022, houve lugar à adjudicação da
proposta apresentada pela entidade “Diz &
Associados – SROC, Lda”;
E. Notificada que foi da adjudicação e para
apresentação dos documentos de habilitação
em 03 de maio de 2022, através de
mensagem de correio eletrónico (conforme
documento 1 que se anexa), a adjudicatária,
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Diz & Associados – SROC, Lda., apenas
apresentou parte de tais documentos em
10/05/2022, quando o deveria ter feito até
06/05/2022;
F. Nessa mesma data, não “(…) tendo
conseguido ainda obter todas as certidões do
registo criminal dos sócios (…) veio a referida
entidade solicitar prazo adicional para poder
enviar referidos documentos (conforme
documento 2 que se anexa);
G. Ainda antes de ter sido possível analisar o
pedido apresentado, no dia 13/05/2022, a
adjudicatária, enviou toda a documentação em
falta justificando o atraso: “não nos foi possível
reunir todos os certificados do registo criminal
dos sócios e da sociedade, devido a
dificuldades informáticas, e ausência de um
dos sócios de Portugal no período solicitado”
conforme documentos que se anexam sob os
números 3 e 4;
H. Neste momento, o
instruído com todos
habilitação necessários
possam ser praticados
da sua apresentação;

processo mostra-se
os documentos de
e regulares para que
os atos dependentes

I. Pese embora, a adjudicatária apenas tenha
entregue parte dos documentos de habilitação
no dia 10/05/2022 e as restantes no dia
13/05/2022 quando o deveria ter feito até ao
06/05/2022, a verdade é que apresenta uma
justificação ou fundamento para tal facto que
se afigura ser atendível no sentido de não lhe
dever ser imputável o atraso na apresentação
de tais documentos. Ademais, tendo sido a
única entidade a apresentar proposta neste
procedimento aquisitivo do tipo consulta
prévia, não se vislumbram razões de natureza
jurídica que obstem à aceitação desses
documentos como se da sua apresentação em
tempo se tratasse;
J. O fundamento para que se conclua como
antedito, isto é, não se vislumbrarem razões
de natureza jurídica que obstem à aceitação
desses documentos como se da sua
apresentação em tempo se tratasse, decorre
do facto de o atraso não lhe ser imputável e,
não obstante se tratar de um procedimento do
tipo consulta prévia, apenas uma das
entidades convidadas apresentou proposta
pelo que não existem direitos ou expetativas
jurídicas de entidades terceiras que saiam
prejudicados com o facto verificado, nem tão
pouco são postos em crise os princípios gerais
da contratação pública, sendo certo que a

N.º 11

possibilidade de satisfação da necessidade
sentida pelo Município não fica posta em
causa.
Tenho a hora de propor que:
A Câmara Municipal de Loures delibere, nos
termos da alínea dd), do n.º 1, do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09 e número 3
do artigo 39º e do artigo 85º ambos do Código
dos Contratos Públicos, que decida, no âmbito do
procedimento aquisitivo do tipo consulta prévia
sub judice, aceitar os documentos de habilitação
apresentados pela entidade adjudicatária “Diz &
Associados – SROC, Lda” como se de
documentos apresentados em tempo se
tratassem e determinar que o processo seja
devolvido ao DGMA/NAT para a prática dos atos
procedimentais subsequentes que lhe couber
praticar.
Loures, 18 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)
(Aprovada por maioria, com os votos a favor
do senhor Presidente da Câmara, da senhora
Vice-Presidente, da senhora Vereadora e do
senhor
Vereador
eleitos pelo
Partido
Socialista, dos senhores Vereadores eleitos
pelo Partido Social Democrata e do senhor
Vereador eleito pelo CHEGA. Abstiveram-se a
senhora Vereadora e os senhores Vereadores
eleitos pela Coligação Democrática Unitária)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 301/2022 PARA APROVAR A MINUTA DE ADENDA
RELATIVA À ALTERAÇÃO À CLÁUSULA
TERCEIRA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
REFERÊNCIA Nº 2595/000405/395, SUBSCRITA
PELO SR. PRESIDENTE DA CÂM ARA
Considerando que:
A. Na 4.ª sessão extraordinária da Assembleia
Municipal de Loures, realizada em 24 de
março de 2022, sob proposta da Câmara
Municipal de Loures aprovada na sua 12.ª
reunião ordinária, realizada em 16 de março
de 2022, foi autorizada, nos termos da alínea
ccc) do n.º1 do artigo 33.º e da alínea f) do
n.º1 do artigo 25.º ambos do Anexo I da Lei
n.º75/2013, de 12 de setembro, conjugados
com o artigo 49.º e o artigo 51.º ambos da Lei
26 de MAIO
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n.º 73/2013, de 3 de setembro, a permuta do
investimento “Escola Básica n.º5 de Camarate
– obra”, no valor de 2.500.000,00€ (dois
milhões e quinhentos mil euros), pelo
respeitante à “Escola Portela de Santa Iria de
Azóia - obra”, no mesmo montante.
B. A permuta supra identificada origina uma
alteração à cláusula terceira “Finalidade” do
Contrato de Empréstimo (referência n.º
2595/000405/391),
celebrado
entre
o
Município de Loures e a Caixa Geral de
Depósitos, S.A. e visado pelo Tribunal de
Contas.
C. Foram solicitadas, à CGD - Caixa Geral de
Depósitos, S.A., as cláusulas contratuais
inerentes à formalização da permuta
autorizada. Tendo a Adenda ao supra
identificado contrato, que consubstancia a
referida permuta, sido objeto de análise
conjunta pelos serviços da CGD - Caixa Geral
de Depósitos, S.A. e da Câmara Municipal de
Loures.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures, na sequência
da deliberação tomada na 4.ª sessão
extraordinária da Assembleia Municipal de
Loures, realizada em 24 de março de 2022, sob
sua proposta aprovada na 12.ª reunião ordinária,
realizada em 16 de março de 2022, delibere
aprovar a alteração constante na minuta da
Adenda contratual junta em anexo.
Loures, 18 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)
(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta da Adenda ao
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e
a Caixa Geral de Depósitos, S.A., está
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da
presente edição.

N.º 11

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 302/2022 PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DE
CONTRATO DE UTILIZAÇ ÃO DE IMÓVEL
ENTRE O MUNICIPIO DE LOURES E A AMRT ASSOCIAÇÃO
PARA
A
MUDANÇA
E
REPRESENT AÇÃO
TRANSCULTURAL,
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA
CÂM ARA
Considerando que:
A. A AMRT – Associação para a Mudança e
Representação Transcultural é uma Instituição
Particular de Solidariedade Social e é a
entidade responsável pelo desenvolvimento do
Programa Escolhas 8G, no Bairro Quinta da
Fonte;
B. A AMRT tem necessidade de um espaço
físico, com melhores condições, para o
desenvolvimento das suas atividades, que
atualmente são dinamizadas num espaço
cedido ao Teatro Ibisco (Centro de Produção)
e que se tornou exíguo para albergar o
número de crianças e jovens que participam
nas atividades diárias;
C. A fração autónoma designada pela letra “A”,
correspondente à cave do prédio localizado na
Rua Ary dos Santos, n.º 13, Quinta da Fonte,
em Apelação, encontrava-se desocupada;
D. O DCSH emitiu parecer favorável à cedência;
E. A AMRT aceitou as condições do contrato a
celebrar, porém, a formalização do contrato
fica condicionada ao cumprimento dos
requisitos estatutários para a aceitação.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei
n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar a
celebração de contrato de utilização da fração
autónoma
designada
pela
letra
“A”,
correspondente à cave do prédio localizado na
Rua Ary dos Santos, n.º 13, Quinta da Fonte,
Apelação, União das Freguesias de Camarate,
Unhos e Apelação, descrita na 2.ª Conservatória
do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 383 “A” da freguesia da Apelação e inscrita na matriz
predial urbana sob o artigo 996-”A” da União das
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, a
favor da AMRT – Associação para a Mudança e
Representação Transcultural, nos termos e
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condições que constam da minuta anexa à
presente proposta.
Loures, 18 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
Ricardo Leão
(…)
(Aprovada por maioria, com os votos a favor
do senhor Presidente da Câmara, da senhora
Vice-Presidente, da senhora Vereadora e do
senhor
Vereador
eleitos pelo
Partido
Socialista, da senhora Vereadora e dos
senhores Vereadores eleitos pela Coligação
Democrática Unitária e dos senhores
Vereadores eleitos pelo Partido Social
Democrata. Absteve-se o senhor Vereador
eleito pelo CHEGA)
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a
celebrar entre o Município de Loures e a AMRT –
Associação para a Mudança e Representação
Transcultural, está disponibilizada em Anexo nas
páginas finais da presente edição.

C. A parceria assentou num valor de
transferência para cada transporte/percurso de
50,00€ (cinquenta euros);
D. O projeto teve início a 10 de novembro de
2021 e finalizará a 30 de junho de 2022;
E. Visando a otimização da gestão financeira
destas
Associações,
perspetiva-se
a
transferência do valor referente ao ano letivo
2021/2022.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual, aprovar a transferência de
verbas às Associações de Bombeiros envolvidas,
relativa aos 3 períodos do ano letivo 2021/2022,
num total de 78.150,00€ (setenta e oito mil cento
e cinquenta euros), nos moldes previstos na
informação nº 77/DISE/HG, datada de 4 de maio
de 2022.
Loures, 16 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 303/2022 PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE
VERBAS
PARA
AS
ASSOCIAÇÕES
HUM ANITÁRIAS
D OS
BOMBEIROS
VOLUNTÁRIOS DE BUCELAS, MOSCAVIDE,
PORTELA, LOURES, CAM ARATE E SACAVÉM
NO ÂMBITO DO PROJETO DE HIDROTERAPIA
– ANO LETIVO 2021/2022, SUBSCRITA PELO
SR. PRESIDENTE DA CÂM ARA
Considerando que:
A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi
solicitada a colaboração das Associações dos
Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide
e Portela, Loures, Camarate e Sacavém para
assegurar a totalidade do transporte dos 244
alunos, mais acompanhantes, durante o ano
letivo de 2021/2022, das respetivas escolas
para as quatro piscinas municipais do
concelho;
B. Os alunos foram identificados pelas equipas
de ensino especial de cada Agrupamento de
Escolas do Concelho, cuja área de influência
geográfica é das referidas Associações
Humanitárias;

N.º 11

(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: O Extrato da Informação
nº
77/DISE/HG
(E/60538/2022),
está
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da
presente edição.

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 304/2022 PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE
VERBAS PARA A ESCOLA SECUNDÁRIA DE
CAM ARATE E O AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS M ARIA KEIL, SUBSCRIT A PELO SR.
PRESIDENTE DA CÂM ARA
Considerando que:
A. A Câmara Municipal encontra-se a organizar o
“Loures Educa +” que decorre entre os dias 16
e 21 de maio de 2022, com a dinamização de
várias iniciativas;
B. A Escola Secundária de Camarate e o
Agrupamento de Escolas Maria Keil apoiarão
a dinamização de três iniciativas municipais,
com participação e envolvimento dos alunos
dos cursos de restauração, em contexto de
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formação prática, o que constitui uma maisvalia para a aprendizagem e desenvolvimento
dos mesmos.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual, aprovar a transferência de verbas
referentes ao apoio financeiro, para assegurar os
materiais e necessários à confeção do catering
por parte dos alunos, à Escola Secundária de
Camarate e ao Agrupamento de Escolas Maria
Keil, num total de 3.677,00 € (três mil seiscentos
e setenta e sete euros), conforme abaixo
especificado:
Escola
Escola
Secundária
de
Camarate
Agrupamento de Escolas Maria
Keil
Total

Nº
Contribuinte

Verba a
transferir

600 036 545

3.177€

600 079 198

500€
3.677€

Loures, 18 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 305/2022 PARA APROVAR A TRANSFERÊNCIA DE
VERBAS PARA O AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS GENERAL HUMBERTO DELGADO,
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA
CÂM ARA
Considerando que:
A. No âmbito do Protocolo de Colaboração
Tripartido celebrado entre o Instituto
Politécnico de Setúbal, o Agrupamento de
Escolas 4 de Outubro e a Câmara Municipal
de Loures, foi realizada uma reunião de
apresentação
a
empresas
do
tecido
empresarial concelhio, no dia 28 de abril, às
15h, no Salão Nobre dos Paços do Concelho;
B. Tendo sido necessário assegurar um bom
acolhimento aos convidados e participantes,
foi solicitado ao Agrupamento de Escolas
General Humberto Delgado, através do curso
de restauração, um coffee-break para cerca de
40 pessoas.

