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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

6.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 6 de setembro de 2018 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador António Manuel 
Lopes Marcelino à presente Reunião. 

 
 
 
 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS 

E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto 

 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da não 
assunção, a 1 de janeiro de 2019, das novas 
competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 360/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada dia 16 de agosto a Lei n.º 

50/2018, Lei-quadro da transferência de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais; 

 
B. A alínea a) do n.º 2 do art.º 4.º estipula que até 

dia 15 de setembro as autarquias locais e 
entidades intermunicipais que não pretendam 
a transferência das competências no ano de 
2019, devem comunicar esse facto à Direção 
Geral das Autarquias Locais, após prévia 
deliberação dos seus órgãos deliberativos. 

 
 
 

Considerando ainda: 
 
C. A necessidade de conhecer e analisar em toda 

a sua extensão e detalhes as transferências 
de responsabilidades da administração central 
para o município de Loures, para além do 
previsto na Lei da Assembleia da República, 
designadamente nos decretos-leis sectoriais; 

 
D. A necessidade de conhecer e analisar em 

detalhe os contratos de prestação de serviços 
e outros vínculos jurídicos a serem 
eventualmente transmitidos pela 
administração central para o município; 

 
E. A necessidade de, após isso, proceder à 

indispensável e complexa preparação dos 
serviços municipais para a acomodação 
dessas novas funções; 

 
F. A exigência de reorganização dos fluxos 

financeiros correspondentes às novas 
competências e pessoal, tendo em conta 
igualmente a nova lei das finanças locais; 

 
G. A necessidade de minorar os riscos de 

bloqueio de funcionamento dos serviços 
municipais pelo impacto das novas 
responsabilidades; 

 
H. A necessidade de se proceder à avaliação e 

preparação da receção das competências no 
primeiro semestre de 2019, prazo igualmente 
previsto na Lei; 

 
I. A exigência legal de que os órgãos 

deliberativos dos municípios se pronunciem 
expressamente até 15 de setembro (data 
limite da informação obrigatória à DGAL) pela 
não assunção imediata das competências a 1 
de janeiro de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures aprove, nos termos 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 4.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 agosto, proposta a enviar à 
Assembleia Municipal para a não assunção 
imediata, a 1 de janeiro de 2019, das novas 
responsabilidades previstas na Lei em referência, 
tendo em atenção a necessidade de se proceder à 
avaliação e preparação da receção das 
competências no primeiro semestre de 2019, 
prazo igualmente previsto na Lei. 

 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 15 
 

6 de SETEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

6 

 

Loures, 3 de setembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 597-P/DOM 
Escola Básica da Portela - Remodelação e 
ampliação de edifício do Jardim de Infância 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada à empresa Lado 
Renovado - Construções, Lda., pelo valor de 
951.062,99 € acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor, sendo o prazo de execução de 270 dias 
seguidos, e de aprovação da minuta de contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 362/2018 

 
Considerando: 
 
A. Que está concluída a Audiência Prévia Escrita 

dos Concorrentes, nos termos e para os 
efeitos do n.º 1 do art.º 123.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo DL 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro; 

 
B. O disposto na informação n.º 400/DEC/PB, de 

2018.08.10, com a proposta de aprovação de 
Relatório Final de Análise das propostas e 
consequente adjudicação da empreitada; 

 
C. O disposto na informação n.º 427/DEC/PB, de 

2018.08.28, com a proposta de aprovação da 
minuta de contrato. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas; 

2. A adjudicação da empreitada “Escola Básica 
da Portela - Remodelação e Ampliação do 
Edifício do Jardim de Infância” à empresa 
Lado Renovado - Construções, Lda., com o 
prazo de execução de 270 dias seguidos e o 
valor de 951.062,99 € (novecentos e cinquenta 
e um mil sessenta e dois euros e noventa e 
nove cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal 
em vigor; 

 
3. A aprovação da minuta do contrato. 

 
 

Loures, 28 de agosto de 2018 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Lado Renovado - Construções, Lda., pessoa 
coletiva número 510047769, com sede e endereço 
postal na Rua 4 de julho, n.º 9, freguesia de Sé 
Nova, Santa Cruz, Almedina e São Bartolomeu, 
Município de Coimbra, C.P. 3025-010 Coimbra, 
com o capital social de 70.000,00 €, matriculada 
na Conservatória do Registo Comercial de 
Coimbra, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras 
Públicas número 67211-PUB, adiante designado 
por Segundo Contraente ou Empreiteiro neste ato 
representado por ……… , Segundo Outorgante, 
na qualidade de ……… da mencionada sociedade, 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso ……….. . 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 15.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 23 de maio de 2018, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
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publicitado no Diário da República, II Série, 
número 108, de 6 de junho de 2018, e 
disponibilizado na mesma data na plataforma 
VortalNext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua ,… .ª Reunião Ordinária, realizada 
em ….. de …….. de 2018, nos termos do disposto 
no artigo 96.° e seguintes, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar, o presente contrato de 
Empreitada de Obras Públicas que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada, designada por “Escola 
Básica da Portela - Remodelação e Ampliação do 
Edifício do Jardim de Infância”, nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro, nas 
cláusulas do Caderno de Encargos, dos erros e 
omissões, bem como os esclarecimentos ao 
mesmo, e demais elementos escritos, desenhados 
e patenteados, documentos que aqui se dão por 
integralmente reproduzidos e que ficam 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 270 (duzentos 
e setenta) dias seguidos, a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra se esta for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. Pela execução da 
empreitada e pelo cumprimento das demais 
obrigações decorrentes do contrato, o Dono da 
Obra obriga-se a pagar ao Empreiteiro o preço de 
951.062,99 € (novecentos e cinquenta e um mil e 
sessenta e dois euros e noventa e nove cêntimos), 
acrescido do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
 
classificação orgânica: 1002, classificação 
económica: 07010305, com o número de 
compromisso 2018/3208, datado de 24 de agosto 
de 2018; classificação funcional: 2.1.1.1. 09 Dotar 
a Rede Escolar Concelhia de Equipamento 
Adequado - Escola Básica da Portela - 
Reabilitação e Ampliação do Edifício do JI 
(PACTO), e inscrito na Rúbrica do Plano Número: 
20151 67. 

Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ……. 
com o número ……., emitida em … de …….. de 
2018, pelo ………. , com sede na Rua …….. , no 
valor de 47.553,15 € (quarenta e sete mil, 
quinhentos e cinquenta e três euros e quinze 
cêntimos), a favor do Município de Loures, 
correspondente a 5% do valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª, 
n.º 4 - Disposições Especiais do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 15 
 

6 de SETEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

8 

 

Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 
b) O Caderno de Encargos, a proposta 

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o Sr. 
Engenheiro Manuel Domingos. 
 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração emitida conforme modelo 

constante do anexo II do Código dos 
Contratos Públicos; 

 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

l.P., válida até …….. 2018, comprovativa da 
situação contributiva regularizada; 

 
- Certidão do Serviço de Finanças de  …………, 

válida até ……... de 2018 comprovativa da 
situação tributária regularizada. 

 
- Certificados do Registo Criminal dos titulares 

dos órgãos sociais do Segundo Contraente. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Parceria a celebrar entre o Município de Loures, 
Agrupamentos de Escolas e Entidades Parceiras, 
no âmbito do Programa de Enriquecimento 
Curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 363/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

em especial ao determinado no seu artigo 
12.º, o qual estabelece o novo quadro de 
transferência de atribuições e competências 
para os Municípios em matéria de Educação; 

 
B. Foi celebrado o contrato de execução entre o 

Ministério da Educação e a Câmara Municipal 
de Loures, em 16 de setembro de 2008, sendo 
que, nos termos do número 1 da cláusula 3.ª 
do referido contrato de execução, o Município 
de Loures assume a competência como 
entidade promotora do Programa de 
Enriquecimento Curricular no 1.º ciclo do 
ensino básico; 

 
C. Este Contrato de Execução, na sua 1.ª 

cláusula, alínea b), transfere para o Município 
de Loures a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular (AEC) 
no 1.º ciclo do Ensino Básico;  

 
D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico possibilitando os municípios de 
contratualizar parcerias com outras entidades 
para assegurar o desenvolvimento e 
concretização das AEC; 

 
E. O Regulamento que define o regime de 

acesso ao apoio financeiro do programa 
obriga as entidades, quaisquer que elas 
sejam, à apresentação de projetos em 
parceria com os Agrupamentos de Escolas, e 
à celebração de acordos de parceria, em 
termos que protejam cabalmente os direitos e 
deveres de cada uma das partes; 
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F. Decorreu período de auscultação prévia à 
minuta de Acordo de Parceria, integrando a 
mesma os contributos decorrentes da análise 
efetuada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, ao 
abrigo do disposto no artigo art.º 33.º, n.º 1, 
alíneas r) e u), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a minuta do Acordo de Parceria 
2018/2019, no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico do Município de 
Loures, a ser celebrado com os 13 Agrupamentos 
de Escolas e as 31 entidades parceiras das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
consignadas na seguinte listagem: 
 
 
Agrupamento de Escolas Maria Keil 
 
- Jardim de Infância O Nosso Mundo 

(EB Apelação e EB n.º 1 Apelação) 
 
 
Agrupamento de Escolas da Bobadela 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 
da Bobadela (EB n.º 1 Bobadela) 

 
- Centro Popular Infantil Nascer do Sol (EB n.º 2 

Bobadela) 
 
- Associação de Pais/Encarregados de 

Educação da Escola do Ensino Básico do 1.º 
ciclo n.º 3 da Bobadela (EB n.º 3 Bobadela) 

 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica Integrada da 
Bobadela (EB Bobadela) 

 
 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica 1, 2, 3 de Bucelas 
(EB Bemposta, EB Vila de Rei e EB Bucelas) 

 
 
Agrupamento de Escolas de Camarate - D. 
Nuno Álvares Pereira 
 
- A.E.C. - Associação Escola Comvida (EB n.º 1 

Camarate, EB n.º 2 Camarate, EB Fetais, EB 
n.º 4 Camarate, EB n.º 5 Camarate e EB 
Quinta das Mós) 

Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro 
 
- Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 

(EB Lousa e EB Cabeço de Montachique) 
 
- APEEFS - Associação de Pais e 

Encarregados de Educação da Escola EB1/JI 
da Fonte Santa (EB Fonte Santa, EB 
Tojalinho, EB A-dos-Cãos e EB Murteira) 

 
- Associação de Pais, Encarregados de 

Educação do Núcleo Escolar de Fanhões (EB 
Fanhões e EB Casaínhos) 

 
- Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 

(EB Loures e EB de Montemor) 
 
- Associação Dr. João dos Santos (EB n.º 2 

Loures) 
 
 
Agrupamento de Escolas José Afonso 
 
- Associação “O Saltarico” (EB Flamenga e EB 

Fernando Bulhões) 
 
- Associação Cantinho da Pequenada (EB 

Frielas) 
 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures 
(EB Fanqueiro)  

 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do 1.º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardim de Infância do Infantado - Loures (EB 
Infantado) 

 
- A Associação A.P.A.D.L (Associação de Pais 

da EB A-das-Lebres) (EB A-das-Lebres e EB 
Manjoeira) 

 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica n.º 1 de S. Julião 
do Tojal (EB S. Julião do Tojal) 

 
- Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos de S. Julião do Tojal (EB Zambujal) 
 