N.º 11

Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do
disposto pela alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua redação atual, delibere aprovar a
transferência de verba ao Agrupamento de
Escolas General Humberto Delgado, no valor de
300,00€ (trezentos euros).
Loures, 16 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 306/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
CINETEATRO DE LOURES, À FREGUESIA DE
LOURES, SUBSCRIT A PELA SRA. VICEPRESIDENTE
Considerando que:
A. A Freguesia de Loures solicitou a utilização do
Cineteatro de Loures, para a realização de
concerto pelo grupo “o Povo”, no âmbito das
comemorações do 25 de Abril, no dia 23 de
abril de 2022, entre as 14H00 e as 23H00;
B. A utilização do Cineteatro de Loures,
pressupõe o pagamento por hora de 16,50 €
(dezasseis euros e cinquenta cêntimos), em
período diurno e de 17,70€ (dezassete euros e
setenta cêntimos), em período noturno,
acrescido de um euro por hora ao fim de
semana, IVA incluído à taxa legal em vigor;
C. A ocupação teve a duração de nove horas,
correspondendo a um valor total a pagamento
de 162,30€ (cento e sessenta e dois euros e
trinta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em
vigor;
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento
do valor relativo à utilização acima indicada.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo do nº 2, do artigo 10º do Quadro Normativo
de Cedência e Utilização do Cineteatro de
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do
artigo 33º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de
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setembro, aprovar a isenção do pagamento pela
respetiva utilização, à Freguesia de Loures, no
valor total de 162,30€ (cento e sessenta e dois
euros e trinta cêntimos), IVA incluído à taxa legal
em vigor.
Loures, 17 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)

anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na
sua redação atual, aprovar a isenção do
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo
Dramático e Recreativo Corações de Vale
Figueira, no valor de 260,76€ (duzentos e
sessenta euros e setenta e seis cêntimos), IVA
incluído à taxa legal em vigor.
Loures, 17 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)

(Aprovada por unanimidade)

(Aprovada por unanimidade)
PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 307/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
PAVILHÃO JOSÉ GOUVEIA, AO GRUPO
DRAM ÁTICO E RECREATIVO CORAÇÕES DE
VALE FIGUEIRA, SUBSCRITA PELA SRA.
VICE-PRESIDENTE
Considerando que:
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de
Vale Figueira, com o NIF 501 616 977, utilizou
o Pavilhão José Gouveia, nos dias 12 e 13 de
março de 2022, para a realização do Torneio
Micro Team Gym;
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia
pressupõe o pagamento por hora, para a
realização de iniciativas do valor de 10,53€
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), e
para montagem/desmontagem de material de
5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro
cêntimos), IVA não incluído;
C. A ocupação teve a duração total de vinte e
quatro horas (dezasseis para a realização da
iniciativa e oito horas para montagens e
desmontagens de material) do que resulta um
valor a pagamento de 260,76€ (duzentos e
sessenta euros e setenta e seis cêntimos), IVA
incluído à taxa legal em vigor;

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 308/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
PAVILHÃO DO ORIENTE AOS BOAVISTEIROS
- ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, CULTURAL E
RECREATIVA DO BAIRRO DA BOAVISTA,
PELA REALIZAÇÃO DE INICIATIVA NO DIA 20
DE FEVEREIRO DE 2022, SUBSCRITA PELA
SRA. VICE-PRESIDENTE
Considerando que:
A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista,
com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência
do Pavilhão do Oriente, para a realização de
uma iniciativa no dia 20 de fevereiro de 2022;
B. A ocupação do Pavilhão do Oriente
pressupõe, ao abrigo da deliberação aprovada
na 8ª reunião ordinária do executivo municipal
de 14/02/2018, o pagamento, por hora, de
10,53€ (dez euros e cinquenta e três
cêntimos), IVA não incluído;
C. A ocupação teve a duração de seis horas,
entre as 8h00 e as 14h00, do que resulta um
valor total a pagamento de 77,71€ (setenta e
sete euros e setenta e um cêntimos), com IVA
incluído à taxa legal em vigor;

D. A
entidade
disponibilizou
ao
DCDJ
comprovativo da sua legal constituição e
requereu a isenção de pagamento pela
utilização acima indicada.

D. A
entidade
disponibilizou
ao
DCDJ
comprovativo da sua legal constituição e
solicitou a isenção do pagamento dos valores
relativos à utilização acima indicada.

Tenho a honra de propor:

Tenho a honra de propor:

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em
conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do

Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º da Lei n.º
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação
atual, a isenção do pagamento pela utilização do
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mesmo,
aos
Boavisteiros
–
Associação
Desportiva, Cultural e Recreativa do Bairro da
Boavista, no valor total de 77,71€ (setenta e sete
euros e setenta e um cêntimo), IVA incluído à
taxa legal em vigor.

utilização do mesmo, aos Boavisteiros –
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do
Bairro da Boavista, no valor total de 58,29€
(cinquenta e oito euros e vinte e nove cêntimos),
IVA incluído à taxa legal em vigor

Loures, 17 de maio de 2022

Loures,17 de maio de 2022

A Vice-Presidente

A Vice-Presidente

(…)

(…)

(Aprovada por unanimidade)

(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 309/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
PAVILHÃO
PAZ
E
AMIZADE
AOS
BOAVISTEIROS - ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA,
CULTURAL E RECREATIVA DO BAIRRO DA
BOAVISTA,
PELA
REALIZAÇÃO
DE
INICIATIVA NO DIA 5 DE M ARÇO DE 2022,
SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 310/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DO CATUJAL-UNHOS, À
ASSOCIAÇÃO
DE
BASQUETEBOL
DE
LISBOA, SUBSCRITA PELA SRA. VICEPRESIDENTE
Considerando que:

Considerando que:
A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva,
Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista,
com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência
do Pavilhão Paz e Amizade para a realização
de iniciativa do dia 5 de março de 2022;
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade,
pressupõe o pagamento de 10,53€ (dez euros
e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem IVA
incluído;
C. A utilização teve a duração de quatro horas e
trinta minutos, entre as 14h00 e as 18h30, do
que resulta um valor total a pagamento de
58,29€ (cinquenta e oito euros e vinte e nove
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em
vigor;
D. A
entidade
disponibilizou
ao
DCDJ
comprovativo da sua legal constituição, e
solicitou a isenção do pagamento dos valores
relativos à utilização acima indicada.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo do artigo 12º do Regulamento de
Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em
conjunção com a al. u) do nº1, do artigo 33º, da
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, a isenção do pagamento pela
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A. A Associação de Basquetebol de Lisboa,
solicitou a utilização do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
(Pavilhão do Alto do Moinho), nos dias 5 e 6
de fevereiro de 2022, para a realização das
Fases Finais Distritais Sub 16 Femininos;
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
prevê o pagamento, por hora de 11,90€ (onze
euros e noventa cêntimos) em período diurno
e de 13,23€ (treze euros e vinte e três
cêntimos) em período noturno, isento de IVA;
C. A ocupação teve a duração total de vinte e
quatro horas (vinte horas em horário diurno e
quatro em horário noturno), sendo o valor a
pagamento de 290,92€ (duzentos e noventa
euros e noventa e dois cêntimos), isento de
IVA;
D. A entidade requereu a isenção de pagamento
pela utilização acima indicada.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, aprovar a isenção do pagamento
pela utilização do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
(Pavilhão do Alto do Moinho), à Associação de
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Basquetebol de Lisboa, no valor total de 290,92€
(duzentos e noventa euros e noventa e dois
cêntimos), isento de IVA.
Loures, 17 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)

isenção do pagamento pela respetiva utilização, à
Policia
de
Segurança
Pública/Comando
Metropolitano de Lisboa/ Divisão Policial de
Loures - 70ª Esquadra, no valor total de 49,50€
(quarenta e nove euros e cinquenta cêntimos),
IVA incluído à taxa legal em vigor.
Loures, 17 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)

(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 311/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
CINETEATRO DE LOURES, À POLÍCIA DE
SEGURANÇA
PÚBLICA/COM ANDO
METROPOLITANO
DE
LISBOA/DIVISÃO
POLICIAL DE LOURES - 70ª ESQUADRA,
SUBSCRITA PELA SRA. VICE-PRESIDENTE
Considerando que:

(Aprovada por unanimidade)
PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 312/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
PAGAMENTO
PELA
UTILIZAÇÃO
DO
PAVILHÃO DESPORTIVO DO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DE CATUJAL-UNHOS AO
ACROMIX CAM ARATE CLUBE, SUBSCRITA
PELA SRA. VICE-PRESIDENTE

A. A Polícia de Segurança Pública/Comando
Metropolitano de Lisboa/ Divisão Policial de
Loures - 70ª Esquadra, solicitou a utilização do
Cineteatro de Loures, para a realização de
iniciativa dedicada ao Dia Mundial do Teatro,
no dia 28 de março de 2022;

Considerando que:

B. A utilização do Cineteatro de Loures
pressupõe o pagamento, por hora, de 16,50€
(dezasseis euros e cinquenta cêntimos), IVA
incluído à taxa legal em vigor;

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
prevê o pagamento, por hora, de 11,90€ (onze
euros e noventa cêntimos) em período diurno,
isento de IVA;

C. A ocupação teve a duração de três horas,
entre as 15h00 e as 18h00, correspondendo a
um valor total de 49,50€ (quarenta e nove
euros e cinquenta cêntimos), com IVA incluído
à taxa legal em vigor;
D. A entidade supramencionada requereu a
isenção de pagamento pela utilização acima
indicada.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo
de Cedência e Utilização do Cineteatro de
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de
setembro, na sua redação atual, aprovar a

N.º 11

A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513
124 853, solicitou a utilização do Pavilhão
Desportivo do Agrupamento de Escolas de
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho),
no dia 5 de março de 2022, para realização do
Torneio de Carnaval;

C. A ocupação teve a duração total de seis horas,
entre as 8h00 e as 14h00, sendo o valor a
pagamento de 71,40€ (setenta e um euros e
quarenta cêntimos);
D. A
entidade
disponibilizou
ao
DCDJ
comprovativo da sua legal constituição e
requereu a isenção de pagamento pela
utilização acima indicada.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação atual, aprovar a isenção do pagamento
devido pela utilização do Pavilhão Desportivo do
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix
26 de MAIO
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Camarate Clube, no valor total de 71,40€ (setenta
e um euros e quarenta cêntimos), isento de IVA.
Loures, 19 de maio de 2022

Loures, 24 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)

A Vice-Presidente
(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 313/2022 PARA APROVAR A CELEBRAÇÃO DO
CONTRATO
PROGRAM A
DE
DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO ENTRE O
MUNICÍPIO DE LOURES E A FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE XADREZ, SUBSCRITA
PELA SRA. VICE-PRESIDENTE
Considerando que:
A. Ao Município de Loures incumbem, entre
outras, atribuições nos domínios dos Tempos
Livres e Desporto, nomeadamente, no que
concerne ao apoio a atividades desportivas;
B. É objetivo do Município, o aumento da oferta
de atividades desportivas que, pelos meios
adequados, potenciem a melhoria da
qualidade de vida das populações;
C. A Federação Portuguesa de Xadrez tem sido
parceira do Município no desenvolvimento da
modalidade no concelho de Loures;
D. A parceria entre o Município e a Federação
Portuguesa de Xadrez na realização dos
Campeonatos
Nacionais
de
xadrez
semirrápido para jovens individuais e por
equipas, permitirá a prática desportiva aos
munícipes de Loures e o desenvolvimento da
modalidade no Concelho.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere,
aprovar a outorga do Contrato Programa de
Desenvolvimento Desportivo, 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 na Lei nº
5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei n.º
273/2009, de 1 de outubro, a estabelecer entre o
Município e a e a Federação Portuguesa de
Xadrez, referente à parceria para a realização no
Concelho dos Campeonatos Nacionais de xadrez
semirrápido para jovens individuais e por equipas.