- Associação de Pais da Escola E.B.1, n.º 1 de 

Santo Antão do Tojal, Loures (EB Santo Antão 
do Tojal) 
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Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/Jardim de Infância 
da Portela (EB Portela) 

 
- Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 

(EB Dr. Catela Gomes e EB Quinta da Alegria) 
 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
 
- Associação de Pais do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro (EB Bartolomeu 
Dias, EB Sacavém, EB n.º 3 Sacavém e EB 
Prior Velho)  

 
 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia 
 
- “Sítio da Bela Vista” - Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (EB Bela Vista) 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/JI Alto da Eira (EB 
Alto da Eira) 

 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da EB Via Rara (EB Via Rara) 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1 Covina (EB Covina) 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação das Escolas EB1/JI da Portela de 
Azóia (EB n.º 5 St.ª Iria de Azóia e EB n.º 6 de 
St.ª Iria de Azóia) 

 
 
Agrupamento de Escolas de S. João da Talha 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola 1.º Ciclo do Ensino 
Básico n.º 4 de S. João da Talha (EB n.º 1 S. 
João da Talha, EB n.º 2 S. João da Talha, EB 
n.º 4 S. João da Talha e EB Vale Figueira) 

 
 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado (EB Santo António dos Cavaleiros e 
EB Quinta do Conventinho) 

 
 
 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
 
- Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (EB n.º 1 Unhos, EB n.º 3 
Unhos e EB Unhos) 

 
 

Loures, 31 de agosto de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

ACORDO DE PARCERIA 
DO PROGRAMA 

DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR 
NAS ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 14412006 
de 28 de julho, em especial ao determinado no 
seu artigo 12.º, o qual estabelece o quadro de 
transferência de atribuições e competências para 
os municípios em matéria de Educação, foi 
celebrado o contrato de execução entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal de 
Loures, em 16 de setembro de 2008. 
 
Nos termos do número 1 da cláusula 3.ª do 
referido contrato de execução, o Município de 
Loures assume a competência de execução das 
Atividades de Enriquecimento Curricular, no 1.º 
ciclo do ensino básico. 
 
Assim, considerando a legislação em vigor que 
define orientações para a execução das atividades 
de enriquecimento curricular no 1.º ciclo do ensino 
básico. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante ou Entidade Promotora, com 
sede na Praça da Liberdade, 2670-501 Loures, 
pessoa coletiva n.º 501294996, neste ato 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Exmo. Sr. Bernardino Soares, 
 
o Agrupamento de Escolas de …… , adiante 
designado por Segundo Outorgante, com sede na 
…… , pessoa coletiva n.º …… , neste ato 
representado pelo Diretor do Agrupamento, Exmo. 
Sr. ……..  
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e 
 
a (entidade parceira) ……. , adiante designada por 
Terceiro Outorgante ou Entidade Parceira, com 
sede na …… , pessoa coletiva n.º …….. , neste 
ato representada pelo Presidente da Direção, 
Exmo. Sr. ……  
 
(e demais outorgantes...) . 
 
 
É celebrado um Acordo de Parceria, adiante 
designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1- O presente Acordo tem por objeto estabelecer 

e regular a parceria entre os Outorgantes, 
visando a execução do Programa de 
Atividades de Enriquecimento Curricular, 
adiante designado “AEC”, nas seguintes 
escolas básicas do 1.º ciclo do ensino básico, 
pertencentes ao Agrupamento: 

 
 
Escola Básica... 
 
2- As AEC destinam-se ao número de alunos 

inscritos nas escolas em seguida identificadas, 
denominando-se as respetivas entidades 
parceiras: 

 
Escola Básica... 
 
…….. (Entidade Parceira) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Atividades Ano Escolaridade N.º alunos N.º total minutos 
de AEC/semana 

Espaços 
escolares 
utilizados 

Espaços não 
escolares 
utilizados 

   Garantidos 
por docentes 

do 
Agrupamento 

Garantidos 
por 

docentes 
da 

entidade 
parceira 

  

 
 
 

 
Cláusula Segunda 

(Princípios Orientadores) 
 

1- As AEC desenvolvem-se de acordo com os 
objetivos definidos no Projeto Educativo e 
Regulamento Interno do Agrupamento e 
constam do Plano Anual de Atividades, 
submetido ao Conselho Pedagógico e ao 
Conselho Geral. 

 
2- As AEC são executadas nos termos da 

legislação em vigor, concretamente pela 
Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto. 

 
 
 
 
 
 

 
Cláusula Terceira 

(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante: 
 
a) Prestar apoio financeiro ao Terceiro 

Outorgante (e demais ...) através de 
comparticipação financeira prevista, para este 
efeito, na legislação em vigor; 

 
b) Transferir a comparticipação financeira, 

referida na alínea anterior, em três tranches, 
no início do período letivo; 

 
c) Promover o acompanhamento e a avaliação 

da execução do presente Acordo; 
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d) Articular com os outros Outorgantes as 
soluções adequadas para garantir a existência 
dos recursos humanos e de espaços 
necessários ao desenvolvimento das AEC, 
assegurando a boa prestação das mesmas, 
bem como as adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 

 
e) Verificar, em qualquer momento, o 

cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais ...), designadamente 
quanto à aplicação efetiva dos meios 
financeiros disponibilizados, assim como 
solicitar a apresentação de quaisquer 
documentos que a comprovem, considerando 
as despesas elegíveis de acordo com Anexo 
1; 

 
f) As despesas não consideradas na alínea e) - 

casos omissos/excecionais - serão 
ponderadas, caso a caso, com decisão do 
Primeiro Outorgante, após análise de 
fundamentação específica enviada anexa ao 
comprovativo da despesa em questão. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Direitos e Obrigações 

do Segundo Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 
a) Organizar e coordenar as AEC em articulação 

com todos os Outorgantes e de acordo com a 
distribuição de horários do corpo docente do 
Agrupamento de Escolas, em conformidade 
com o disposto na cláusula segunda; 

 
b) Assegurar o acompanhamento e supervisão 

da execução das AEC, garantindo os 
mecanismos necessários à respetiva 
avaliação, aferindo a qualidade na sua 
execução e o seu contributo para o sucesso 
educativo dos alunos; 

 
c) Garantir que as condições de frequência das 

atividades de enriquecimento curricular pelos 
alunos com necessidades educativas 
especiais constam do seu Programa Educativo 
Individual; 

 
d) Disponibilizar os recursos humanos 

necessários para a prossecução das AEC, 
garantindo a supervisão dos alunos e 
manutenção do espaço escolar; 

 
 
 

e) Participar ativamente no processo de seleção 
e recrutamento com o Terceiro Outorgante (e 
demais ...), validando o perfil dos recursos 
docentes ao serviço dessa entidade no âmbito 
das AEC, designadamente os respeitantes às 
suas habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
f) Partilhar os recursos técnico-pedagógicos 

(nomeadamente material didático e 
equipamentos) e espaços existentes, no 
conjunto de escolas do Agrupamento; 

 
g) Definir os horários e a organização das 

atividades em colaboração com o Terceiro 
Outorgante (e demais ...) e submeter a 
planificação a Conselho Pedagógico e, 
quando devido, ao Conselho Geral; 

 
h) Acionar o Seguro Escolar, nos termos legais, 

caso ocorra algum incidente no âmbito das 
AEC, abrangendo a deslocação dos alunos 
nos casos em que as atividades se realizem 
em instalações exteriores ao espaço escolar; 

 
i) Definir os espaços a ocupar para o fim 

estabelecido, em articulação com o Primeiro e 
o Terceiro Outorgantes (e demais ...); 

 
j) Dar conhecimento aos outros Outorgantes, à 

DGEstE e aos Pais e Encarregados de 
Educação, sempre que seja necessária a 
substituição de uma atividade, a alteração do 
seu horário ou da carga horária, o seu local de 
funcionamento ou mesmo a inclusão de outra 
AEC; 

 
k) Verificar, em qualquer momento, o 

cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais ...) exceto o que se 
refere às alíneas h), k) e l) da Cláusula Quinta. 

 
 
 

Cláusula Quinta 
(Direitos e Obrigações 

do Terceiro Outorgante e demais ...) 
 

São direitos e obrigações do Terceiro Outorgante 
(e demais ...): 
 
a) Articular, com o Primeiro e Segundo 

Outorgantes, a organização e execução das 
AEC no 1.º ciclo do ensino básico; 
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b) Garantir que o valor mínimo das 
remunerações dos professores afetos às 
atividades de enriquecimento curricular em 
horário completo não é inferior ao do índice 
126 da carreira dos educadores e dos 
professores dos ensinos básico e secundário, 
quando possuem habilitação igual à 
licenciatura e ao índice 89 nos restantes 
casos, sendo calculado, para os casos de 
horários incompletos, um valor por hora letiva 
(tempo letivo de sessenta minutos) 
proporcional aos índices referidos; 

 
c) Articular com o Segundo Outorgante o 

processo de seleção e recrutamento dos 
professores, garantindo a informação relativa 
ao perfil dos recursos humanos envolvidos nas 
AEC, designadamente os respeitantes às suas 
habilitações literárias e qualificações 
profissionais, bem como o número de alunos 
abrangidos por essas atividades; 

 
d) Solicitar a anuência do Primeiro e Segundo 

Outorgantes para a subcontratação de outra 
entidade responsável pela execução das AEC 
e, para este efeito, submeter-lhes o projeto 
relativo a essa prestação de serviços; 

 
e) Definir os horários e a organização das 

atividades em parceria com o Segundo 
Outorgante; 

 
f) Assegurar a substituição dos professores e 

monitores das AEC na sua falta; 
 
g) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido; 

 
h) Articular com o Segundo Outorgante, o 

acompanhamento e vigilância de todos os 
alunos no decorrer das AEC; 

 
i) Certificar que a comparticipação financeira, 

definida na alínea b) da cláusula terceira, será 
afeta única e exclusivamente às AEC; 

 
j) Devolver ao Primeiro Outorgante o saldo 

remanescente da comparticipação atribuída, 
após verificação e aceitação dos 
comprovativos de despesa apresentados. 
Poderá ser acordada entre as partes a 
devolução ao Segundo Outorgante para 
efeitos de aplicação no âmbito das AEC; 

 
k) Garantir que a aquisição de equipamento ou 

material, no âmbito do financiamento das 
AEC, será propriedade da Escola; 

 

l) Entregar, 15 dias úteis após o final de cada 
período letivo, o relatório de prestação de 
contas, bem como cópia dos respetivos 
comprovativos de despesa; 

 
m) Entregar ao Primeiro Outorgante um relatório 

de avaliação de execução das AEC no final do 
ano letivo. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Obrigações Conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objeto deste 
Acordo. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Revisão do Acordo) 

 
O presente Acordo deverá ser revisto por 
consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, 
nomeadamente quando a revisão seja 
indispensável para adequar a parceria aos 
objetivos definidos. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer um dos Outorgantes por falta 
que não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 90 (noventa) dias relativamente ao 
termo do prazo, desde que da denúncia não 
decorra a suspensão ou inviabilização das 
atividades em curso. 

 
 

Cláusula Nona 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Acordo serão 
decididas por consenso entre os Outorgantes. 

 
 

Cláusula Décima 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1- O presente Acordo entra em vigor a partir da 

data da sua assinatura. 
 