N.º 11

(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato Programa de
Desenvolvimento Desportivo entre o Município de
Loures e a Federação Portuguesa de Xadrez,
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais
da presente edição.

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 314/2022 PARA APROVAR A MINUTA DE CONTRATO
PROGRAM A
DE
DESENVOLVIMENTO
DESPORTIVO, A CELEBRAR ENTRE O
MUNICÍPIO DE LOURES E A FEDERAÇÃO
PORTUGUESA DE ATLETISMO, SUBSCRITA
PELA SRA. VICE-PRESIDENTE
Considerando que:
A. Ao Município de Loures incumbem, entre
outras, atribuições nos domínios dos Tempos
Livres e Desporto, nomeadamente, no que
concerne ao apoio a atividades desportivas;
B. É objetivo do Município o aumento da oferta
de atividades desportivas que, pelos meios
adequados, potenciem a melhoria de
qualidade de vida das populações;
C. A parceria entre o Município e a Federação
Portuguesa
de
Atletismo
permitirá
o
desenvolvimento, da atividade de um Centro
de Marcha e Corrida e um polo da atividade,
integrados no Plano Nacional de Marcha e
Corrida.
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 na
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta
de contrato programa estabelecido entre o
Município e a Federação Portuguesa de Atletismo
e a atribuição do apoio financeiro anual, em
2022, no valor de 8.118,00 € (oito mil cento e
dezoito euros) e de 11.500,50€ (onze mil e
quinhentos euros e cinquenta cêntimos) nos anos
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seguintes, nos termos indicados na informação
registada em webdoc sob o nº E/67226/2022.
Loures, 20 de maio de 2022
A Vice-Presidente
(…)
(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: A minuta do Contrato
Programa de Desenvolvimento Desportivo entre o
Município de Loures e a Federação Portuguesa
de Atletismo, está disponibilizada em Anexo nas
páginas finais da presente edição.

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 315/2022 PARA APROVAR A ACEITAÇÃO DA DOAÇÃO
DE BENS ALIMENTARES E DE CARTÃOPRESENTE, PELA EMPRESA PINGO DOCE –
DISTRIBUIÇÃO ALIMENTAR S.A., PARA
APOIO
A
INDIVÍDUOS/FAMÍLIAS
CO M
PROVENIÊNCIA
DA
UCRÂNIA
E
EM
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E
ECONÓMICA, SUBSCRITA PELA SRA. VICEPRESIDENTE
Considerando que:

N.º 11

56
10
10
6
18
16
12
24
20
24
23
54

B. A empresa Pingo Doce – Distribuição
Alimentar, S.A doou cartão-presente no valor
de 500,00€ (quinhentos euros) para aquisição
de bens alimentares perecíveis (frescos).
C. O referido donativo destina-se exclusivamente
à elaboração de 100 (cem) cabazes de ajuda
alimentar e de primeira necessidade para
apoio indivíduos/famílias provenientes da
Ucrânia e em situação de vulnerabilidade
social e económica.
D. O donativo foi concedido sem contrapartidas,
nos termos do nº 11 do artigo 62º do Estatuto
dos
Benefícios
Fiscais,
conforme
a
interpretação que lhe é conferida pela Circular
nº 2/2004, de 20 de janeiro, da Direção-Geral
dos Impostos/Direção dos Serviços dos
Impostos sobre o Rendimento das Pessoas
Coletivas;
Tenho a hora de propor:

A. A empresa Pingo Doce – Distribuição
Alimentar, S.A doou em espécie, bens
alimentares não perecíveis e produtos de
higiene pessoal, conforme tabela infra, no
valor de 1.172,06€ (mil cento e setenta e dois
euros e seis cêntimos).
Descrição
AÇÚCAR PINGO DOCE BRANCO GRANULADO 1KG
ARROZ PINGO DOCE AGULHA EUROPA 1KG
ATUM PINGO DOCE POSTA EM ÓLEO 120G
AZEITE NOSSAS PLANICIES V.E. 0,75 LT
BOL MARIA PD 4UN 800G
BOLACHA CHOC C/RECHEIO CHOCOLATE PD 500G
BOLSA BANANA MORANGO PD 90GR
BOLSA MAÇA BANANA LARANJA PD 90GR
BOLSA MANGA PESSEGO PD 90GR
BOLSA MORANGO PESSEGO PD 90GR
BOLSA MULTIFRUTOS CEREAIS S/GLUT PD 90GR
CEREAIS PINGO DOCE ESTRELINHAS 375 GR
COGUMELOS LAMINADOS PINGO DOCE 355GR
FARINHA NLAC PINGO DOCE TRIGO 750G
FARINHA PINGO DOCE LÁCTEA 1 KG
FARINHA PINGO DOCE S/FERMENTO 1KG
FEIJÃO PINGO DOCE ENCARNADO LATA 820GR
FEIJÃO PINGO DOCE MANTEIGA FRASCO 540GR
GRÃO BICO PINGO DOCE COZIDO FRASCO 540G
MASSA PINGO DOCE ESPARGUETE 500G
MASSA PINGO DOCE ESPIRAIS 500G
SAL IODADO PINGO DOCE 1KG
SAL PINGO DOCE CRISTAL 1 KG
SALSICHA FRANKFURT LT PINGO DOCE 8UN
TOMATE TRITURADO PINGO DOCE 500 GR
CH 2/1 BE BEAUTY 300ML
G BANHO CORPO & CABELO PDOCE 750ML CBEBE
GEL BANHO FLOR LARANJEIRA PDOCE 750ML
GEL BANHO LEITE & MEL PINGO DOCE 750ML
GEL BANHO MEL E COCO PDOCE 750ML

GEL BANHO NATURA HIDRATANTE PDOCE 750ML
SAB LIQ ANTI ODORES PINGO DOCE DOS 500ML
SAB LIQ MAÇÃS VERDES PDOCE DOS 500ML
SABONETE LEITE & MEL PINGO DOCE REC 1L
ESC DENTES PDOCE INTERDENTAL MEDIA 2UN
ESC DENTES PINGO DOCE FLEX.SOFT 2UN
PASTA DENT PDOCE SENSITIVE BRANQ 75ML
PASTA DENT PINGO DOCE HERBAL BRANQ 75ML
PASTA DENT PINGO DOCE PRO GENGIVAS 75ML
PASTA DENTIFRICA FRESCURA MAXIMA PD 75ML
PASTA DENTIFRICA PINGO DOCE JUNIOR +6
POLPA DE TOMATE PINGO DOCE 1LT

Quantidade
50
100
200
50
50
14
18
27
18
18
18
50
50
21
10
50
28
72
100
100
100
20
30
150
46
11
6
16
16
17

Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33º do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a
redação atual em vigor, delibere aprovar a
doação da empresa Pingo Doce – Distribuição
Alimentar, S.A, com o NIPC 500 829 993, dos
bens alimentares não perecíveis e produtos de
higiene pessoal, no valor de 1.172,06€ (mil cento
e setenta e dois euros e seis cêntimos), e do
cartão-presente no valor de 500,00€ (quinhentos
euros), para aquisição de bens alimentares
perecíveis (frescos), para elaboração de 100
(cem) cabazes de ajuda alimentar e de primeira
necessidade para apoio indivíduos/famílias
provenientes da Ucrânia e em situação de
vulnerabilidade social e económica.
Loures, 17 de maio 2022
A Vereadora
(…)
(Aprovada por unanimidade)

26 de MAIO
de 2022

19

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 316/2022 PARA APROVAR A ALTERAÇÃO À LICENÇA
DE LOTEAMENTO TITULAD A PELO ALVAR Á
Nº
07/1989,
NA
URBANIZAÇÃO
DAS
COCHEIAS, UNIÃO DAS FREGUESIAS DE
SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA T ALHA
E
BOBADELA
(PROCº.
Nº
71.073/URB_L_L/2021
–
INÊS
SUCENA
MEXIA), SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR
NUNO DIAS
Considerando que:

Aprovar a alteração à licença de loteamento
titulada pelo alvará n.º 07/1989, da Rua da
Alvorada, Lote 4, Urbanização das Cocheias, Via
Rara, na União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, São João da Talha e Bobadela, conforme
pretensão instruída no processo 71073/URB_L_L,
em nome de Inês Sucena Mexia, nos termos
expressos na planta síntese e quadro
urbanimétrico.
Loures, 13 de maio de 2022
O Vereador

A. Inês Sucena Mexia requereu a licença
administrativa de operações urbanísticas da
alteração ao alvará de loteamento sito na Rua
da Alvorada, lote 4, Urbanização das
Cocheias, Via Rara, Santa Iria de Azóia,
titulada pelo alvará n.º 07/1989 na União das
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João
da Talha e Bobadela;
B. A presente pretensão consubstancia a
retificação da área do lote 4, após verificação,
por via de realização de levantamento
topográfico, que este apresentava uma área
inferior à área constante no Alvará de
Loteamento;
C. O diferencial de área terá sido absorvido pela
área destinada a arruamentos e quantifica-se
em 13,27 m2;
D. Realizada a discussão pública e a notificação
aos proprietários para pronúncia, não se
registaram
quaisquer
reclamações
ou
sugestões;
E. A União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, São João da Talha e Bobadela, deu
parecer favorável à pretensão por via do
documento E/17964/2022;
F. Pelo teor da informação dos serviços
municipais e pelo despacho do Diretor do
DPGU (E/56769/2022) é proposto aceitar o
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das
disposições conjugadas do disposto no n.º 1 do
artigo 5.º, artigo. 23.º e no n.º 4 do artigo 27.º do
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e
Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente):

N.º 11

(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 317/2022 PARA APROVAR SUBMETER A DISCUSSÃO
PÚBLICA, POR UM PERÍODO DE 20 (VINTE)
DIAS ÚTEIS, A PROPOSTA DE DELIMITAÇÃO
DA
UNIDADE
DE
EXECUÇÃO
DO
ZAMBUJEIRO A DESENVOLVER NO SISTEM A
DE
“INICIATIVA
DO S
INTERESSADOS”
(PROCº. Nº. 71.231/IGT_UE/2022 – DURPOLCONSTRUÇÕES, S.A.), SUBSCRIT A PELO SR.
VEREADOR NUNO DIAS
Considerando que:
A. A DURPOL - CONSTRUÇÕES S.A.,
proprietária e representante dos proprietários
dos prédios terrenos sitos em Vale, Nemos,
Andresa, Altos e Campiças da Amoreira, em
Santo Antão do Tojal, veio, requerer e
apresentar elementos para a delimitação de
uma Unidade de Execução do Zambujeiro,
União das Freguesias de Santo Antão e São
Julião do Tojal;
B. A área a delimitar confina com: Rua do Moinho
Velho, a nascente; Rua 1.º de Maio (EM 5411), Quinta do Vale e área de armazéns
(indústria e terciário consolidado), a norte;
Bairro do Zambujeiro, Rua José Afonso e Rua
do Zambujeiro, a poente; e área verde privada
e área de armazéns (indústria e terciário a
reestruturar), a sul;
C. Estes prédios inserem-se em solo classificado
como urbanizável e nos quais se pretende
intervir urbanisticamente com vista ao
desenvolvimento de uma área de atividades
económicas, nos termos do disposto no artigo
111.º do Regulamento do PDM de Loures;
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D. Atendendo à ausência de plano de pormenor
ou de plano de urbanização para a área em
causa, a pretensão visa a delimitação de uma
unidade de execução;
E. O regulamento do PDM de Loures
estabeleceu no artigo 200.º a Unidade
Operativa de Planeamento e Gestão D – Eixo
Logístico dos Tojais, tendo por objetivo geral,
a consolidação do polo de logística e de
indústria e terciário dos Tojais;
F. Para enquadramento da pretensão foram
definidos os princípios orientadores de
organização e ocupação da operação
urbanística, expressos nos “Termos de
Referência da Unidade de Execução do
Zambujeiro”;
G. Unidade de Execução do Zambujeiro, será
executada através do sistema de “iniciativa
dos interessados” nos termos do artigo 149.º
do RJIGT – Regime Jurídico dos Instrumentos
de Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º
80/2015, de 14 de maio;
H. O teor da informação dos serviços municipais
com o número 03/DPU/DPU/MO/2022 e
despachos sobre esta, da Chefe da DPU e do
Diretor do DPGU, registados no documento
informático n.º E/49545/2022, propõem a
abertura
de
discussão
pública
para
delimitação da Unidade de Execução do
Zambujeiro;
Tenho a honra de propor
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao
abrigo das atribuições previstas nas alíneas n), do
n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013
e ainda nos termos do artigo 89.º do Regime
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial
aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 (por força do n.º 4
do artigo 148.º):
Submeter a abertura do período de discussão
pública pelo prazo de 20 dias, da proposta de
delimitação da Unidade de Execução do
Zambujeiro, a desenvolver no sistema de
“iniciativa dos interessados”, abrangendo a área
definida e os termos de referência que constam
da proposta dos serviços municipais em anexo,
no âmbito do Processo 71.231/IGT_UE/2022.
Loures, 16 de maio de 2022
O Vereador
(…)

N.º 11

(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: A Proposta de
Delimitação da Unidade de Execução do
Zambujeiro, está disponibilizada em Anexo nas
páginas finais da presente edição

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 318/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE 14 (CATORZE) LUGARES
DE ESTACIONAMENTO EXIGÍVEIS POR VIA
DO REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU
(PROCº. Nº 69.947/URB_L_E/2021 – REPASA –
REPARAÇÕES MECÂNICAS DE SACAVÉM, S.
A.), SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR NUNO
DIAS
Considerando que:
A. Repasa - Reparações Mecânicas de Sacavém,
S.A., requereu licença administrativa de
legalização de obras de construção nas
parcelas de terreno sitas na Rua Estado da
Índia, n.º 2, Sacavém, na União das
Freguesias de Sacavém e Prior Velho;
B. Pretende-se a legalização da construção de
um edifício destinado a armazém;
C. De
acordo
com
os
critérios
de
dimensionamento
de
lugares
de
parqueamento, a construção pretendida
implicaria a criação de 34 (trinta e quatro)
lugares de estacionamento para ligeiros e 5
(cinco) lugares para pesados, em cumprimento
do disposto no anexo IV do RPDM.
Encontram-se em falta 14 (catorze) lugares de
estacionamento para ligeiros e 4 (quatro)
lugares para pesados;
D. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de
mais lugares de estacionamento, visto este se
inserir numa área urbana consolidada, com
perfis transversais de arruamentos já
delimitados, não se antevendo soluções
alternativas para o cumprimento da dotação
de estacionamento;
E. A exigência de estacionamento pode ser
excecionada nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o
disposto no artigo 33.º do RMEU;
F. A União das Freguesias de Sacavém e Prior
Velho deu parecer favorável, através de e-mail
constante do documento E/64150/2021;
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G. Pela informação dos serviços municipais
expressos
na
informação
n.º
133/DPGU/DGU/TP/2022 e o despacho do Sr.
Diretor do DPGU (registado em sistema com o
n.º E/47506/2022) é aplicável a exceção de
isenção de dotação de estacionamento;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o
artigo 33.º do RMEU, aprovar:
A isenção de 14 (catorze) lugares de
estacionamento, de um total de 34 (trinta e
quatro) necessários para estacionamento de
veículos ligeiros, e de 4 (quatro) lugares para
veículos pesados, dos 5 (cinco) lugares
requeridos no pedido de legalização para obras
de construção nas parcelas de terreno sitas na
Rua Estado da Índia, n.º 2, em Sacavém,
formulado por Repasa – Reparações Mecânicas
de Sacavém, S.A., no âmbito do processo n.º
69947/URB_L_E/2021.
Loures, 13 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por maioria, com os votos a favor
do senhor Presidente da Câmara, da senhora
Vice-Presidente, da senhora Vereadora e do
senhor
Vereador
eleitos pelo
Partido
Socialista, dos senhores Vereadores eleitos
pelo Partido Social Democrata e do senhor
Vereador eleito pelo CHEGA. Votaram contra a
senhora Vereadora e os senhores Vereadores
eleitos pela Coligação Democrática Unitária)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 319/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE 11 (ONZE) LUGARES DE
ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO
REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROCº.
Nº
67.005/URB_L_E/2019
–
IDALINA
RODRIGUES FERREIRA NUNES), SUBSCRITA
PELO SR. VEREADOR NUNO DIAS
Considerando que:
A. Idalina Rodrigues Ferreira Nunes, requereu
licença administrativa de legalização de
edificações existentes – armazéns - e
demolição de outras construções, sitas na Rua
Comandante Carvalho Araújo, n.º 39, Sete
Casas, na Freguesia de Loures;
B. De
acordo
com
os
critérios
de
dimensionamento
de
lugares
de
parqueamento, a construção pretendida
implicaria a criação de 25 (vinte e cinco)
lugares de estacionamento acrescidos de 4
(quatro)
lugares
para
pesados,
em
cumprimento do disposto no anexo IV do
RPDM, sendo propostos, no entanto, apenas
17 (dezassete) lugares para ligeiros e 1 (um)
lugar para pesados;
C. Todavia, releva ter em consideração que se
trata da legalização de construções existentes
há cerca de cinco décadas e que se prevê a
demolição de cerca de 2.375m2 de edificado
existente. Releva ainda ter em consideração
que o conjunto esteve em funcionamento com
maior área do que aquela que é agora
proposto manter, sem que se registassem
problemas de funcionamento nas vias
envolventes;
D. A exigência de estacionamento pode ser
excecionada nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o
disposto no artigo 33.º do RMEU;
E. A Freguesia de Loures deu parecer favorável,
através de e-mail constante do documento
E/111680/2019;
F. Pela informação dos serviços municipais
expressos na informação n.º 196/22/DGU/JC e
o despacho do Sr. Diretor do DPGU (registado
em sistema com o n.º E/52801/2022) é
aplicável a exceção de isenção de dotação de
estacionamento;
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Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com
n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar:
A isenção de 11 (onze) lugares de
estacionamento, 8 (oito) ligeiros e 3 (três)
pesados para resposta ao pedido de legalização
de edificação no prédio sito na Rua Comandante
Carvalho Araújo, n.º 39 em Sete Casas,
formulado por Idalina Rodrigues Ferreira Nunes,
no âmbito do processo n.º 67005/URB_L_E/2019.
Loures, 6 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 320/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE 2 (DOIS) LUGARES DE
ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO
REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROCº.
Nº 70.944/URB_L_E – M ARIA DEOLINDA
VIANA DUARTE), SUBSCRITA PELO SR.
VEREADOR NUNO DIAS

E. A exigência de estacionamento pode ser
excecionada nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o
disposto no artigo 33.º do RMEU;
F. A Junta de Freguesia de Loures deu parecer
favorável, através de e-mail constante do
documento E/65982/2022;
G. Pela informação dos serviços municipais
expressos
na
informação
n.º
595/DPGU/DGU/AG e o despacho do Sr.
Diretor do DPGU (registado em sistema com o
n.º E/51592/2022) é aplicável a exceção de
isenção de dotação de estacionamento;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com
n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar:
A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento
para resposta ao pedido de legalização de
edificação no prédio sito na Rua da Ermida n.º 18
e 18A, Montemor, em Loures, formulado por
Maria Deolinda Viana Duarte, no âmbito do
processo n.º 70944/URB_L_E.
Loures, 17 de maio de 2022
O Vereador

Considerando que:
A. Maria Deolinda Viana Duarte, requereu licença
administrativa de legalização de edificação,
sito na Rua da Ermida, n.º 18 e 18 A,
Montemor, na Freguesia de Loures;
B. Pretende-se a legalização de um edifício com
2 pisos, destinado a habitação, constituído por
um fogo de tipologia T2 e um anexo fechado
destinado a canil e apoio ao edifício principal;
C. De
acordo
com
os
critérios
de
dimensionamento
de
lugares
de
parqueamento, a construção pretendida
implicaria a criação de 2 (dois) lugares de
estacionamento, em cumprimento do disposto
no anexo IV do RPDM;
D. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de
lugares de estacionamento, dada a topografia
acidentada do terreno e visto inserir-se este
numa área urbana consolidada, não se
antevendo soluções alternativas para o
cumprimento da dotação de estacionamento;
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(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 321/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE 3 (TRÊS) LUGARES DE
ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO
REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROCº.
Nº
68.960/URB_L_E/2020
–
JOAQUIM
REBOCHO GASPAR), SUBSCRIT A PELO SR.
VEREADOR NUNO DIAS
Considerando que:
A. Joaquim Rebocho Gaspar, requereu licença
administrativa para obras de demolição de
edificação degradada e construção nova de
habitação bifamiliar, sito na Praceta de
Pirescoxe, Santa Iria de Azóia, na União das
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João
da Talha e Bobadela;
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B. Pretende-se a demolição de construções
preexistentes anteriores a 1951 de um piso e a
construção de um edifício de dois pisos acima
do solo para dois fogos;
C. De
acordo
com
os
critérios
de
dimensionamento
de
lugares
de
parqueamento, a construção pretendida
implicaria a criação de 3 (três) lugares de
estacionamento, em cumprimento do disposto
no anexo IV do RPDM;
D. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de
lugares de estacionamento, visto inserir-se
este numa área urbana consolidada, e tratarse de uma parcela com muito reduzidas
dimensões, não se antevendo soluções
alternativas para o cumprimento da dotação
de estacionamento;
E. A exigência de estacionamento pode ser
excecionada nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o
disposto no artigo 33.º do RMEU;
F. A União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, São João da Talha e Bobadela deu
parecer favorável, através de e-mail constante
do documento E/25510/2021;
G. Pela informação dos serviços municipais
expressos na informação n.º 162/22/DGU/JC e
o despacho do Sr. Diretor do DPGU (registado
em sistema com o n.º E/39968/2022) é
aplicável a exceção de isenção de dotação de
estacionamento;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo
150.º do Regulamento do PDM e do artigo 33.º do
RMEU, aprovar:
A isenção de 3 (três) lugares de estacionamento,
para resposta ao pedido de demolição de
edificação degradada e construção nova de
habitação bifamiliar no prédio sito na Praceta de
Pirescoxe, em Santa Iria de Azóia, formulado por
Joaquim Rebocho Gaspar, no âmbito do processo
n.º 68960/URB_L_E/2020.
Loures, 5 de maio de 2022
O Vereador
(…)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 322/2022 PARA
APROVAR
A
ISENÇÃO
DO
CUMPRIMENTO DE 5 (CINCO) LUGARES DE
ESTACIONAMENTO, EXIGÍVEIS POR VIA DO
REGULAMENTO DO PDM E DO RMEU (PROCº.
Nº 70.139/URB_L_E/2021 – LEONILDE M ARIA
XAVIER MOTA OLIVEIRA), SUBSCRITA PELO
SR. VEREADOR NUNO DIAS
Considerando que:
A. Leonilde Maria Xavier Mota Oliveira, requereu
licença administrativa de legalização de
edificação, sita na Rua Santa Catarina, n.º 5
R/c esq., Montemor, na Freguesia de Loures;
B. Pretende-se a legalização de um edifício com
2 pisos acima da cota de soleira, destinado a
habitação, com 3 fogos de tipologia T0;
C. De
acordo
com
os
critérios
de
dimensionamento
de
lugares
de
parqueamento, a construção pretendida
implicaria a criação de 5 lugares de
estacionamento, em cumprimento do disposto
no anexo IV do RPDM;
D. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de
lugares de estacionamento, visto inserir-se
este numa área urbana consolidada e tratar-se
de uma parcela com muito reduzidas
dimensões, com características desfavoráveis
do terreno, não se antevendo soluções
alternativas para o cumprimento da dotação
de estacionamento. Por outro lado, é de
considerar que parte deste edificado existia
anteriormente à publicação do RGEU;
E. A exigência de estacionamento pode ser
excecionada nos termos do disposto no n.º 3
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o
disposto no artigo 33.º do RMEU;
F. A Junta de Freguesia de Loures deu parecer
favorável, através de e-mail constante do
documento E/65987/2022;
G. Pela informação dos serviços municipais
expressos
na
informação
n.º
458/DPGU/DGU/AG e o despacho do Sr.
Diretor do DPGU (registado em sistema com o
n.º E/152487/2021) é aplicável a exceção de
isenção de dotação de estacionamento;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo

(Aprovada por unanimidade)