2- O presente Acordo vigorará até ao final do ano 

letivo 2018/2019. 
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Loures, 11 de setembro de 2018. 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

(Diretor do Agrupamento de Escolas de …) 
 
 

O Terceiro Outorgante 
 

(Entidade Parceira) 
 
 

(e demais ...) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo 1 - Quadro despesas elegíveis 
 

PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO 
ANO LETIVO 2018-19 

Anexo 1 
 

N.º 
Alunos 

Despesas  
Parceiro 

 
Estabelecimento 

de Ensino Período Vencimentos 
(*) 

Materiais (**) Equipamentos (**) Outros (***) 

 
Encargos 

    - escolares 
 
- didáticos 
 
- desgaste 
 
- higiene/limpeza 

- desporto 
 
- música 
 
- artes 
 
- informática 
 
- Inglês 
 
- outros no 

âmbito das 
atividades 
desenvolvidas 

 

despesas realizadas 
com iniciativas 
dinamizadas com 
alunos no âmbito das 
AEC 

Com 
instalações 
extra 
escolares 

 
* Documentos formais que comprovem rendimentos auferidos, única e exclusivamente, destinados às AEC (exemplos cópias de 
recibos verdes, atos únicos e/ou recibos de ordenado). 
 
** Material, única e exclusivamente, destinado às AEC. 
 
*** Toda a despesa que não se enquadre nas alíneas anteriores deverá ser justificada. 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação dos Protocolos de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e diversas entidades, no âmbito do Serviço 
de Apoio à Família - atividades de animação e de 
apoio à família para o ano letivo 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 364/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe aos municípios o desenvolvimento e 

implementação das atividades de animação e 
de apoio à família (AAAF) nos jardins de 
infância da rede pública, no âmbito do serviço 
de ação social, conforme protocolo de 
cooperação datado de 28 de julho de 1998, 
celebrado entre o Ministério da Educação, o 
Ministério do Trabalho e Segurança Social e a 
Associação Nacional de Municípios 
Portugueses, no âmbito do Programa de 
Expansão e Desenvolvimento da Educação 
Pré-Escolar; 

 
B. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios em 
matéria de ação social escolar, podem os 
mesmos implementar parcerias de forma a 
fazer cumprir os serviços desenvolvidos nos 
vários equipamentos escolares, pelo que os 
presentes protocolos assumem uma 
importância fulcral neste processo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea hh) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a minuta do Protocolo de 
Colaboração, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família - atividades de animação e de apoio à 
família (AAAF) para o ano letivo 2018/2019, a ser 
celebrado com as entidades parceiras 
consignadas na seguinte listagem: 
 
• APEE EB da Portela; 
• Associação “O Saltarico”; 
• APEE EB Alto da Eira; 
• APEE EB n.º 3 Loures; 
• APEE EB Infantado; 
• Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de 

Loures; 
• APEE EB n.º 3 da Bobadela; 
• Centro Social D. Nuno Álvares Pereira; 

• APEE EB Fonte Santa;  
• APEE EB n.º 1 Bobadela; 
• Associação “O nosso Mundo”; 
• APEE JI Bobadela; 
• Centro Social e Paroquial S. Pedro de Lousa; 
• APEE General Humberto Delgado; 
• APEE EB Prior Velho; 
• APEE EB São João da Talha. 

 
 

Loures, 31 de agosto de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e atividades de animação 
e apoio à família. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
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escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a __________, morada, pessoa coletiva n.º 
_________, neste ato representada pelo 
Presidente da Associação/outro, Exmo/a. Sr./a 
__________. 
 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por SAF, na vertente 
atividades de animação e apoio à família, 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no(s) Jardins de Infância ______________ . 

 
2. O presente protocolo aplica-se nos moldes 

previstos no número anterior, nas interrupções 
letivas ou outras situações sempre que se 
justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir mensalmente, para o Segundo 

Outorgante, a verba, calculada de acordo com 
a alínea b) do Despacho n.º 13503/2009, de 9 
de junho, e previamente aprovada pela 
Câmara, no valor de 30,99 € (trinta euros e 
noventa e nove cêntimos); 

b) Por opção do Município, transferir para o 
Segundo Outorgante, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças dos escalões A e B, que 
frequentem as atividades de animação e de 
apoio à família; 

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

complemento financeiro anual para 
apetrechamento de material didático, por 
escola; 

 
Até 25 crianças 200,00 € (duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € (trezentos e vinte e cinco 

euros) 
De 51 a 75 crianças 400,00 € (quatrocentos euros) 
De 76 a 100 crianças 450,00 € (quatrocentos e 

cinquenta euros) 
De 101 a 125 
crianças 

500,00 € (quinhentos euros) 

 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

de execução do presente protocolo, 
nomeadamente através de visitas regulares. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo de colaboração constituem 
obrigações do Segundo Outorgante: 

 
a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 

SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividades de animação e de 

apoio à família, entre as 8h30m e as 9h00m, 
depois do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 11 meses, bem como o 
acompanhamento às refeições das crianças 
do Jardim de Infância; 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

garantindo a sua utilização unicamente para o 
fim estabelecido neste protocolo de 
colaboração; 

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina. 
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Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do ano 

letivo 2018/2019, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas serão decididas por acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, … de ………. de 2018 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de ratificação do despacho de 
autorização para celebração de contrato de 
trabalho sem termo para preenchimento de vaga 
de assistente administrativo/a, pela Gesloures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 361/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. manifesta, 
através do seu ofício de 3 de agosto de 2018, 
com o n.º de entrada 80182, a necessidade de 
celebração de contrato de trabalho sem termo, 
para preenchimento de vaga de assistente 
administrativo/a; 

 
B. A frequência dos equipamentos da Gesloures 

aumentou cerca de 12% nos últimos quatro 
anos, tendo, paralelamente, havido um 
aumento significativo das obrigações legais e 
regulamentares que a empresa municipal está 
vinculada a cumprir, quer no plano 
administrativo, financeiro e de gestão de 
recursos, quer no plano operacional; 

 
C. A resposta a este crescimento só foi possível 

com o significativo apoio do Município e com o 
empenho e comprometimento de muitos dos 
profissionais da Gesloures; 

 
D. Existe neste momento o pedido de cessação 

de vínculo contratual de uma assistente 
administrativa; 

 
E. Nos termos do disposto no artigo 144.º do 

Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio, é 
permitida a constituição de vínculos de 
emprego por tempo indeterminado ou a termo, 
bem como a conversão de contratos a termo 
em contratos por tempo indeterminado, no 
âmbito da autonomia de gestão, desde que 
expressamente autorizados no ato de 
aprovação do plano de atividades e 
orçamento, e desde que se verifiquem 
cumulativamente os seguintes requisitos: 

 
1. Os encargos decorrentes do recrutamento 

estejam incluídos na proposta de orçamento 
anual e plurianual, evidenciando o impacto no 
ano da contratação e no respetivo triénio; 
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2. O recrutamento seja considerado 
imprescindível, tendo em vista a prossecução 
das atribuições e o cumprimento das 
obrigações de prestação de serviço público da 
respetiva entidade; 

 
3. Seja impossível satisfazer as necessidades 

por recurso a pessoal que já se encontre 
colocado, à data da entrada em vigor do 
presente decreto-lei, em situação de 
valorização profissional ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade; 

 
4. Cumprimento, atempado e integral, dos 

deveres de informação previstos na Lei n.º 
57/2011, de 28 de novembro, na sua redação 
atual. 

 
F. O orçamento da Gesloures considera já o 

preenchimento da vaga agora constituída, pelo 
que, todos os custos com o posto de trabalho 
a preencher encontram-se salvaguardados em 
termos orçamentais. 

 
G. Existindo a necessidade imperiosa da 

autorização para a celebração de contrato de 
trabalho sem termo, para preenchimento de 
vaga de assistente administrativo/a, por forma 
a assegurar, num período de intenso trabalho 
para o serviço da Gesloures, as melhores 
condições de atendimento ao público, não foi 
possível reunir extraordinariamente a Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
artigo 35.º, n.º 3, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o disposto no artigo 
51.º, n.º 1, da Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro e no artigo 144.º do Decreto-Lei n.º 
33/2018, de 15 de maio, ratifique a autorização de 
celebração de contrato de trabalho sem termo, 
para preenchimento de vaga de assistente 
administrativo/a, pela Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
nos termos e com os fundamentos mencionados 
na presente proposta e nos ofícios que se 
anexam. 

 
 

Loures, 9 de agosto de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

 
VICE-PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 133/2018 
 

de 22 de agosto de 2018 
 

Designação do coordenador do Espaço A 
Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo 

 
Para os devidos efeitos, torna-se público que, 
através do meu Despacho n.º 132/2018, de 14 de 
agosto, o licenciado Luís Miguel Monteiro Pereira 
Gomes, Técnico Superior do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Loures, foi designado 
Coordenador do Espaço A - Gabinete de Apoio ao 
Movimento Associativo, com efeitos a partir de 16 
de agosto de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara em exercício 
 

(a) Paulo Piteira 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 082/DA/PJA 

 
de 30 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 31 de julho de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 16 a 23 de agosto, por motivo de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas no despacho n.º 91/2017 sejam 
assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel Rodrigues 
Máximo dos Santos e no período de 3 a 7 de 
setembro, pela Sr.ª Chefe da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 137/DA/USA/AG 

 
de 6 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência por motivo de férias, de 13 a 
31 de agosto de 2018, e para garantir o regular 
funcionamento da Unidade de Sustentabilidade 
Ambiental, proponho que as competências que me 
estão subdelegadas pelo Sr. Diretor do 
Departamento de Ambiente sejam subdelegadas à 
Sr.ª Eng.ª Ana Risota. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 
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� INFORMAÇÃO 

n.º Inf.237 DA/DZVF/MN_2018 
 

de 7 de agosto de 2018 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 10 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

compreendido entre 3 e 10 de setembro 
 

Considerando a ausência da Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, por motivo de férias, no 
período compreendido entre 3 e 10 de setembro, 
propõe-se que a sua substituição com as 
competências subdelegadas pelo Senhor Diretor 
do Departamento de Ambiente constantes do 
Despacho n.º 130/2017, de 13 de novembro de 
2017, sejam asseguradas pelo técnico superior 
João Lucas. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIDADE DE SERVIÇO 
DO 

VETERINÁRIO 
MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 17/USVM/JRP 

 
de 31 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição do Chefe de Unidade 
de Serviço do Veterinário Municipal 

 
Considerando a ausência do signatário, por 
motivos de férias pelo período de 1 a 24 de 
agosto, propõe-se que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vice-Presidente 
através do Despacho n.º 94/2017, de 31 de 
outubro, pelos seguintes Técnicos da USVM e nos 
períodos correspondentes: 
 
De 1 a 8 de agosto, a Dr.ª Sofia Batista; 
 
De 9 a 17 de agosto, o Eng.º Vítor Silva; 
 
De 20 a 24 de agosto, a Dr.ª Sofia Lopes. 
 
Mais se propõe o envio desta informação ao 
serviço de Expediente para divulgação. 
 
À Consideração do Senhor Vice-Presidente. 
 
À consideração superior. 

 
 

O chefe de Unidade 
de Serviço do Veterinário Municipal 

 
(a) João Patrocínio 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 31/DCDJ/AS 

 
de 31 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição do Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

durante o período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 
06-08-2018 e 04-09-2018, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 92/2017, de 31 de 
outubro, pela Chefe de Divisão de Desporto, Dr.ª 
Helena Candeias. 
 