N.º 11

26 de MAIO
de 2022

24

150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o
artigo 33.º do RMEU, aprovar:
A isenção de 5 (cinco) lugares de estacionamento
para resposta ao pedido de legalização de
edificação no prédio sito na Rua Santa Catarina,
n.º 5, R/c esq., Montemor, em Loures, formulado
por Leonilde Maria Xavier Mota Oliveira, no
âmbito do processo n.º 70139/URB_L_E/2021.
Loures, 17 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por unanimidade)

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 323/2022 PARA APROVAR: - O PROJETO DE
RECONVERSÃO
NA
MODALIDADE
DE
OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO; - O VALOR
DAS TAXAS DEVIDAS E MOMENTO DA SUA
LIQUIDAÇÃO; - A EMISSÃO DO ALVARÁ DE
LICENÇA DE LOTEAMENTO E RESPETIVAS
CONDIÇÕES; - ADOTAR AS MEDIDAS
PREVISTAS NO RM AUGI RELATIVAMENTE
AOS INTERESSADOS QUE NÃO ADERIRAM
AO PROCESSO DE RECONVERSÃO - UGT 11
DO BAIRRO DA PORTELA DA AZÓIA (PROCº
Nº 48.859/LA/E/L/OR/2006), SUBSCRITA PELO
SR. VEREADOR NUNO DIAS
Considerando:
A. O modelo da reconversão urbanística desta
UGT-11 e do bairro Portela da Azóia que está
a ser desenvolvido por iniciativa municipal,
sem o apoio da administração conjunta,
através da execução de operações de
loteamento nas atuais 16 Unidades de Gestão
Territorial (UGT) que compõem o bairro;
B. A anterior deliberação de reunião de Câmara
de 23.05.2018, através da proposta n.º
238/2018, sobre o projeto de loteamento da
UGT-11, as suas obras de urbanização e as
condições de início da fase de celebração dos
contratos de adesão individuais;
C. A taxa de adesão registada e respetivo
montante liquidado das comparticipações
individuais, confirmam a viabilidade financeira
da operação de loteamento e a condição de
adesão de pelo menos 2/3 dos interessados e
cumulativamente a liquidação da verba
correspondente a 2/3 do montante necessário
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para a execução das obras de urbanização, foi
superada. Num universo de 104 lotes, foram
celebrados os contratos de adesão relativos a
92 lotes, dos quais 11 foram em modelo de
pagamento prestacional, correspondendo a
uma taxa de adesão de 88%;
D. A solicitação ao Departamento de Obras
Municipais (DOM) para a realização do
procedimento concursal para execução das
obras de urbanização, em conformidade com
o orçamento global das mesmas, que deverão
ficar concluídas no prazo de 12 (doze) meses,
a contar da data da emissão do respetivo
alvará;
E. A entrada em vigor da Lei 71/2021 de 04 de
novembro, nova redação da Lei 91/95 de 2 de
setembro, que vem permitir novamente a
tomada de decisões nas AUGI sem título;
F. O
referido
na
informação
n.º
22/DAUGI/JCM/RMH/EB/2022 e na do Chefe
de Divisão n.º 16/DAUGI/RP/2022, quanto ao
facto de estarem reunidas condições para se
decidir sobre o projeto de loteamento da UGT11.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibe nos termos do
disposto no art.º 29.º, conjugado com os artigos
31.º e seguintes da Lei 91/95 de 2 de setembro,
com a redação vigente, subsidiariamente pelas
disposições do DL 555/99 de 16 de dezembro,
igualmente na redação vigente e nas condições
expressas nas informações técnicas referidas,
relativamente aos seguintes pontos:
1. Aprovar a versão final do projeto de
reconversão, na modalidade de operação de
loteamento;
2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas
e momento da sua liquidação;
3. Aprovar a emissão do alvará de licença de
loteamento e respetivas condições;
4. Adotar as medidas previstos no RMAUGI,
relativamente aos interessados que não
aderiram ao processo de reconversão.
Loures, 12 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por unanimidade)
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PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 324/2022 PARA APROVAR: - O PROJETO DE
EXECUÇÃO E RESPETIVA REVISÃO; - O
INICIO, TIPO E PEÇAS DO PROCEDIMENTO; O VALOR BASE E A SUA FUNDAMENTAÇÃO;
A
FIXAÇÃO
DE
UM
PREÇO
ANORM ALMENTE BAIXO; - O CRITÉRIO DE
DESEMPATE; - A DECISÃO DE NÃO
AJDUDICAÇÃO POR LOTES; - A NÃO
ADMISSIBILIDADE
DE
PROPOSTAS
VARIANTES; - O VALOR DA CAUÇÃO; - A
CONSTITUIÇÃO E COMPOSIÇÃO DO JURI; - A
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO JÚRI
DO PROCEDIMENTO; - A DELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS
NO
PRESIDENTE
DA
CÂM ARA; - A DESIGNAÇÃO DA GESTORA DO
CONTRATO; REFERENTE À EMPREITADA DE
“REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA
QUINTA
DA
AREEIRA
–
FASE
1,
CAM ARATE”(PROC.º Nº 52/DA), SUBSCRITA
PELO SR. VEREADOR NELSON BATISTA
Considerando que:
A. A requalificação dos espaços verdes e espaço
público, em geral, da urbanização da Quinta
da Areeira é uma necessidade expressa pela
população local, à longa data, foi preconizada
uma intervenção na Urbanização da Quinta da
Areeira, situada a norte da Vila de Camarate.
B. Esta intervenção visa requalificar todos os
espaços exteriores que se encontram
degradados e solucionar, o mau estado de
conservação em que se encontra.
C. Genericamente, o projeto de execução prevê a
requalificação geral dos espaços exteriores,
das tipologias de arruamentos, proposta e
melhoria das condições de acessibilidade
pedonal, execução de obras coercivas da
urbanização que ficaram por terminar.
D. No que diz respeito à estrutura verde propõese a reabilitação dos espaços verdes e
canteiros degradados, com reposição do
funcionamento da rede de rega, reforço da
plantação e criação de drenagem pluvial dos
taludes entre a Praceta Gonçalves Zarco e a
Rua Principal da Quinta do Azevedo e ainda o
reforço da plantação de árvores de
arruamento, nas Ruas do Guarda-Mor, Rua
Luís Sá, Rua da Mina, Rua Fernando Namora
e Praceta do Perro, favorecendo a
biodiversidade e garantindo a sustentabilidade
da estrutura verde;
E. No mesmo sentido se prevê a relocalização da
iluminação pública nas Ruas do Guarda-Mor,
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Luís Sá e Rua da Mina e o reforço da
iluminação na Rua principal da Quinta do
Azevedo, atendendo à alteração dos perfis
dos arruamentos, implantação de sinalização
horizontal e vertical em toda a urbanização,
com indicação de parques de estacionamento,
passadeiras de peões, sinais direcionais e
outra sinalética;
F. Atendendo à ausência de recursos próprios
para fazer face à reconversão daquele
espaço, verifica-se a necessidade de recurso
à contratação externa, mediante a celebração
de contrato de empreitada de obras públicas,
nos termos do Código dos Contratos Públicos
(CCP);
G. As peças do procedimento de formação do
contrato de empreitada da “Requalificação da
Urbanização da Quinta da Areeira- Fase 1,
Camarate – Processo 52/DA” se encontram
concluídas e devidamente instruídas nos
termos e para os efeitos do artigo 40.º do
CCP.
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2
do artigo 40.º, n.º 4 do artigo 47.º e artigo 109.º,
todos do CCP, pela alínea f) do n.º 1 do artigo
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e pela
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º
197/99, de 8 de junho:
1. Aprovar a abertura de procedimento de
empreitada de obras públicas, designado
“Requalificação da Urbanização da Quinta da
Areeira- Fase 1, Camarate – Processo 52/DA”,
por CONCURSO PÙBLICO e autorizar a
realização da despesa inerente, no valor total
de € 745.082,36 acrescido de IVA à taxa legal
em vigor;
2. Aprovar o valor base do procedimento, no
montante de € 745.082,36 (setecentos e
quarenta e cinco mil, oitenta e dois euros e
trinta e seis cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor, com um prazo máximo de
execução de 280 (duzentos e oitenta) dias
seguidos, para efeitos de lançamento no
mercado e consequente aprovação de
abertura de procedimento por concurso
público, nos termos da alínea b) do artigo 19.º
do CCP;
3. Aprovar a fundamentação do valor base, que
corresponde ao valor total calculado na
estimativa orçamental do projeto de execução,
tendo em conta os custos, diretos, os custos
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indiretos e a margem comercial adequados a
esta tipologia de trabalhos;
4. Aprovar a fixação de um preço anormalmente
baixo, quando este corresponda a 20% ou
mais abaixo da média dos preços das
propostas
admitidas,
determinado
pela
necessidade de assegurar a boa execução
dos trabalhos, atendendo para o efeito, por um
lado, que um preço inferior produzirá
decréscimo na qualidade dos trabalhos tendo
em consideração a evolução económica do
país nos últimos anos e, por outro, à
necessidade de minorar os riscos de
incumprimento de obrigações contratuais;
5. Aprovar o critério de desempate, nos termos
do disposto na 2.ª parte do n.º 6 do artigo 74.º
do CCP;
6. Aprovar a decisão de não adjudicação por
lotes, nos termos do disposto pelo n.º 2 do
artigo 46.º-A do CCP, tendo em conta que face
às características da obra, torna-se pouco
exequível separar artigos do mapa de
quantidades de forma a criar parcelas
independentes, uma vez que todos os
trabalhos são complementares e indivisíveis;
7. Aprovar a não admissibilidade de propostas
variantes (nos termos do n.º 2 do artigo 59.º
do CCP), prémios (nos termos do disposto
pelo artigo 301.º do CCP) e negociação;
8. Aprovar a caução a prestar pelo adjudicatário,
nos termos do disposto pelos artigos 88.º a
91.º do CCP, de valor correspondente a 5% do
preço contratual ou, caso o preço total da
proposta
adjudicada
seja
considerado
anormalmente baixo, 10% do preço contratual;
9. Aprovar o programa de concurso, incluindo a
fixação do critério de adjudicação da proposta
economicamente
mais
vantajosa,
na
modalidade de avaliação do preço ou custo,
enquanto único aspeto da execução do
contrato a celebrar e tendo em consideração
que as peças do procedimento definem todos
os restantes elementos do contrato a celebrar
(cfr. alínea b) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 74.º do
CCP), atenta a simplicidade dos trabalhos a
realizar, que não justificam, em função dos
objetivos e das necessidades da entidade
adjudicante, a definição de fatores e
subfatores que compõem a modalidade da
melhor relação qualidade-preço;
10. Aprovar o caderno de encargos;
11. Aprovar o projeto de execução e respetiva
revisão, incluindo o mapa de quantidades e
estimativa orçamental;
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12. Aprovar a obrigatoriedade de os concorrentes
deterem alvará com a seguinte autorização:
a. 8.ª subcategoria da 2.ª categoria, que
deve ser de classe que cubra o valor
global da proposta a apresentar pelo
adjudicatário;
13. Aprovar a seguinte constituição e composição
do júri do procedimento:
a. 1.º Efetivo e Presidente: Dr.ª Ana Isabel
Espada, devendo esta ser substituído,
nas suas faltas ou impedimentos, pelo
segundo efetivo;
b. 2.º Efetivo: Dr. João Lucas;
c. 3.º Efetivo: Eng.º João Rego;
d. 1.º Suplente: Arq.ª Sofia Santos;
e. 2.º Suplente: Eng.ª Bruna Palha.
14. Aprovar a delegação de competências no júri
do
procedimento,
para
condução
do
procedimento, incluindo a prestação de
esclarecimentos, a prorrogação do prazo
fixado para a entrega das propostas e a
audiência prévia escrita dos interessados;
15. Autorizar a publicação eletrónica do anúncio
do concurso no sítio do Diário da República
(conforme modelo em anexo);
16. Aprovar a delegação de competências no
Presidente da Câmara Municipal, nos termos
do n.º 2 do artigo 69.º e do n.º 1 do artigo
109.º, ambos do CCP, para retificação das
peças do procedimento; e decisão sobre erros
ou omissões identificados pelos interessados,
desde que não alterem o valor base do
procedimento;
17. Aprovar a designação da Arq.ª Madalena
Neves, Diretora do Departamento de
Ambiente, na qualidade de gestora do
contrato, nos termos e para os efeitos do
disposto pelo artigo 290.º-A do CCP.
Loures, 18 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por unanimidade)
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PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 325/2022 PARA APROVAR A MINUTA DE CONTRATO
DE VENDA EM CONSIGNAÇ ÃO E A FIXAÇÃO
DO PREÇO DE VENDA AO PÚBLICO DE MEL
FLORAL, NAS LOJAS DA REDE DE MUSEUS
DE LOURES E NO POSTO DE TURISMO DE
LOURES, SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR
VASCO TOUGUINHA
Considerando que:
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras,
atribuições no domínio da cultura e do fomento
ao crescimento económico, nomeadamente,
que concerne à promoção de produtos locais;
B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno
da Rede de Museus de Loures é admitida a
venda de produtos em regime de consignação,
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre
o preço de custo;
C. A
venda
em
consignação
apresenta
vantagens, pois permite, sem custos para o
Município, diversificar a oferta de produtos aos
visitantes das Lojas da Rede de Museus de
Loures;
D. As lojas da Rede de Museus de Loures
divulgam e disponibilizam aos seus visitantes
o conhecimento e possível aquisição de
produtos, como forma de valorização do
património local;
E. No âmbito do projeto “Lisboa Romana” do qual
o Município de Loures é parceiro, veio a
Cooperativa Agrícola de Loures, C.R.L propor
a venda à consignação do produto mel floral,
nos termos do webdoc registado sob o nº
E/146539/2021, nas lojas da Rede de Museus
de Loures e no Posto de Turismo de Loures,
pelo valor aí indicado.
Tenho a honra de propor:
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento
interno da Rede de Museus de Loures, em
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e
com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º
73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da
minuta do contrato da venda em consignação de
mel floral, produzido e distribuído pela
Cooperativa Agrícola de Loures, C.R.L, nas lojas
da Rede de Museus de Loures e no Posto de
Turismo de Loures, bem como da fixação de
preço para a respetiva venda ao público, no valor
de 5,00€ (cinco euros) por unidade, nos quais já
se inclui IVA, à taxa legal em vigor.
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Loures, 11 de maio de 2022
O Vereador
(…)
(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a
celebrar entre o Município de Loures e a
Cooperativa Agrícola de Loures, C.R.L., está
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da
presente edição.

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 326/2022 PARA
APROVAR
AS
NORM AS
DE
PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "FEIRA DE RUA
2022”, SUBSCRITA PELO SR. VEREADOR
VASCO TOUGUINHA
Considerando que:
A. Desde 2015 que a Feira de Rua integra as
comemorações do aniversário do Município de
Loures e se afirma como um evento de
dinamização
do
centro
de
Loures,
privilegiando a promoção do artesanato, dos
produtos regionais e do comércio local;
B. A Rua da República é o local que melhor
enquadramento apresenta para a realização
deste evento, por se tratar da principal via de
circulação de transeuntes, fazendo a ligação
dos vários espaços das Festas de Loures,
desde o Pavilhão Paz e Amizade até ao
Jardim Major Rosa Bastos, durante as
Comemorações do Aniversário do Concelho;
C. A Feira de Rua, pela continuidade das suas
edições, tem vindo a adquirir novas dinâmicas,
sendo fundamental a variedade e tipo de
produtos
oferecidos,
assim
como
o
envolvimento do comércio local;
D. Cada vez mais a Feira de Rua se vai tornando
num dos elementos mais atrativos para quem
visita as Festas de Loures.
Tenho a honra de propor:
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de
12 de setembro, na sua atual redação, que a
Câmara Municipal de Loures delibere:
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1. Aprovar as normas de participação do evento
“Feira de Rua 2022”.

qualidade de Presidente do Conselho de
Administração da AMEAL, para o exercício de um
mandato de 3 anos.

Loures, 18 de maio de 2022

Loures, 24 de maio de 2022

O Vereador

O Presidente da Câmara

(…)

(…)

(Aprovada por unanimidade)
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de
Participação do Evento “Feira de Rua 2022”,
estão disponibilizadas em Anexo nas páginas
finais da presente edição.

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 333/2022 PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO DO
REPRESENT ANTE
DO
MUNICÍPIO
NA
AGÊNCIA MUNICIPAL DE ENERGIA E
AMBIENTE DE LOURES (AMEAL), SUBSCRIT A
PELO SR. PRESIDENTE DA CÂM ARA
Considerando que:
A. Foi aprovada, na 8.ª reunião ordinária da
Câmara Municipal de Loures, realizada em
19/01/2022, a designação dos representantes
do Município para integrarem os órgãos
sociais da Agência Municipal de Energia e
Ambiente de Loures (AMEAL), enquanto
entidade participada pelo município, para o
mandato dos órgãos sociais 2022 - 2025;
B. O representante designado para o cargo de
Presidente do Conselho de Administração
solicitou a respetiva exoneração, por motivos
de ordem pessoal;
C. Nos termos do disposto pela alínea oo) do n.º
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013,
de 12 de setembro, na sua redação em vigor,
do disposto pela Lei n.º 50/2012, de 31 de
agosto e pelos respetivos Estatutos da
AMEAL, é da competência da Câmara
Municipal a designação e nomeação dos
representantes do município na AMEAL;
Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da
alínea oo) do número 1 do Artigo 33º do Anexo I
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua
redação em vigor e do n.º 2 do artigo 26.º dos
Estatutos da AMEAL, aprovar a designação do
representante Luís Manuel dos Santos Matias na
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(Aprovada por 6 (seis) votos a favor, 3 (três)
votos em branco e 2 (dois) votos contra
mediante escrutínio secreto)
NOTA DA REDAÇÃO: A Nota Curricular do
Representante Luís Manuel dos Santos Matias,
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais
da presente edição

PROPOSTA DE DELIBERAÇ ÃO Nº. 334/2022 PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO DO
REPRESENT ANTE
DO
MUNICÍPIO
NA
ASSOCIAÇÃO
DE
BENEFICIÁRIOS
DE
LOURES (ABL), SUBSCRITA PELO SR.
PRESIDENTE DA CÂM ARA
Considerando que:
A. O Município de Loures, na qualidade de
proprietário de terrenos integrados no
Aproveitamento Hidroagrícola e nos termos
dos artigos 4.º e 5.º do Decreto-Lei n.º 269/82,
de 10 de julho, aderiu, na qualidade de sócio,
à Associação de Beneficiários de Loures
(ABL);
B. Se reconhece a mais-valia verificada no
incremento da colaboração com a ABL na
gestão dos terrenos municipais integrados no
Aproveitamento Hidroagrícola de Loures
(AHL), bem como na implementação dos
projetos estratégicos em desenvolvimento,
especialmente no que concerne à Várzea de
Loures;
C. Dispõe a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do
Anexo I da Lei n.º 75/2013, e 12 de setembro,
na sua atual redação, que compete à Câmara
Municipal designar o representante do
município na assembleia geral das empresas
locais, assim como os seus representantes em
quaisquer outras entidades nas quais o
município participe, independentemente de
integrarem
ou não o perímetro da
administração local;
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Tenho a honra de propor:
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao
abrigo e nos termos do disposto pela alínea oo)
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, designar como representante do Município
de Loures na Associação de Beneficiários de
Loures o Sr. Vereador Nelson César Gonçalves
Batista.
Loures, 24 de maio de 2022
O Presidente da Câmara
(…)
(Aprovada por 6 (seis) votos a favor, 3 (três)
votos em branco e 2 (dois) votos contra
mediante escrutínio secreto)

DESPACHO N.º 208/2022
de 12 de maio de 2022
(registo E/65229/2022, de 12 de maio de 2022)

CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO EM REGIME DE
SUBSTITUIÇÃO DO TÉCNICO SUPERIOR
PAULINO MIGUEL GERALDES REIS NO
CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO DE OBRAS
No uso da competência prevista na alínea do n.º
2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, e de acordo com
o previsto no n.º 6 do artigo 27.º da Lei 2/2004,
de 15 de janeiro, com a redação atualmente em
vigor, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro,
adaptada à Administração Local pela Lei n.º
49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º
82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º
42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º
114/2017, de 29 de dezembro, e a pedido do
Técnico Superior, determino a cessação da
designação em regime de substituição do Técnico
Superior Paulino Miguel Geraldes Reis no cargo
de Chefe da Divisão de Obras.
O presente despacho produz efeitos a 13 de maio
de 2022.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão
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DESPACHO N.º 209/2022

DESPACHO N.º 212/2022

de 13 de maio de 2022

de 10 de maio de 2022

(registo E/65902/2022, de 13 de maio de 2022)

(registo E/66786/2022, de 16 de maio de 2022)

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
DA TÉCNICA SUPERIOR SANDRA CLÁUDIA
RAMOS PAIVA NO CARGO DE CHEFE DA
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO
DE ATIVIDADES

MEDIDAS DE CONTINGÊNCIA PARA A SECA

Considerando as competências que estão
acometidas aos dirigentes, a necessidade de
assegurar a cabal prossecução das mesmas e o
normal funcionamento dos serviços municipais,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, adaptada à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual
redação, determino a designação em regime de
substituição, para o cargo de Chefe da Divisão de
Planeamento e Controlo de Atividades, da
Técnica Superior Sandra Cláudia Ramos Paiva,
cuja competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação se afiguram adequadas
ao desempenho das inerentes funções.
O presente despacho produz efeitos a 16 de maio
de 2022.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão

Considerando que:
• A seca é uma preocupação crescente em
Portugal onde a sua duração, frequência e
severidade são cada vez maiores e os seus
efeitos se mantêm muito para além do seu
término;
• Um dos impactos mais gravosos das
alterações climáticas é precisamente o que
respeita ao aumento da frequência e
severidade de períodos de seca e escassez
de água;
• O Município de Loures tem trabalhado
ativamente no desenvolvimento de um Plano
Municipal de Contingência para as Situações
de Seca, com um grupo de trabalho
multidisciplinar;
• O Plano Municipal de Contingência para as
situações de Seca é uma das ações inscritas
no Plano de Ação Municipal de Adaptação às
Alterações Climáticas, na medida "Segurança
da qualidade da água e consumo eficiente"
• A análise da evolução realizada pelo IPMA
para detetar a ocorrência de períodos de seca
e classifica-los em termos de intensidade,
coloca a região de Loures entre seca
moderada a severa, tendo em conta a
informação disponível desde janeiro de 2022;
De forma a que seja dada a devida relevância à
importância do recurso água em todas as suas
vertentes
e
considerando
indubitável
a
necessidade de atuação, determino a aplicação
das seguintes medidas já inscritas no Plano:
• Realização de campanhas de sensibilização à
possível situação de seca, adequadas às
realidades locais, e orientadas para a
poupança voluntária de água nos diferentes
setores utilizadores, em complemento de
campanhas nacionais, dinamizadas pelo
Município de Loures em articulação com os
SIMAR Loures e Odivelas;
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• Articulação dos SIMAR com a EPAL para a
garantia do abastecimento público;
• Articulação com a Águas do Tejo Atlântico,
para utilização de Água para Reutilização em
casos compatíveis (mediante os critérios
legais);
• Redução de lavagens de rua e de frotas de
automóveis,
encerramento
de
fontes
decorativas que não utilizem recirculação e
redução de rega (mantendo a necessária para
sobrevivência das espécies);
• Estudo de limites de consumo desejáveis, em
caso de necessidade e sujeito a avaliação por
parte dos SIMAR Loures e Odivelas, para os
diferentes tipos de consumidores (urbano,
indústrias e agricultura);
• Reforço da colocação da estilha de pinheiro
em espaços verdes;
• Reforço da periodicidade da monitorização
ecológica das linhas de água;
• Avaliação das periodicidades de lavagens de
veículos de recolha de resíduos urbanos e
contentores pelos SIMAR, mantendo o
necessário para garantia de salubridade e
saúde pública em estreita articulação com a
Entidade Reguladora de Saneamento, Aguas
e Resíduos (ERSAR);
• Redução do tempo de resposta na reparação
em caso de roturas através do reforço das
equipas de piquete;

DESPACHO N.º 215/2022
de 18 de maio de 2022
(registo E/68918/2022, de 19 de maio de 2022)