Propõe-se ainda o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 34/DC/PLS 

 
de 3 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição da Chefe de Divisão de Cultura 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 11 de 
agosto e 9 de setembro p.f., proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 121/2017 de 1 de fevereiro, pela Dr.ª Cláudia 
Sofia Simenta Rodrigues, Coordenadora da Área 
de Galerias. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão de Cultura 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º E/79359/2018/RM 

 
de 6 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Juventude 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 27 
de agosto e 21 de setembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 93/2018, de 26 de março, 
pela técnica superior, Dr.ª Sara Leal. 
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Propõe-se o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a) Rita Mota 
 
 
 
 

 

 
PLANEAMENTO 

E 
GESTÃO 

URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 587 

 
de 9 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição do C. UFTU 

Registo E/80397/2018 
 

Ao Diretor do DPGU. 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 16/8/2018 a 31/8/2018, por motivo de 
férias, proponho que sejam cometidas as 
competências, que me foram subdelegadas pelo 
despacho do Sr. Diretor, n.º 151/2017, de 
20/11/2017, na Eng.ª Dina Santos. 
 
Mais proponho que os processos ou expediente 
que careçam de despacho superior sejam 
remetidos diretamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor, sem necessidade de passarem pela chefia 
da unidade em exercício, no sentido de agilizar 
procedimentos. 

 
 

O chefe da UFTU 
 

(a) Francisco Santos 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 21/MC//DPRU 

 
de 23 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, proponho que a minha 
substituição de 27 a 31 de agosto de 2018 seja 
assegurada pelo Arqt.º Pedro Arrabaça, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPGU (despacho n.º 149/2017, de 
20 de novembro). 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
proponho o seu envio à DGMA/DGDA/Expediente 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
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REVITALIZAÇÃO URBANA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 17/GRU/MT 

 
de 9 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vereador 
António Pombinho Guilherme 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Revitalização Urbana 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período entre 14 de agosto e 7 de setembro, por 
motivo de gozo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 102/2017, 
de 2 de novembro, pela técnica superior Rosária 
Maria Soares Murça. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora 
 

(a) Margarida Tomás 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 28/GPRI/IT 

 
de 31 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, de 1 a 3 
de agosto de 2018, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 86/2017, 
de 31 de outubro, pela Técnica Superior Ana 
Maria Pinto Dias. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 
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� INFORMAÇÃO n.º 30/GPRI/IT 

 
de 8 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, por motivo 
de férias, de 10 a 17 de agosto de 2018, proponho 
que a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 86/2017, de 31 de outubro, pelo Técnico 
Superior João Filipe Cleto Tojal Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Coordenadora do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 25/DPFA/FC 

 
de 6 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de tomada de conhecimento, 
datado de 7 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Interrupção de férias 

 
Na sequência da informação n.º 23/DPFA/FC, 
divulgada pelo DGMA-Expediente em 2018/07/30, 
16:51, informo da interrupção das minhas férias de 
6 a 14 de agosto. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

 
 

Por delegação 
e subdelegação de competências 

do Sr. Presidente 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

(a) Filipe Caçapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 15 
 

6 de SETEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

25 

 

� INFORMAÇÃO n.º 035/DGF/DG 

 
de 8 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição da Chefe de Divisão 
de Gestão Financeira 
em período de férias 

 
Na sequência da ausência da Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, propõe-se que a sua 
substituição com as competências subdelegadas 
através do despacho n.º 141/2017, de 15/11/2017, 
seja assegurada da seguinte forma: 
 
de 13 a 17 de agosto - Cristina Sousa, Técnica 
Superior. 
 
de 20 a 31 de agosto - Paula Alexandra Pereira 
Martins Silva, Coordenadora Técnica. 
 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 328/DPFA/DCP 

 
de 24 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 27 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara em exercício 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário, de 27 de 
agosto a 7 de setembro de 2018, por motivo de 
gozo de férias, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, de 27 a 31 de agosto pelo 
dirigente da Divisão de Planeamento e Controlo de 
Atividades e de 3 a 7 de setembro pelo dirigente 
da Divisão de Contratação e Aprovisionamento, 
ambos com as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas no despacho do Sr. 
Presidente, n.º 88/2017, de 2 de novembro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

 
 

Por delegação 
e subdelegação de competências 

do Sr. Presidente 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro Aprovisionamento 

 
(a) Filipe Caçapo 
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� INFORMAÇÃO n.º 1798/DCA/VA 

 
de 30 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 31 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Diretor, em substituição, 

do Departamento de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
Coordenação do trabalho 

na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
no período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
10 e 14/09/2018, propõe-se que sejam cometidas 
as competências que me foram delegadas através 
do despacho 143/2017, de 15 de novembro, no 
Técnico Superior Rui Miguel dos Santos. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
 de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 31/EMAUGI/RP/2018 

 
de 31 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vereador 
António Pombinho Guilherme 

 
Substituição do Chefe de Equipa da EMAUGI 

 
Ao Sr. Vereador António Pombinho. 
 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, no período compreendido entre 6 e 27 
de agosto, proponho que aos técnicos abaixo 
designados e nos períodos igualmente 
identificados lhes sejam confiados os poderes e 
competências que me foram subdelegados por 
despacho n.º 104/2017 do Sr. Vereador António 
Pombinho Guilherme, de 06.11.2017, do seguinte 
modo: 
 
de 06.08.2018 a 10.08.2018 a Carla Maria Lapa 
Alexandre Correia, arquiteta; 
 
de 13.08.2018 a 20.08.2018 a Fernando Manuel 
da Silva Vicente, jurista; 
 
de 21.08.2018 a 27.08.2018 a Mário Rui Vilas 
Cotovio, geógrafo. 
 
Para divulgação após despacho. 

 
 

(a) Rui Paulo 
 

Chefe de Equipa Multidisciplinar 
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ECONOMIA 

E 
INOVAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO 

com o registo n.º E/76903/2018 
 

de 30 de julho de 2018 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 5 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Vereador 

António Pombinho Guilherme 
 

Substituição da Chefe da Divisão 
de Economia e Inovação 

por gozo de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias entre 31/07/2018 e 10/08/2018, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n.º 105/2017, de 
6 de novembro, sejam asseguradas pelas 
Técnicas Superiores: 
 
Florbela de Jesus Martins da Silva Batista, de 
31/07/2018 a 03/08/2018; 
Marlene Isabel Figueiredo Alves Pereira Marques, 
de 06/08/2018 a 10/08/2018. 
 
Propõe-se, ainda, o envio da presente Informação 
ao Expediente para divulgação. 
 
À consideração do Sr. Vereador. 

 
 

(a) Sandra Martins 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 67 

 
de 9 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 15 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vereador 
António Pombinho Guilherme 

 
Substituição do Comandante 

da Polícia Municipal 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 
16-08-2018 e 31-08-2018, proponho que as 
competências que me foram delegadas através do 
Despacho n.º 101/2017, de 2 de novembro, 
publicado no Boletim de Deliberações e 
Despachos n.º 22, de 9 de novembro de 2017, 
sejam asseguradas pela Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa Dr.ª Alexandra Gomes. 
 
Propõe-se ainda o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente, para divulgação. 

 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
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RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO 

com o registo n.º E/81477/2018 
 

de 13 de agosto de 2018 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 16 de agosto de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias propõe-se que, no período de 20 de 
agosto a 6 de setembro de 2018, sejam cometidas 
as competências que lhe foram subdelegadas pelo 
despacho n.º 136, de 15.11.2017, do Sr. Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Anabela Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação. 

 
 

A chefe de DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 431/DEC/CM 

 
de 28 de agosto de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 29 de Agosto de 2018, 
pela Sr.ª Diretora do Departamento 

de Obras Municipais 
e de 31 de agosto de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição em período de férias 
(03 a 07-09-2018) 

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 03 a 07-09-2018 por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 155/2017, datado de 21 de 
novembro de 2017, pelo Técnico Superior, 
Engenheiro Paulo Jorge de Oliveira Bravo. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 

 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
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� INFORMAÇÃO n.º 37/DOM/AP 

 
de 4 de setembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 5 de setembro de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição em período de férias 
(10 a 14 de setembro) 

 
Atendendo ao período de férias da signatária, 
entre os dias 10 e 14 de setembro, proponho que 
as competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 133/2017, do Sr. Vice-
Presidente, sejam efetuadas pelo Sr. Chefe da 
Divisão de Estudos e Projetos, Arqt.º João Félix. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGDAISecção de Expediente para divulgação. 

 
 

A Diretora do DOM 
 

(a) Amélia Pardal 
 
 
 

EDITAL 
 

EDITAL n.º 144/2018 
 

Assunto: Abertura de Consulta Pública sobre o 
Projeto de Revisão do Regulamento Municipal 
de Apoio ao Associativismo 

 
Na sequência da aprovação pela Câmara 
Municipal de Loures na sua 20.ª reunião ordinária, 
de 1 de agosto de 2018, da proposta de 
deliberação n.º 351/2018, publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal”, n.º 
16, de 1 de agosto de 2018, e em cumprimento do 
disposto no artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e nos termos do n.º 1 do artigo 101.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, 
determino a abertura da consulta pública do 
Projeto de Revisão do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo, em anexo, pelo prazo de 
30 dias a contar da publicação do presente edital 
no Boletim de Deliberações e Despachos “Loures 
Municipal”. 

O referido projeto de revisão do regulamento 
poderá ser consultado no edifício da Câmara 
Municipal de Loures, Praça da Liberdade, Loures, 
nos dias úteis entre as 09h00m e as 17h30m, e no 
sítio eletrónico deste município (www.cm-
loures.pt). 
 
Os eventuais contributos deverão ser 
endereçados, por escrito, à Câmara Municipal de 
Loures, Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude, morada Rua Padre António Vieira n.º 
61, 2674-411 Loures - Portugal, através do 
endereço eletrónico dcdj@cm-loures.pt ou 
entregues presencialmente. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por 17 páginas, no Boletim 
de Deliberações e Despachos “Loures Municipal”, 
no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Loures, em www.cm-Ioures.pt, e nos Paços do 
Município. 

 
 

Loures, 2018-08-29 
 

O Presidente da Câmara em exercício, 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL 
DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 

 
Nota justificativa 

 
O movimento associativo popular e o movimento 
associativo juvenil integram a maior - a mais 
numerosa - “família” da Economia Social. De 
acordo com a Conta Satélite da Economia Social, 
das 55.383 unidades consideradas no âmbito da 
Economia Social, em 2010, as Associações e 
outras OES representavam 94%, sendo 
responsáveis por 54,1% do VAB1 e 64,9 do 
emprego (ETC2 remunerado). A sua importância 
na sociedade portuguesa - na promoção da 
participação cívica, da cultura e do desporto para 
todos - é hoje relativamente consensual e pacífica. 
 