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
DA TÉCNICA SUPERIOR PATRÍCIA LOPES
SILVA NO CARGO DE CHEFE DA DIVISÃO DE
CULTURA
Considerando as competências que estão
acometidas aos dirigentes, a necessidade de
assegurar a cabal prossecução das mesmas e o
normal funcionamento dos serviços municipais,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, adaptada à administração local pela Lei
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual
redação, determino a designação em regime de
substituição, para o cargo de Chefe da Divisão de
Cultura, da Técnica Superior Patrícia Lopes Silva,
cuja
competência
técnica,
aptidão,
experiência profissional e formação se afiguram
adequadas ao desempenho das inerentes
funções.
O presente despacho produz efeitos a 14 de maio
de 2022.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão

• Aumento da frequência do controlo da
qualidade da água em fontes alternativas
identificadas pelo Grupo de Trabalho do Plano
Municipal de Contingência para as Situações
de Seca, a assegurar pelos SIMAR Loures e
Odivelas.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão
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DESPACHO N.º 218/2022
DESPACHO N.º 217/2022
de 19 de maio de 2022
de 20 de maio de 2022

(registo E/70737/2022, de 24 de maio de 2022)

(registo E/69515/2022, de 20 de maio de 2022)

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO
DO TÉCNICO SUPERIOR EUCLIDES DE BRITO
ANDRADE DOS SANTOS NO CARGO DE
CHEFE DA DIVISÃO OPERACIONAL DA
POLÍCIA (DOP)
Considerando as competências que estão
acometidas aos dirigentes, a necessidade de
assegurar a cabal prossecução das mesmas e o
normal funcionamento dos serviços municipais,
nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro,
na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 27.º da
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual
redação, adaptada à administração local pela Lei
n.º 49/20121 de 29 de agosto, na sua atua!
redação, determino a designação em regime de
substituição, para o cargo de Chefe da Divisão
Operacional da Polícia, do Técnico Superior
Euclides de Brito Andrade dos Santos, cuja
competência
técnica,
aptidão,
experiência
profissional e formação se afiguram adequadas
ao desempenho das inerentes funções.
O presente despacho produz efeitos a 25 de maio
de 2022.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE
COMPETÊNCIAS NO COORDENADOR DO
SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão
da atividade municipal e funcionamento dos
serviços, bem como conferir celeridade na
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro, na sua atual redação, e ainda no
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 04/2015, de 07 de janeiro, e
considerando as competências que me foram
delegadas pela Câmara Municipal, através da
Deliberação n.º 456/2021, aprovada na reunião de
Câmara de 18 de outubro, bem como as minhas
competências próprias, delego e subdelego;
Tendo igualmente em conta o disposto no
Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara
Municipal de Loures, e ao abrigo do estatuído no
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de
setembro; bem como no n.º 1 do artigo 16 da Lei
n.º 22/2004, de 15 de janeiro, com as alterações
em vigor, mandada aplicar à administração local
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e ainda
nos artigos 44.º a 50.º do Código do
Procedimento Administrativo, aprovado pelo
Decreto-Lei n.º 94/2015, de 07 de janeiro, delego
e subdelego, no Coordenador do Serviço
Municipal de Proteção Civil, Licenciado Pedro
Miguel Dantas Barbosa, cuja competência
técnica, aptidão, experiência profissional e
formação
se
afiguram
adequadas
ao
desempenho das inerentes funções, as seguintes
competências:
I - No âmbito da Gestão
Recursos Humanos:

e

Direção

de

1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as
restantes decisões relativas a férias dos
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular
funcionamento do serviço e da salvaguarda do
interesse público, bem como autorizar
ausências ao serviço por pequenos períodos;
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e
cumprimento do período normal de trabalho,
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visando informações, mapas e relatórios de
assiduidade no âmbito do Regulamento
Municipal de Funcionamento dos Serviços,
Horário de Trabalho e Controlo de
Assiduidade;
3. Justificar faltas de acordo com a legislação em
vigor, com exceção das previstas no regime
disciplinar, previsto na Lei Geral do Trabalho
em Funções Públicas, aprovada pela Lei n. Q
35/2014, de 20 de junho;
4. Propor, sempre que assim o exija o
funcionamento do serviço, a realização da
prestação de trabalho extraordinário, bem
como a prestação de trabalho em dia de
descanso semanal, complementar e feriados,
no
respeito
pelos
limites
legalmente
estabelecidos;
5. Visar os boletins de horas extraordinárias e de
ajudas de custo, confirmando a informação
neles constante e a sua conformidade com os
limites legalmente estabelecidos;
6. Propor,
para
efeitos
de
autorização,
deslocações em serviço no país;
7. Propor a
disciplinar.

instauração

II - No
âmbito
Administrativo:

do

de

procedimento
Procedimento

1. As competências necessárias à direção dos
procedimentos administrativos nos quais a
Câmara Municipal ou o Presidente da Câmara
seja o órgão competente para a tomada de
decisão final, nos termos e com os limites
previstos nos n.º s 1, 2, 3 e 5 do artigo 55.º do
Código do Procedimento Administrativo, bem
como para a tomada de decisão dos
procedimentos nos termos previstos nos
artigos 95.º, 131.º, 132.º e 133.º do mesmo
Código;
2. Praticar, no âmbito das atribuições do serviço,
todos os atos, incluindo atos de administração
ordinária, inerentes à determinação do início
dos procedimentos respetivos, nomeação do
responsável pelo procedimento, nomeação de
instrutores quando for o caso, realização de
atos adequados à respetiva instrução,
incluindo solicitação de pareceres e realização
de audiência prévia dos interessados,
notificações, comunicações, e publicitação dos
atos administrativos, assim como a gestão e
despacho dos assuntos do respetivo serviço e
tomada de todas as medidas com vista à
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rápida conclusão dos procedimentos
obtenção das decisões inerentes;

e

3. Praticar outros atos e formalidades de carácter
instrumental necessários ao exercício das
competências decisórias do delegante e
subdelegante, ou de que seja incumbido
superiormente;
4. Assinar a correspondência e demais
documentos necessários à execução das
funções da Proteção Civil Municipal e ao
exercício das competências delegadas e
subdelegadas, exceto:
a) Aquele for dirigida ao Presidente da
República,
ao
Primeiro-Ministro,
Ministros,
Secretários
de
Estado,
Presidentes do Supremo Tribunal de
Justiça,
do
Supremo
Tribunal
Administrativo
e
do
Tribunal
Constitucional, Presidente da Assembleia
da República; Presidentes de Câmara,
Presidente da Associação Nacional dos
Municípios Portugueses e, nas Áreas
ao
Presidente
do
Metropolitanas,
Conselho Metropolitano e Membros da
Comissão Executiva Metropolitana;
b) A que constituir, por si, informação,
proposta ou decisão vinculativa para o
Município ou constitutiva de direitos de
terceiros ou que verse, de forma
inovadora, matérias sobre as quais o
Municípios se deva pronunciar.
III - No âmbito da Contratação Pública e
realização de despesas:
1. Propor, no âmbito do serviço, a contratação e
a realização de despesas para locação e
aquisição de bens móveis e serviços, bem
como a escolha do procedimento prévio,
audiência prévia, adjudicação, aprovação da
minuta de contrato e restantes formalidades
procedimentais;
2. Autorizar o pagamento de despesas até ao
valor de €5.000,00 (cinco mil euros), IVA
incluído, que tenham sido previamente
autorizadas
e
cabimentadas
ou
em
cumprimento de contratos previamente
autorizados, bem como propor o pagamento
de despesas autorizadas de valor superior
aquele limite;
3. Autorizar as requisições internas no âmbito do
serviço, atendendo às normas em vigor;

26 de MAIO
de 2022

34

4. Autorizar as requisições de utilização de
veículos municipais, em conformidade com as
normas internas aplicáveis.
Do exercício das competências ora delegadas e
subdelegadas deverá ser prestada mensalmente
a respetiva informação.
Este despacho produz efeitos imediatos,
considerando-se ratificados ou confirmados todos
os atos que tenham sido praticados desde 20 de
fevereiro de 2022 e cuja regularidade dependa da
conformidade com o disposto no presente
despacho.
O Presidente da Câmara
(a) Ricardo Leão

UNIDADES ORGÂNICAS

Assunto: Participação Pública relativamente à
proposta de deliberação de aprovação do Projeto
de Loteamento/Reconversão Urbanística da
Unidade de Gestão Territorial n.º 2, Bairro Portela
da Azóia – União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, São João da Talha e Bobadela – Processo
Administrativo n.º 61.804/LA/L/OR.
Nuno Ricardo Conceição Dias, na qualidade de
Vereador, torna público, no uso da competência
atribuída, em conformidade com o Despacho n.º
551/2021 de 18.10.2021 e para efeitos do
disposto no artigo 55.º, n.º 2, alínea c) do
Regulamento Municipal para Reconversão
Urbanística das Áreas Urbanas de Génese Ilegal
(publicado no Diário da República, 2.ª série — N.º
213 — 7 de novembro de 2011), que se encontra
aberto, na sequência da deliberação tomada na
15ª reunião ordinária da Câmara Municipal,
realizada em vinte e sete de abril de 2022, e pelo
prazo de 30 (trinta) dias úteis, o período de
participação pública referente ao projeto de
reconversão urbanística, na modalidade de
operação de loteamento, a realizar na Unidade de
Gestão Territorial n.º 2, Bairro Portela da Azóia,
situada na União das Freguesias de Santa Iria de
Azóia, S. João da Talha e Bobadela, no âmbito do
processo de reconversão urbanística de AUGI –
área urbana de génese ilegal - de iniciativa
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municipal, durante o qual os interessados se
podem pronunciar sobre a solução urbanística.
Durante este período, os interessados poderão
consultar, presencialmente, o projeto de
reconversão urbanística, na modalidade de
operação de loteamento, constante do Processo
Administrativo n.º 61.804/LA/L/OR, bem como as
informações técnicas elaboradas pelos serviços
municipais competentes, na Divisão de Áreas
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na rua
Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674 -501 Loures,
mediante marcação prévia.
Para a marcação prévia da consulta do processo
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos
dias úteis, no período das 10.00h às 12.30h e das
14.30h às 16.00h, através dos números
211150550 ou 211150535.
Os interessados deverão apresentar as suas
reclamações, observações ou sugestões, por
escrito devidamente identificado, dirigido ao
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no
local indicado ou no sítio da autarquia.
Para constar se publica o presente edital, que vai
autenticado com o selo oficial em uso no
Município de Loures, constituído por duas folhas,
no sítio institucional da Câmara Municipal de
Loures em www.cm-loures.pt, nos Paços do
Município, na sede da União de Freguesias de
Santa Iria de Azóia, S. João da Talha e Bobadela
e em expositor público na AUGI UGT2.
Loures, 09 de maio de 2022
Por delegação e subdelegação de competências,
do Sr. Presidente da Câmara
Despacho nº 551/2021 de 18.10.2021
O Vereador
(a) Nuno Ricardo Conceição Dias
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INFORMAÇÃO n.º 24/DPFA/RL
de 16 de maio de 2022

INFORMAÇÃO n.º 069/DA/MN
de 24 de maio de 2022

sobre a qual foi exarado
despacho de concordância,
datado de 18 de maio de 2022,
pelo Sr. Presidente da Câmara

sobre a qual foi exarado
despacho de concordância,
datado de 24 de maio de 2022,
pelo Sr. Vereador Nelson César Gonçalves
Batista

(registo E/66660/2022)

(registo E/71165/2022)

SUBSTITUIÇÃO DE 17 A 20 DE MAIO

SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE

Considerando a ausência da signatária por
motivos de férias, proponho que a minha
substituição seja assegurada pela Dra. Paula
Cristina Martins Louro, Chefe de Divisão da
Contabilidade e Património com as competências
que me foram delegadas e subdelegadas no
Despacho do Sr. Presidente n.º 621/2021, de 3
de novembro de 2021.

Considerando a ausência da signatária no
período de 3 a 5 de junho de 2022, proponho
que
as
competências
que
me
foram
subdelegadas no despacho nº 593 /2021, sejam
assumidas, pelo Sr. Chefe de Divisão de Zonas
Verdes e Floresta, Dr. João Manuel Janeiro
Lucas.

Propõe-se o envio desta
EXPEDIENTE para divulgação.

informação

ao

Por delegação e subdelegação de competências
do Sr. Presidente
A Diretora do Departamento de Planeamento
Financeiro e Aprovisionamento

Em caso de concordância superior, mais se
propõe remeter a presente informação ao
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação.
À consideração superior,
A Diretora do Departamento de Ambiente
(a) Madalena Neves

(a) Rute Lima
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aquisição de serviços até ao valor de
2.500,00€ (mil e quinhentos euros), sem IVA.
II - Gestão dos Recursos Humanos
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as
restantes decisões relativas a férias dos
trabalhadores, sem prejuízo do regular
funcionamento do serviço e da salvaguarda
do interesse público, bem como autorizar
ausências ao serviço por pequenos períodos;
DESPACHO N.º 220/2022
de 25 de maio de 2022
(registo E/71966/2022, de 26 de maio de 2022)

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA
CHEFE DE DIVISÃO DE CULTURA
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão
da atividade municipal e à celeridade na tomada
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38º
do anexo da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro
na sua redação atual, no disposto no artigo 16º da
Lei nº 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44º
e seguintes do Código de Procedimento
Administrativo, e considerando ainda as
competências que me foram subdelegadas pelo
Despacho nº 601/2021, de 28/10/2021, pela Sra.
Vice-Presïdente, Dra. Sónia Paixão, subdelego na
Chefe de Divisão de Cultura, Dra. Patrícia Lopes
da Silva, as seguintes competências, no âmbito
da respetiva unidade orgânica:
I - Contratação Pública e Realização de Despesa
1. Propor a contratação de despesas para a
aquisição de bens e serviços, bem como, a
escolha de procedimento de formação de
contratos de locação e aquisição de bens
móveis e serviços;
2. Propor o pagamento das despesas
autorizadas ou em cumprimento de contratos
ou de outras obrigações municipais;
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao
valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), sem
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos
pelo Municípios ou de outras obrigações
municipais previamente autorizadas;
4. Propor as requisições internas no âmbito da
Divisão de Cultura.
5. Autorizar a realização de despesas e a
escolha do procedimento de contrato de
locação e aquisição de bens móveis e
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e
cumprimento do período normal de trabalho,
visando informações, mapas e relatórios de
assiduidade no âmbito do Regulamento
Municipal de funcionamento dos Serviços,
Horário de Trabalho e Controlo de
Assiduidade;
3. Justificar e propor a injustificação de faltas
aos trabalhadores;
4. Autorizar, sempre que assim o exija o
funcionamento do serviço, a realização de
prestação de trabalho suplementar, conforme
o estabelecido no artigo 120º da LTFP,
aprovada pelo Lei 35/2014, de 20 de junho;
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e
de ajudas de custo, confirmando a
informação neles constantes e a sua
conformidade com os limites legalmente
estabelecidos;
6. Autorizar o gozo da compensação pelo
trabalho em dias de descanso semanal
obrigatório;
7. Propor, para efeitos de autorização,
deslocações em serviço no país;
8. Propor a instauração de procedimentos
disciplinar;
9. Autorizar a participação em ações de
formação interna, de acordo com os critérios
definidos;
10. Propor a participação em ações de formação
profissional externa, de acordo com os
critérios definidos.
III -

Outras Áreas
1. Autorizar as requisições de transporte à
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito
da atividade da Divisão de Cultura, de
acordo com as normas em vigor;
26 de MAIO
de 2022

37

2. Autorizar as requisições à Divisão de
Atendimento, Informação e Comunicação;

6. Autorizar a restituição aos interessados de
documentos juntos aos processos;

3. Autorizar a utilização dos equipamentos
municipais geridos pela Divisão de Cultura,
no quadro dos atos normativos em vigor;

7. Decidir o arquivamento de processos das
atribuições cometidas à Divisão de Cultura,
nomeadamente na sequência da tomada de
decisão final ou por ter sido declarada a sua
extinção, bem como por deficiência de
instrução, falta de elementos de apreciação
imputáveis aos requerentes, nos casos em
que não seja efetuada a sua regularização,
bem como decidir pela extinção dos
procedimentos por desistência e renúncia dos
requerentes nos casos de deserção, bem
como por falta de pagamento de taxas e
despesas;

4. Propor a isenção dos pagamentos devidos
pela utilização dos equipamentos geridos
pela Divisão de Cultura;
5. Propor a concessão de licenças, nos termos
da lei, regulamentos e posturas, nas áreas
cujas funções lhe são atribuídas;
6. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar
ao movimento associativo concelhio, no
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas
pelo Município.
IV -

Procedimentos Administrativos:

As competências ora subdelegadas abrangem a
prática de todos os atos administrativos, incluindo
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à
determinação do início dos procedimentos
respetivos, nomeação de responsável pela
direção do procedimento, realização de atos
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos
interessados, notificações e a gestão e despacho
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a
seguir mencionado, bem como a tomada de todas
as medidas com vista à rápida conclusão dos
procedimentos e obtenção das decisões
respetivas:
1. Informar os particulares, sempre que o
requeiram, do andamento dos procedimentos
em que sejam diretamente interessados;
2. Autorizar a passagem de
fotocópias, nos termos da lei;

certidões

ou

3. Notificar e publicitar os atos administrativos,
designadamente aqueles cuja decisão seja da
competência da Câmara Municipal, nos termos
do artigo 55º do Código de Procedimento
Administrativo;
4. As competências necessárias à direção dos
procedimentos e à execução das decisões da
competência da Câmara Municipal, nos termos
do artigo 55º do Código de Procedimento
Administrativo;
5. Solicitar informações e praticar atos e
formalidades
de
carácter
instrumental
necessários ao exercício da competência
decisória do subdelegante;
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8. Assinar e visar a correspondência necessária
ao exercício das competências delegadas e
subdelegadas, exceto:
a) A que for dirigida ao Presidente da
República,
ao
Primeiro-Ministro,
Ministros,
Secretários
de
Estado,
Presidentes do supremo Tribunal de
Justiça,
do
supremo
Tribunal
Administrativo
e
do
Tribunal
Constitucional, Presidente da Assembleia
da República, Presidentes de Câmara,
Presidente da Associação Nacional de
Municípios Portugueses e, nas Áreas
Metropolitanas,
ao
Presidente
do
Conselho Metropolitano e Membros da
Comissão Executiva Metropolitana;
b) A que constituir, por si, informação,
proposta ou decisão vinculativa para o
Município ou constitutiva de direitos de
terceiros ou que verse, de forma
inovadora, matérias sobre as quais o
município se deva pronunciar.
VFica, ainda, a Chefe de Divisão de
Cultura,
autorizada
a
subdelegar
as
competências ora conferidas, que em cada caso
se revelem mais adequadas, em conformidade
com o disposto no art. 46º do Código do
Procedimento Administrativo e nos termos e
dentro dos limites estabelecidos no art. 38º do
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.
Este despacho produz efeitos a 14 de maio de
2022,
considerando-se
ratificados
ou
conformados todos os atas que tenham sido
praticados desde aquela data e cuja regularidade
dependa da conformidade com o disposto no
presente despacho.

26 de MAIO
de 2022

38

Do exercício das competências subdelegadas
deverá ser prestada mensalmente a respetiva
informação ao subdelegante, independentemente
do dever genérico de informar.
O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto
e Juventude

MUNICÍPIO DE LOURES

(a) Alfredo Santos
AVISO n.º 10114/2022
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE
RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA
FUNCIONAL DE COZINHA
Para os devidos efeitos, torna-se pública a
celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01
de maio de 2022, com Cristina Sofia Marçalo
Rocha Pinto e Joana Rita Duarte Falcato, na
categoria de Assistente Operacional da carreira
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º
11853/2020, publicado no Diário da República, 2.ª
série, n.º 157, de 13 de agosto.
4 de maio de 2022. - O Diretor dos Recursos
Humanos, Carlos Santos.
(Publicado na integra em Diário da República,
2.ª Série, nº 97, de 19 de maio de 2022)

AVISO n.º 10115/2022
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE
RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE
ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA
FUNCIONAL DE CANALIZADOR
Para os devidos efeitos, torna-se pública a
celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01
de maio de 2022, com Paulo Manuel de Carvalho
Andrade, na categoria de Assistente Operacional
da carreira geral de Assistente Operacional, na
4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 4
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento
do Aviso n.º 13775/2021 - Ref.ª 3, publicado no
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de
julho de 2021.
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4 de maio de 2022. - O Diretor do Departamento
de Recursos Humanos, Carlos Santos.
(Publicado na integra em Diário da República,
2.ª Série, nº 97, de 19 de maio de 2022)

AVISO n.º 10116/2022
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA
OCUPAÇÃO DE 8 (OITO) POSTOS DE
TRABALHO DE ASSISTENTE OPERACIONAL
NA ÁREA FUNCIONAL GERAL
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO
Para os devidos efeitos, torna-se pública a
celebração de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01
de maio de 2022, com Célia Maria Ribeiro
Simões, na categoria de Assistente Operacional
da carreira geral de Assistente Operacional, na
4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 4
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento
do Aviso n.º 9086/2020, publicado no Diário da
República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de junho de
2020.
5 de maio de 2022. - O Diretor do Departamento
de Recursos Humanos, Carlos Santos.
(Publicado na integra em Diário da República,
2.ª Série, nº 97, de 19 de maio de 2022)

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS
MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS

AVISO (extrato) n.º 10361/2022
HOMOLOGAÇÃO DA LISTA UNITÁRIA DE
ORDENAÇÃO FINAL DO PROCEDIMENTO
CONCURSAL PARA A CATEGORIA DE
ASSISTENTE TÉCNICO (REF.ª 11/2020)
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, informa-se os
interessados que a Lista Unitária de Ordenação
Final do Procedimento Concursal Comum para
ocupação de Quatro postos de trabalho na
carreira e categoria de Assistente Técnico, para o
Departamento Comercial, em regime de Contrato
de Trabalho em Funções Públicas por Tempo
Indeterminado, com a Ref.ª 11/2020, cuja
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª
série, n.º 218, Aviso (extrato) n.º 18138, de
09/11/2020, na Bolsa de Emprego Público com o
código de oferta OE202011/0197 e no jornal
"Correio da Manhã" do dia 2020/11/10, foi
homologada pelo Conselho de Administração em
reunião de 5 de maio de 2022, encontrando-se
afixada nos placards da Divisão de Recursos
Humanos no edifício Sede destes Serviços
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira,
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt.
9 de maio de 2022. - A Chefe de Divisão de
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis.

AVISO n.º 10757/2022
EXONERAÇÃO DO CARGO DE ADJUNTO DO
GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA

(Publicado na integra em Diário da República,
2.ª Série, nº 98, de 20 de maio de 2022)

Para os devidos efeitos torna-se público que, nos
termos do n.º 1 do artigo 42.º e do n.º 4 do artigo
43.º ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12
de setembro, foi determinada por despacho do Sr.
Presidente da Câmara Municipal a exoneração de
Hugo José Dias da Cunha das funções de
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, com
efeitos a partir de 06 de maio de 2022.
9 de maio de 2022. - O Diretor do Departamento
de Recursos Humanos, Carlos Santos.
(Publicado na integra em Diário da República,
2.ª Série, nº 102, de 26 de maio de 2022)
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 301/2022

MINUTA
DA
ADENDA
AO
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO
ENTRE

MUNICÍPIO DE LOURES

E

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 302/2022

MINUTA
DO
CONTRATO
ENTRE

MUNICÍPIO DE LOURES

E

AMRT-ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA E REPRESENTAÇÃO
TRANSCULTURAL
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 303/2022

EXTRATO DA INFORMAÇÃO N.º 77/DISE/HG (E/60538/2022)
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 313/2022

CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
ENTRE

MUNICÍPIO DE LOURES

E

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE XADREZ
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 314/2022

MINUTA
DO
CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO
ENTRE

MUNICÍPIO DE LOURES

E

FEDERAÇÃO PORTUGUESA DE ATLETISMO

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 317/2021

UNIDADE DE EXECUÇÃO DO ZAMBUJEIRO
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 325/2022

MINUTA
DO
CONTRATO
ENTRE

MUNICÍPIO DE LOURES

E

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOURES, C.R.L.

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 326/2022

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
“FEIRA DE RUA 2022”

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 334/2022

NOTA CURRICULAR
LUÍS MANUEL DOS SANTOS MATIAS