É assim também no Concelho de Loures, que 
conta com mais de uma centena de associações 
com atividade regular - e que desempenham um 
papel fundamental ao nível da integração social, 
no acesso generalizado a um conjunto de 
atividades que promovem o bem-estar da 
população e na promoção e defesa da nossa 
identidade e do nosso património natural e 
cultural. 
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Atento o disposto no artigo 99.º do Código do 
Procedimento Administrativo, no que respeita à 
ponderação dos custos e benefícios das medidas 
projetadas e dando cumprimento a esta exigência, 
acentua-se o atual contexto económico-financeiro, 
caraterizado pelas dificuldades, que condicionam 
ou dificultam o trabalho do movimento associativo. 
As alterações introduzidas nos últimos anos ao 
nível do Direito do Trabalho vieram condicionar 
fortemente a disponibilidade e o recrutamento de 
dirigentes. Um enquadramento legal desajustado 
da realidade das associações - e que não as 
discrimina positivamente, como determina a 
Constituição da República Portuguesa - é outro 
obstáculo a considerar. Existem também 
dificuldades associadas à crise económica e 
financeira - redução de receitas, menos apoios. 
 
No que respeita a apoios públicos, o quadro atual 
é também pouco favorável. O apoio do Governo e 
da Administração direta e indireta do Estado 
continua a ser muito pouco expressivo. Por outro 
lado, muitas autarquias, confrontadas com 
importantes restrições financeiras, têm também 
assumido uma redução importante nas formas e 
montantes do apoio ao movimento associativo. No 
Município de Loures, o Regulamento Municipal de 
Apoios ao Associativismo acabou mesmo por ser 
suspenso em 2011, pelo anterior executivo 
camarário. Ao contrário de outros municípios, que 
procederam a ajustamentos aos regulamentos em 
vigor, em Loures optou-se por uma solução mais 
radical e que veio a ter forte impacto na atividade 
e vida das associações. 
 
Do ponto de vista dos custos, o presente 
Regulamento não implica substanciais despesas 
acrescidas para o Município no que refere aos 
apoios concedidos por este ao movimento 
associativo local e no que toca aos benefícios, 
permitirá reforçar os mecanismos de apoio ao 
movimento associativo do Concelho de Loures, 
concorrendo dessa forma para um maior 
dinamismo do associativismo concelhio - mais 
atividades, mais qualidade. O que contribui para o 
reforço e qualificação de uma rede de recursos 
locais que respondam a várias das atuais 
necessidades dos munícipes. E tudo isso num 
quadro normativo e procedimental que assegure a 
equidade, a transparência, o rigor e a 
imparcialidade. 
 
O processo de elaboração do presente projeto 
teve em consideração a experiência passada no 
Município de Loures. Foram, a esse propósito, 
consideradas as recomendações formuladas no 
Relatório de Auditoria Interna 10/GAI/2009. Para 
além disso, foi analisado um conjunto de outros 
regulamentos de apoio ao associativismo (de 
outros municípios), atualmente em vigor. 

Outro aspeto a relevar é o da participação do 
movimento associativo concelhio na elaboração do 
presente regulamento. Pretende-se que o novo 
RMAA seja objeto de um amplo processo de 
participação, envolvendo todos os interessados - à 
semelhança, aliás, do que já aconteceu com o 
RMAA atualmente em vigor. Para esse efeito, o 
projeto de RMAA será disponibilizado no Portal do 
Movimento Associativo, para que qualquer 
interessado o possa conhecer e fazer sugestões. 
Foram ainda realizadas duas reuniões 
descentralizadas com o movimento associativo, 
para discussão do presente projeto; e reunião do 
Conselho Municipal do Associativismo com o 
mesmo objetivo. Será também consultada, 
formalmente, a Associação das Coletividades do 
Concelho de Loures. 
 
A terminar, cumpre apenas identificar as normas 
de competência objetiva e subjetiva, que permitem 
aos órgãos municipais proceder à aprovação do 
presente regulamento: artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa e alíneas k), o) e u) do 
n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro. 

 
 

1 Valor Acrescentado Bruto: constitui o resultado líquido da produção 
avaliada a preços de base e diminuída do consumo intermédio avaliado 
a preços de aquisição. O valor acrescentado é registado a preços de 
base. 
2 Equivalente a tempo completo. 

 
 

Preâmbulo 
 

O Movimento Associativo desempenha um papel 
fundamental e insubstituível na sociedade 
portuguesa: 
 
a) Como impulsionador de participação e de 

transformação social; 
b) Como dinamizador da educação não formal; 
c) Enquanto verdadeira “escola de democracia”; 
d) Como suporte de políticas que visam 

assegurar o desporto e a cultura para todos. 
 
 
O reconhecimento desse papel tem, atualmente, 
expressão constitucional. De acordo com o 
disposto nos artigos 73.º e 79.º da Constituição, 
compete ao Estado promover a democratização 
da cultura e do desporto, em colaboração com o 
Movimento Associativo. Essa colaboração deve 
existir, também, na área da juventude (n.º 3 do 
artigo 70.º da Constituição). 
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Consciente desse papel e dessa importância, o 
Município de Loures decide estabelecer e 
regulamentar um conjunto de apoios ao 
Associativo Cultural, Recreativo, Desportivo e 
Juvenil, que visa, no essencial, o reforço e a 
qualificação de uma rede de recursos locais que 
respondam a necessidades dos cidadãos, o 
reforço do trabalho voluntário, a prática da 
solidariedade e a participação na vida social. 
 
A tipologia de apoios a conceder - e a sua 
configuração concreta - tiveram em consideração, 
entre outros aspetos: 
 
a) A ausência de apoios ao Movimento 

Associativo por parte do Governo; 
b) A atual situação financeira do Município; 
c) As principais necessidades do Movimento 

Associativo do Concelho de Loures; 
d) A experiência acumulada ao longo dos anos, 

no que se refere à atribuição de apoios pelo 
Município; 

e) Uma aposta na qualificação dos dirigentes 
associativos e no reforço da dinâmica e das 
respostas existentes. 

 
Na definição das regras que balizam a atribuição 
dos apoios, procurou-se, por outro lado, respeitar 
um conjunto de princípios, claramente 
identificados: a equidade, a transparência, o rigor 
e a imparcialidade. Para além disso, a elaboração 
do presente regulamento foi objeto de um 
processo amplamente participado: o projeto de 
regulamento foi publicitado através do Portal do 
Movimento Associativo, para que qualquer 
interessado se pudesse manifestar; foram 
solicitados contributos às Associações, através do 
Conselho Municipal do Associativismo. 
 
 
 
Assim: 
 
No uso da competência regulamentar prevista no 
artigo 241.º da Constituição da República 
Portuguesa e das alíneas k), o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. o 
Município de Loures delibera o seguinte: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO I 
 

SECÇÃO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 1.º 

Objeto 
 

O Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (RMAA) define os tipos e as formas 
de concessão de apoios ao Associativismo 
Cultural, Recreativo, Desportivo e Juvenil, em 
áreas de atividade não abrangidas por acordos de 
cooperação específicos. 

 
 

Artigo 2.º 
Âmbito 

 
1) Podem candidatar-se aos apoios constantes 

do presente Regulamento as Associações 
sem fins lucrativos que reúnam, 
cumulativamente, os seguintes requisitos: 

 
a) Estejam legalmente constituídas; 
b) Possuam sede e desenvolvam a sua atividade 

no Concelho de Loures; 
c) Possuam registo municipal; 
d) Apresentem anualmente o seu plano de 

atividades e orçamento para o ano a que 
corresponde o pedido; 

e) Apresentem relatório de atividades e contas 
do ano anterior, devidamente aprovados pelos 
órgãos competentes, cuja apresentação 
deverá ocorrer até 31 de março do ano a que 
corresponde a candidatura. 

 
2) Podem ainda candidatar-se aos apoios 

constantes do presente Regulamento as 
Associações com sede noutro concelho, mas 
que possuam delegações a funcionar e com 
atividade no Concelho de Loures. 

 
3) No caso referido no n.º 2, só será objeto de 

apoio a atividade desenvolvida pelas 
delegações a funcionar no Concelho de 
Loures. 

 
 

Artigo 3.º 
Registo Municipal 

 
1. A inscrição no registo municipal deve ser 

formalizada através de requerimento dirigido 
ao Presidente da Câmara. 

 
2. O pedido de inscrição deve ser acompanhado 

dos seguintes documentos: 
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a) Fotocópia do Cartão de Identificação da 
Pessoa Coletiva (NIPC); 

b) Fotocópia dos Estatutos da Entidade com 
indicação da data de publicação em Diário da 
República; 

c) Fotocópia do Regulamento Geral Interno, 
quando exista; 

d) Fotocópia da publicação no Diário da 
República do estatuto de utilidade pública, 
caso exista; 

e) Fotocópia da publicação da legal constituição 
no Diário da República, para entidades criadas 
antes de 2006; 

f) Fotocópia da última ata da Tomada de Posse 
dos Órgãos Sociais. 

 
 

Artigo 4.º 
Tipos de apoios e prazos 

 
1. Os apoios previstos no presente Regulamento 

assumirão um dos seguintes tipos: 
 
a) Apoio à atividade regular; 
b) Apoio à aquisição de material desportivo; 
c) Apoio à organização de eventos; 
d) Apoio à aquisição de equipamento e viaturas; 
e) Apoio para obras de manutenção e 

conservação; 
f) Apoio à realização de projetos e ações 

pontuais. 
 
 
2. A cedência de transporte de passageiros ao 

movimento associativo do concelho será 
objeto de regulamento específico. 

 
3. Os apoios financeiros serão objeto de 

deliberação pela Câmara Municipal durante o 
2.º trimestre do ano a que corresponde a 
candidatura. 

 
4. Os apoios previstos nas alíneas b), c), e) e f) 

destinam-se, única e exclusivamente, às 
entidades que desenvolvem atividade a título 
principal no âmbito cultural, desportivo, 
recreativo e juvenil. 

 
5. Os apoios definidos neste capítulo destinam-

se a contribuir para a concretização das 
iniciativas regulares, inscritas no Plano de 
Atividades anual, e assumem a natureza de 
comparticipação financeira, apoio material, 
logístico e/ou técnico. 

 
 
 
 
 

6. A candidatura a apoios financeiros é 
apresentada anualmente, entre 1 de dezembro 
do ano anterior e 31 de janeiro do ano a que 
corresponde a candidatura, acompanhada do 
respetivo Plano de Atividades e Orçamento, 
sem prejuízo de outros prazos previstos no 
presente Regulamento. 

 
7. Os apoios materiais, logísticos e técnicos para 

as ações regulares são atribuídos através de 
apresentação de candidatura com, pelo 
menos, 2 meses de antecedência, 
relativamente à data de realização da 
atividade. 

 
 

SECÇÃO II 
Conceitos 

 
Artigo 5.º 
Noções 

 
No que respeita aos apoios e para efeitos do 
presente Regulamento, considera-se: 
 
a) “Atividade Federada Não Profissional”: a 

atividade desenvolvida no âmbito de uma 
competição organizada por uma Federação ou 
Associação Distrital; 

b) “Atividade não Federada”: a atividade 
organizada fora do âmbito das Federações e 
Associações Distritais, mas com quadros 
competitivos formais e regulares, como por 
exemplo o INATEL; 

c) “Atividade Física Informal”: a atividade física 
que não tem enquadramento em qualquer 
quadro competitivo formal, como por exemplo 
as atividades de ar livre, caminhadas ou 
grupos informais de corrida; 

d) “Arranque”: o início de uma determinada 
atividade na Entidade; 

e) “Funcionamento”: o apoio à satisfação de uma 
necessidade logística, material ou financeira, 
fundamental para o incremento ou 
desenvolvimento de uma atividade já existente 
na Entidade; 

f) “Eventos Especiais”: são aqueles que, pela 
sua dimensão, prestígio e coerência com o 
projeto de desenvolvimento desportivo do 
Município, têm um enquadramento específico, 
podendo ser regionais, nacionais ou 
internacionais. 

g) “Atividade Regular”: toda a atividade 
desenvolvida ao longo do ano, que não é 
objeto de Acordo de Colaboração ou Contrato-
Programa específicos. 
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h) “Equipamentos”: todo o equipamento de apoio 
necessário à atividade diária da entidade, 
como material de escritório, computadores, 
fotocopiadoras, equipamento de som e outros 
equipamentos similares. 

i) “Material desportivo”: todo o material adquirido 
para a prática desportiva ou de apoio a esta, 
como: vestuário desportivo, balizas, tabelas de 
basquetebol, redes, bolas, material 
médico/enfermagem, material de apoio ao 
treino e outro material similar. 

 
 
 

CAPÍTULO II 
 

SECÇÃO I 
Apoios financeiros à atividade regular 

cultural, recreativa e juvenil 
 

Artigo 6.º 
Atividade regular Cultural, Recreativa e Juvenil 

 
1. O apoio financeiro da autarquia à atividade 

cultural, recreativa e juvenil será de 50% do 
montante global do Plano de Atividades 
apresentado, até ao montante máximo de 
6.000,00 €. 

 
2. Excluem-se do ponto anterior as Festas 

Anuais, cujo apoio não excederá o montante 
máximo de 2.500,00 €. 

 
 

Artigo 7.º 
Critérios para atribuição dos apoios 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos 

formais previstos no artigo 4.º serão objeto de 
avaliação, tendo por base os seguintes 
critérios específicos e fatores de ponderação: 

 
a) Importância das atividades para o 

desenvolvimento da comunidade (local ou 
concelhia) - 20%; 

b) Atitude de cooperação e envolvimento com 
outras associações, agentes locais e 
instituições públicas - 15%; 

c) Ações de apoio à criação artística e à 
formação de novos públicos que incidam nas 
atividades com Plano de Intervenção tais 
como: Música, Tradições Regionais, Teatro, 
Artes Plásticas e outras que o Município venha 
a implementar - 35%; 

d) Ações que contribuam para a valorização do 
património cultural do Concelho - 10%; 

e) Grau de execução do Plano de Atividades dos 
dois anos anteriores - 20%. 

 

2. Na fixação do valor do apoio financeiro a 
atribuir importa considerar o seguinte: 

 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da 

avaliação a que se refere o n.º 1, será depois 
multiplicada pela percentagem máxima, 
prevista no artigo 6.º; 

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada 
ano, apontem para valores superiores aos 
montantes máximos fixados para esta linha de 
apoio, será atribuída apenas uma 
percentagem do valor que resulte da aplicação 
da fórmula prevista na alínea a). 

 
 

SECÇÃO II 
Apoios financeiros 

à aquisição de material desportivo 
 

Artigo 8.º 
Aquisição de material desportivo 

 
1. Os apoios à aquisição de material desportivo 

podem assumir uma de duas vertentes: 
 
a) Atividade federada; 
b) Atividade não federada. 
 
2. Os apoios enunciados no n.º 1 correspondem 

à atividade desenvolvida no ano anterior a que 
corresponde a candidatura. 

 
 

Artigo 9.º 
Comparticipação 

para a aquisição de material desportivo 
 

1. A comparticipação municipal para a aquisição 
de material desportivo processa-se nos 
seguintes moldes: 
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a) Atividade federada 
 

    Desporto 
Adaptado 

  Modalidades 
Prioritárias 

Restantes 
Modalidades 

Modalidades 
Prioritárias 

Restantes 
Modalidades 

Arranque 50% até 2.000,00 € 50% até 1.500,00 € 50% até 3.000,00 € 50% até 2.250,00 € 4 ou mais 
escalões Funcionamento 45% até 2.000,00 € 45% até 1.500,00 € 50% até 3.000,00 € 45% até 2.250,00 € 

Arranque 45% até 1.500,00 € 40% até 1.000,00 € 50% até 2.250,00 € 40% até 1.500,00 €  

3 escalões 
Funcionamento 40% até 1.500,00 € 35% até 1.000,00 € 50% até 2.250,00 € 35% até 1.500,00 € 

Arranque  

Até 2 escalões 
Funcionamento 

 

35% até 1.000,00 € 
 

30% até 750,00 € 
 

35% até 1.500,00 € 
 

30% até 1.125,00 € 

 
 

 
b) Atividade não federada 

 
 

Arranque 
40% 
até 

750,00 € 

40% 
até 

1.125,00 € 

 
 
 

3 ou mais 
escalões  

Funcionamento 
35% 
até 

750,00 € 

35% 
até 

1.125,00 € 
Arranque  

Até 
2 escalões 

Funcionamento 

 

30% 
até 

500,00 € 

 

50% 
até 

750,00 € 

 
 
2. As candidaturas a apoios para aquisição de 

material desportivo devem ser acompanhadas 
dos respetivos comprovativos de despesa. 

 
3. Consideram-se modalidades prioritárias, para 

efeitos do presente Regulamento, aquelas que 
são abrangidas por Planos de Intervenção 
Municipal como: o Atletismo, as Artes Marciais 
e Desportos de Combate, o Futebol, o Futsal, 
a Ginástica e o Xadrez. 

 
 
 

SECÇÃO III 
Apoio à organização de eventos 

 
Artigo 10.º 

Tipos de Eventos 
 

1) O Município poderá conceder apoios à 
organização de eventos, designadamente para 
comparticipação nas despesas inerentes à 
divulgação, instalações, prémios, juízes 
árbitros, aluguer de equipamento e transporte. 

 
2) O apoio à organização de eventos pode 

assumir dois tipos: 
 
a) Eventos especiais; 
b) Outros eventos. 

 
 
 

 
Artigo 11º 

Comparticipação 
para a Organização de eventos 

 
1. A comparticipação municipal para Eventos 

Especiais obedece aos seguintes montantes: 
 
a) 50% até ao montante máximo de 2.000,00 €, 

caso sejam de âmbito internacional; 
b) 50% até ao montante máximo de 1.000,00 €, 

caso sejam de âmbito nacional; 
c) 50% até ao montante máximo de 500,00 €, 

caso sejam de âmbito regional. 
d) 50% até ao montante máximo de 250,00 €, 

caso seja de âmbito local 
 
2. As entidades poderão ainda candidatar-se a 

apoios logísticos, materiais e técnicos com 
vista à realização de Eventos Especiais. 

 
3. Podem candidatar-se a apoio para Eventos 

Especiais as entidades que desenvolvem 
atividade a título principal no âmbito cultural, 
desportivo, recreativo e juvenil, assim como 
atividade federada não profissional ou 
atividade não federada. 

 
4. As entidades poderão candidatar a esta linha 

de apoio, um evento por modalidade/secção 
até um máximo de três eventos por entidade. 

 
5. A modalidade Outros Eventos será apoiada 

através de meios logísticos, materiais e 
técnicos. 

 
6. Podem candidatar-se a apoio para Outros 

Eventos os agentes que desenvolvam 
atividade física informal. 

 
7. As entidades comparticipadas nesta linha de 

apoio estão obrigadas à entrega de relatório 
do evento, até 1 (um) mês após a realização 
do mesmo, em modelo normalizado e 
facultado pelo Município e que deverá ser 
acompanhado dos comprovativos legais das 
despesas efetuadas. 
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SECÇÃO IV 
Apoio à Aquisição de Equipamento e Viaturas 

 
Artigo 12.º 

Aquisição de Equipamentos 
 

Os apoios enunciados no presente capítulo 
destinam-se a equipamentos e viaturas adquiridos 
no ano anterior a que corresponde a candidatura. 

 
 

Artigo 13.º 
Comparticipação de equipamentos 

 
1. A candidatura para aquisição de 

equipamentos deverá ser acompanhada dos 
documentos legais que comprovem a despesa 
efetuada, assim como da justificação da sua 
necessidade para o desenvolvimento da 
atividade. 

 
2. A comparticipação na aquisição de 

equipamentos será até 35% da despesa, no 
montante máximo de 1.000,00 €. 

 
 

Artigo 14.º 
Aquisição de viaturas 

 
1. A candidatura para aquisição de viaturas 

deverá ser acompanhada dos seguintes 
documentos: 

 
a) Cópia do registo de propriedade ou recibo do 

pedido do registo na Conservatória do Registo 
Automóvel, ou do Documento Único de 
Automóvel; 

b) Cópia do livrete, ou do Documento Único de 
Automóvel; 

c) Cópia dos documentos legais que comprovem 
a despesa efetuada. 

 
2. Concedido o apoio para aquisição de viaturas 

por parte do Município, a entidade em causa 
não poderá usufruir do mesmo apoio durante 
um período de quatro anos. 

 
3. A comparticipação na aquisição de viaturas 

será até 50% da despesa, no montante 
máximo de 5.000,00 €. 

 
 

Artigo 15.º 
Critérios de avaliação das candidaturas 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos 

formais previstos no artigo 13.º serão objeto 
de avaliação, tendo por base os seguintes 
critérios específicos e fatores de ponderação: 

a) Importância dos equipamentos para o 
desenvolvimento da atividade regular da 
Entidade - 35%; 

b) Atitude de cooperação e envolvimento com 
outras Associações, agentes locais e 
instituições públicas - 30%; 

c) Contributo para uma maior autonomia da 
Entidade e consequente diminuição de 
pedidos de apoios materiais, logísticos e 
técnicos à Câmara - 35%. 

 
2. As candidaturas que cumpram os requisitos 

formais previstos no artigo 14.º serão objeto 
de avaliação, tendo por base os seguintes 
critérios específicos e fatores de ponderação: 

 
a) Importância da viatura para o desenvolvimento 

da atividade regular da Entidade - 30%; 
b) Contributo para uma maior autonomia da 

Entidade - 20%; 
c) Atitude de cooperação e envolvimento com 

outras Associações, agentes locais e 
instituições públicas - 25%; 

d) Contributo para a diminuição de pedidos de 
cedência de transportes municipais - 25%. 

 
3. Na fixação do valor do apoio financeiro a 

atribuir importa considerar o seguinte: 
 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da 

avaliação a que se referem os n.ºs 1 e 2, será 
depois multiplicada pelas percentagens 
previstas nos artigos 13.º e 14.º; 

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada 
ano, apontem para valores superiores aos 
montantes máximos fixados para esta linha de 
apoio, será atribuída apenas uma 
percentagem do valor que resulte da aplicação 
da fórmula prevista na alínea a); 

c) Em qualquer caso, e apesar do exposto nas 
alíneas a) e b), no que respeita à aquisição de 
viaturas o apoio a atribuir nunca poderá ser 
inferior 2.500,00 €. 

 
 

Artigo 16.º 
Alienação, doação e oneração 

de equipamentos e viaturas 
 

1. Os equipamentos e viaturas adquiridos com o 
apoio do Município, ao abrigo deste 
Regulamento, não poderão ser alienados, 
doados ou onerados de qualquer forma, pelo 
período de 4 anos, após a sua aquisição, 
salvo acordo do Município. 

 
2. O incumprimento do disposto no n.º 1 dará 

lugar à exclusão liminar de qualquer 
candidatura a apoios: 
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a) Nos três anos seguintes, a todos os apoios 
municipais; 

b) Nos oito anos seguintes, no apoio à aquisição 
de equipamentos e viaturas. 

 
 
 

SECÇÃO V 
Apoio para obras de manutenção 

e conservação 
 

Artigo 17.º 
Âmbito dos apoios 

 
Os apoios definidos neste capítulo destinam-se à 
realização de obras de manutenção e 
conservação de equipamentos associativos até ao 
valor de 5.000,00 €, e assumem a natureza de 
comparticipação financeira. 

 
 

Artigo 18.º 
Instrução da candidatura 

 
1. A candidatura para apoio à realização de 

obras de manutenção e conservação das 
instalações associativas deverá ser 
acompanhada dos seguintes documentos: 

 
a) Apresentar orçamento e memória descritiva da 

obra a realizar; 
b) Consoante o tipo de obra a realizar, devem 

ainda apresentar as licenças e autorizações 
exigidas por lei; 

c) Apresentar cópias das faturas das obras 
realizadas, obrigatoriamente, até 31 de janeiro 
do ano seguinte ao da candidatura. 

 
2. A entidade apoiada deverá comunicar ao 

Município a data de início e indicar a 
conclusão da obra realizada. 

 
3. O incumprimento da alínea c) do número 1. 

implica a penalização durante um período de 
um ano, no qual não poderão receber 
qualquer apoio, direta ou indiretamente, por 
parte do Município de Loures. 

 
 

Artigo 19.º 
Comparticipação do Município 

 
A comparticipação do Município para obras de 
manutenção e conservação será até 40% do valor 
total da obra até ao montante máximo de 2.000,00 
€. 

 
 
 

Artigo 20.º 
Comissão Técnica 

 
1. As candidaturas que cumpram os requisitos 

formais previstos no artigo 18.º serão objeto 
de avaliação e ordenação, tendo por base os 
seguintes critérios específicos e fatores de 
ponderação: 

 
a) Pertinência da obra a realizar - 50%; 
b) Urgência da obra a realizar - 35%; 
c) Qualidade do projeto/memória descritiva - 

15%. 
 
2. A avaliação referida no n.º 1 será realizada por 

uma Comissão Técnica, constituída por 
despacho do Presidente da Câmara Municipal 
de Loures. 

 
3. Na fixação do valor do apoio financeiro a 

atribuir importa considerar o seguinte: 
 
a) A pontuação, de 0 a 100%, resultante da 

avaliação a que se refere o n.º 1, será depois 
multiplicada pela percentagem máxima, 
prevista no artigo 19.º; 

b) Caso as candidaturas apresentadas, em cada 
ano, apontem para valores superiores aos 
montantes máximos fixados para esta linha de 
apoio, será atribuída apenas uma 
percentagem do valor que resulte da aplicação 
da fórmula prevista na alínea a). 

 
 

SECÇÃO VI 
Apoio à Realização de Projetos 

e Ações Pontuais 
 

Artigo 21.º 
Projetos e ações pontuais 

 
1. Consideram-se projetos e ações pontuais os 

que, por serem decorrentes da oportunidade, 
não foram incluídos em Planos de Atividades. 

 
2. Os projetos e ações pontuais serão objeto de 

apoio material, logístico e/ou técnico. 
 
3. O presente artigo é aplicável também, 

excecionalmente, e em situações devidamente 
fundamentadas, a projetos e ações 
desenvolvidos por grupos informais. 
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Artigo 22.º 
Prazo de candidatura 

 
Os apoios materiais, logísticos e técnicos para 
projetos e ações pontuais são atribuídos através 
de apresentação de candidatura com, pelo menos, 
2 meses de antecedência, relativamente à data de 
realização da atividade. 

 
 
 

CAPÍTULO III 
Disposições finais 

 
Artigo 23.º 

Montantes máximos para apoios financeiros 
 

1. Serão fixados, todos os anos, por despacho 
do Presidente da Câmara, com possibilidade 
de delegação, os montantes máximos dos 
apoios financeiros a atribuir, pelo Município de 
Loures, para as várias linhas de apoio 
previstas no presente regulamento. 

 
2. Os despachos referidos no n.º 1 serão 

divulgados no Portal do Movimento 
Associativo, até ao dia 14 de novembro. 

 
 

Artigo 24.º 
Duplicação de apoios financeiros 

 
Salvo situações excecionais, devidamente 
fundamentadas, as Associações não podem 
acumular apoios financeiros que visem a 
realização das mesmas ações ou eventos. 

 
 

Artigo 25.º 
Publicidade dos apoios municipais 

 
1. A concessão de apoios municipais obriga as 

Associações beneficiárias a referenciá-los em 
todos os materiais gráficos editados e/ou 
outras formas de divulgação e promoção dos 
projetos e eventos a realizar ou realizados. 

 
2. Os apoios atribuídos pelo Município serão 

publicitados no Portal do Movimento 
Associativo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artigo 26.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1. As Associações que recebam apoios ao abrigo 

do presente regulamento têm o dever de 
colaboração com o Município, disponibilizando 
todos os elementos por este solicitados sobre 
as ações apoiadas. 

 
2. As Associações que não disponibilizem os 

elementos referidos no n.º 1 ficam impedidas 
de receber qualquer apoio por parte do 
Município de Loures. 

 
3. As Associações que dolosamente prestem 

falsas declarações, com o intuito de 
receberem apoios, terão que devolver as 
importâncias indevidamente recebidas e serão 
penalizadas durante um período de dois anos, 
no qual não poderão receber qualquer apoio, 
direta ou indiretamente, por parte do Município 
de Loures. 

 
 

Artigo 27.º 
Apresentação das candidaturas 

e concessão de apoios financeiros 
 

1. As candidaturas deverão ser apresentadas em 
impressos próprios, cujos modelos serão 
disponibilizados designadamente no Portal do 
Movimento Associativo; 

 
2. Os apoios financeiros concedidos pelo 

Município serão devidamente titulados, nos 
termos da lei; 

 
3. O apoio financeiro atribuído destina-se 

exclusivamente à prossecução dos fins 
designados nas candidaturas apresentadas às 
várias linhas de apoio; 

 
4. Sem prejuízo da responsabilidade civil e penal 

que se verifique pela utilização indevida do 
apoio financeiro atribuído, o incumprimento 
por parte do previsto no número anterior 
implica sempre a devolução ao Município da 
verba correspondente à respetiva linha de 
apoio; 

 
5. O incumprimento do ponto anterior implica a 

penalização durante um período de dois anos, 
no qual não poderão receber qualquer apoio, 
direta ou indiretamente, por parte do Município 
de Loures. 
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Artigo 28.º 
Outros apoios 

 
O presente Regulamento não prejudica a 
atribuição de outros apoios, em condições 
devidamente fundamentadas. 

 
 

Artigo 29.º 
Norma revogatória 

 
É revogado o Regulamento Municipal de Apoios 
ao Associativismo aprovado na 41.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 9 de 
março de 2015, e na 3.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizada em 25 de junho 
de 2015. 

 
 

Artigo 30.º 
Entrada em vigor 

 
Este Regulamento entrará em vigor no primeiro 
dia do mês seguinte ao da sua publicitação, nos 
termos legais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
 

AVISO n.º 11836/2018 
 

Extinção do Vínculo de Emprego Público 
 

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, 
Cláudia Alexandra Molinho Sousa em 07/02/2018, 
posição 2, nível 2; Hilário Pereira dos Santos em 
08/02/2018, posição 8, nível 8; João Filipe Santos 
Reis em 01/03/2018, posição 2, nível 2; Zinaldo 
Lopes em 05/03/2018, posição 2, nível 2; Célia 
Maria Silva Mendonça Alves em 07/03/2018, 
posição 2, nível 2; Maria Antónia Balata da Silva 
Carvalho em 06/04/2018, posição 5, nível 6; Ana 
Maria Silva Filgueiras em 01/05/2018, posição 2, 
nível 2 e Ivone Silva Chaves Alves em 19/06/2018, 
posição 4, nível 4. 

 
9 de julho de 2018 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018] 
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AVISO n.º 11837/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Leonor Maria Ferreira de Oliveira Ferreira 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da Junta 
de Freguesia do Beato, e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Assistente 
Operacional Leonor Maria Ferreira de Oliveira 
Ferreira nesta Câmara Municipal, a partir do dia 30 
de junho de 2018, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
30 de julho de 2018 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 160, de 21 de agosto de 2018] 
 
 
 

AVISO n.º 12260/2018 
 

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 1 de 
maio de 2018, com António Luís de Jesus Correia 
Martins, Daniel Alexandre Pirrolas Carvalho e 
Maria Alexandra Martins Neto Silva e a partir de 
16 de julho de 2018, com Anabela Davide Serras 
Roupeta, Ângela dos Santos Pinheiro, Margarida 
Alexandre Rodrigues da Silva e Nuno José 
Carvalho de Sousa, na categoria de Assistente 
Técnico da carreira geral de Assistente Técnico, 
na 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 
5 da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 10109/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 156, de 16 de agosto de 
2016, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
 
 

9 de agosto de 2018. 
 

O Diretor do Departamento, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 164, de 27 de agosto de 2018] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 12019/2018 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 3 de 
agosto de 2018, faz-se público que foi designado, 
em comissão de serviço, por um período de três 
anos, renovável por iguais períodos, com efeitos à 
data da deliberação, para o cargo de Chefe de 
Divisão de Redes e Manutenção - Luís Manuel 
Braz da Costa Lopes, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
sob o código de oferta OE201703/0192, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54 de 2017/03/16 e no 
jornal Público de 2017/03/17, por corresponder ao 
perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 
 
Nota curricular do designado: 
 
I - Identificação: 
 
Nome: Luís Manuel Braz da Costa Lopes 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 19 de abril de 1962 
 
II - Habilitações literárias: 
 
Bacharelato em Engenharia Civil - ISEL (1984) 
Licenciatura em Engenharia Civil - ISEL (2004) 
 
III - Experiência profissional: 
 
1984-1985: 
 
Serviço Militar - Escola Prática de Infantaria no 
Quartel de Mafra, e Regimento de Infantaria de 
Queluz; 
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1986-1987: 
 
Professor do Ensino Secundário - Disciplina de 
Matemática. 
 
1988-1995: 
 
Exerceu funções diversas como Diretor Técnico, 
Diretor de Obra, Diretor de Produção e Projetista 
em diversas empresas do ramo da construção 
civil; 
 
1995-2014: 
 
Exerceu funções de Técnico e de Técnico 
Superior, na área de formação de engenharia civil, 
nas unidades orgânicas dos Serviços 
Municipalizados de Loures: Divisão de Exploração 
de Redes de Água, Divisão de Águas Residuais e 
Divisão de Abastecimento de Água, onde exercia 
a substituição do Chefe de Divisão em períodos de 
férias, faltas ou impedimentos. 
 
Desde 8 de outubro de 2014: 
 
Chefe de Divisão de Redes e Manutenção, em 
regime de substituição - Responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
da unidade orgânica. 
 
IV - Formação profissional 
 
Entre outros eventos promovidos pela APDA 
salienta-se o ENEG 2015; 
Formação diversa na área do regime jurídico de 
Empreitadas e Obras Públicas, do regime jurídico 
da Urbanização e Edificação, Conceção e 
Dimensionamento de Redes Públicas, Gestão de 
Projetos, Gestão de Redes Prediais de Águas e 
Esgotos, Contratação Pública, Liderança e Gestão 
de Equipas; 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(APESB, APDA, AMEGA). 
 
V - Outros: 
 
Representante dos SIMAR na Comissão 
Especializada de Águas Residuais parte integrante 
da APDA; 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
 
 
 
 
 

7 de agosto de 2018 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 161, de 22 de agosto de 2018] 

 
 
 

AVISO n.º 12309/2018 
 

Para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 30.º e 
n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho, na sua atual redação, e do artigo 
19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, e conforme deliberações do Conselho de 
Administração em reuniões de 2018/06/08 e 
2018/07/06, torna-se público ter sido aprovada a 
abertura de procedimentos concursais comuns 
para ocupação de postos de trabalho, previstos e 
não ocupados do mapa de pessoal dos SIMAR, 
para constituição de relação jurídica de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, para 
as carreiras gerais de Assistente Operacional e de 
Assistente Técnico: 
 
Referência 1/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Cantoneiro de Limpeza, para 
ocupação de 4 postos de trabalho; 
 
Referência 2/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, para ocupação de 4 postos de 
trabalho; 
 
Referência 3/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Carpinteiro, para ocupação de 2 
postos de trabalho; 
 
Referência 4/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Mecânico Eletricista, para ocupação 
de 1 posto de trabalho; 
 
Referência 5/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Pintor, para ocupação de 1 posto de 
trabalho; 
 
Referência 6/2018 - Assistente Operacional, área 
funcional de Serralheiro Civil, para ocupação de 2 
postos de trabalho; 
 
Referência 7/2018 - Assistente Técnico, para 
ocupação de 4 postos de trabalho. 
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Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, consultada a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, na qualidade de Entidade 
Centralizada para a Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), a mesma informou em 
2018/05/24 e em 2018/06/21, não ter ainda 
decorrido qualquer procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento, tendo 
declarado a inexistência, em reserva de 
recrutamento, de qualquer candidato com o perfil 
adequado aos postos de trabalho a preencher. 
 
Tendo em conta que as entidades gestoras da 
requalificação nas autarquias locais (EGRA) ainda 
não estão constituídas e de acordo com solução 
interpretativa uniforme, homologada pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 
15 de julho de 2014, os Municípios estão 
dispensados de consultar a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, no âmbito do procedimento prévio 
de recrutamento de trabalhadores em situação de 
requalificação previsto no artigo 24.º da Lei n.º 
80/2013, de 28 de novembro, e regulamentado 
pela Portaria n.º 48/2014, de 26 de fevereiro. 
 
1 - Legislação Aplicável: 
 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
adiante designada de LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014 de 20/06, alterada pelas Leis n.º 84/2015 
de 7/08, n.º 18/2016 de 20/06, n.º 42/2016 de 
28/12 e n.º 25/2017 de 30/05, n.º 70/2017 de 
14/08 e n.º 73/2017 de 16/08; Decreto-Lei n.º 
209/2009 de 3/09; Decreto Regulamentar n.º 
14/2008 de 31/07, Portaria n.º 1553-C/2008 de 
31/12; Portaria n.º 83-A/2009 de 22/01 alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/04, 
adiante designada de Portaria; Lei n.º 12-A/2008 
de 27/12, na parte que se mantém em vigor por 
não ter sido revogada pela Lei n.º 35/2014, de 
20/06; Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3/02; Decreto-
Lei n.º 4/2015 de 7/01 - Código do Procedimento 
Administrativo. 
 
2 - Caracterização dos Postos de Trabalho: 
 
2.1 - Ref.ª 1 a Ref.ª 6/2018 - Afetos ao 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico, 
grau de complexidade 1: 
 
A constante no mapa anexo à LTFP, previsto no 
artigo 88.º daquele diploma: Funções de natureza 
executiva, de caráter manual ou mecânico, 
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e 
com graus de complexidade variáveis. Execução 
de tarefas de apoio elementares, indispensáveis 

ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo 
comportar esforço físico. Responsabilidade pelos 
equipamentos sob sua guarda e pela sua correta 
utilização, procedendo, quando necessário, à 
manutenção e reparação dos mesmos. 
 
Ao Assistente Operacional, incumbe 
especificamente o exercício de todas as atividades 
inerentes à prossecução das atribuições da 
respetiva unidade orgânica, designadamente: 
 
Referência 1/2018 - Assegurar a recolha, o 
transporte e a entrega para tratamento e 
valorização, de resíduos urbanos e garantir a 
higienização de todos os equipamentos de 
deposição de resíduos; Proceder à remoção dos 
contentores existentes na via pública e em zonas 
de recolha porta-a-porta e seu transporte para 
destino final e limpeza do espaço envolvente; 
Proceder à remoção de Molok, de monos, de 
contentores de 8/20 m3, à recolha seletiva porta-a-
porta, nas escolas, e de orgânicos; Proceder à 
limpeza de lixeiras; Proceder à lavagem de 
contentores. 
 
Referência 2/2018 - Conduzir máquinas pesadas 
de movimentação de terras ou gruas ou veículos 
destinados à limpeza urbana ou recolha de lixo, 
manobrando também sistemas hidráulicos ou 
mecânicos complementares das viaturas, zelar 
pela conservação e limpeza das viaturas; Verificar 
diariamente os níveis de óleo e água e comunicar 
as ocorrências anormais detetadas nas viaturas; 
pode conduzir outras viaturas ligeiras ou pesadas. 
 
Referência 3/2018 - Executar mobiliário simples, 
executar e montar portas, janelas, guarnições, 
aros, aduelas, rodapés, escadas e divisórias. 
Reparar e remodelar elementos já existentes. 
 
Referência 4/2018 - Verificar o correto 
funcionamento dos motores e instalações 
elétricas; Verificar, limpar e afinar os instrumentos; 
Proceder à substituição de materiais e 
consumíveis de acordo com os mapas de 
manutenção e lubrificação. 
 
Referência 5/2018 - Executar a pintura de todos os 
trabalhos derivantes da Serralharia. 
 
Referência 6/2018 - Executar e colocar estruturas 
em diversos materiais para as instalações 
(vedações, peças necessárias para reservatórios, 
condutas); Executar trabalhos de soldadura, 
tornearia, fresagem (reparação de viaturas); 
executar na oficina, estruturas metálicas para 
edifícios ou outras obras; Interpretar desenhos e 
outras especificações técnicas; Cortar chapas de 
aço, perfilados de alumínio e tubos, por meio de 
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serras mecânicas, maçaricos ou por outros 
processos; «Utilizar diferentes ferramentas e 
materiais para as obras a realizar tais como: 
macacos hidráulicos, marretas, cunhas, material 
de corte, de solda e de aquecimento; Executar a 
ligação de elementos metálicos por meio de 
parafusos, rebites e outros processos; Engomar 
chapas e perfilados de pequenas secções; furar e 
escarear os furos para os parafusos e rebites; 
Encurvar ou trabalhar tubos, chapas e perfilados. 
 
2.2 - Referência 7/2018 - Afetos ao Departamento 
Comercial, grau de complexidade 2: 
 
A constante no mapa anexo à LTFP, previsto no 
artigo 88.º daquele diploma: Funções de natureza 
executiva, de aplicação de métodos e processos, 
com base em diretivas bem definidas e instruções 
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas 
de atuação comuns e instrumentais e nos vários 
domínios de atuação dos órgãos e serviços. 
 
Ao Assistente Técnico, incumbe especificamente o 
exercício de todas as atividades inerentes à 
prossecução das atribuições da respetiva unidade 
orgânica, prevista nos artigos 24.º e 48.º da 
Estrutura Nuclear dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
municípios de Loures e Odivelas, 
designadamente: 
 
a) Gerir a relação presencial com o cliente; 
b) Elaborar propostas de realização de 
campanhas de melhoria da informação; 
c) Gerir e executar as colocações e substituições 
de contadores no âmbito do controlo metrológico; 
d) Celebrar e gerir acordos de pagamento, de 
acordo com as suas competências; 
e) Proceder à análise e tratamento das 
reclamações apresentadas, em articulação com as 
demais unidades orgânicas, promovendo 
propostas de solução para as mesmas; 
f) Proceder à correção das faturas decorrentes da 
análise das reclamações; 
g) Gerir os contratos, nomeadamente no que 
concerne à sua celebração, modificação e 
rescisão; 
h) Gerir os tarifários especiais; 
i) Analisar e dar resposta a todas as sugestões e 
pedidos de esclarecimento; 
j) Elaborar faturação decorrente da cessação de 
contrato e substituição de contador; 
k) Gerir o parque de contadores; 
l) Promover o correto atendimento telefónico, 
nomeadamente no âmbito da assistência a avarias 
na via pública, e a respetiva abertura e 
encaminhamento das ordens de serviço. 
 

3 - O local de trabalho será na área dos Concelhos 
de Loures e Odivelas. 
 
4 - Composição e identificação dos Júris dos 
procedimentos concursais e do período 
experimental: 
 
Em todos os procedimentos o Presidente do Júri 
será substituído nas suas faltas e impedimentos 
pelo 1.º vogal. 
 
Ref.ª 1/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Hélder Jorge Oliveira da Silva Lucas - Chefe de 
Divisão de Resíduos Urbanos; 2.º Ana Teresa 
Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 1.º 
Mário Fernando Melo Machado - Encarregado 
Geral Operacional da Divisão de Resíduos 
Urbanos; 2.º Patrícia Groen Duarte - Técnica 
Superior da Divisão de Recursos Humanos. 
 
Ref.ª 2/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Luís Miguel Pereira Galamba Guerra e Silva - 
Chefe de Divisão de Gestão de Frotas; 2.º Ana 
Teresa Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão 
Municipal de Recursos Humanos. Vogais 
Suplentes: 1.º Nuno Miguel de Sampaio e Melo 
Peceguina - Técnico Superior da Divisão de 
Gestão de Frotas; 2.º Patrícia Groen Duarte - 
Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
Ref.ª 3/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Maria de Fátima Coelho das Dores Mateus - Chefe 
de Divisão de Apoio Logístico; 2.º Ana Teresa 
Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 1.º 
Nuno Miguel Cristo da Costa Vaz - Técnico 
Superior da Divisão de Apoio Logístico; 2.º Maria 
Guiomar Magalhães Gonçalves dos Santos - 
Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
Ref.ª 4/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Maria de Fátima Coelho das Dores Mateus - Chefe 
de Divisão de Apoio Logístico; 2.º Ana Teresa 
Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 1.º 
Pedro Manuel Afonso Lopes - Técnico Superior da 
Divisão de Apoio Logístico; 2.º Cláudia Catarina 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 15 
 

6 de SETEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

43 

 

Araújo Correia Coutinho - Técnica Superior da 
Divisão de Recursos Humanos. 
 
Ref.ª 5/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Maria de Fátima Coelho das Dores Mateus - Chefe 
de Divisão de Apoio Logístico; 2.º Ana Teresa 
Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 1.º 
Nuno Miguel Cristo da Costa Vaz - Técnico 
Superior da Divisão de Apoio Logístico; 2.º Maria 
Guiomar Magalhães Gonçalves dos Santos - 
Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
Ref.ª 6/2018: Presidente: Maria Margarida Freitas 
Rodrigues - Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico. Vogais Efetivos: 1.º 
Maria de Fátima Coelho das Dores Mateus - Chefe 
de Divisão de Apoio Logístico; 2.º Ana Teresa 
Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Vogais Suplentes: 1.º 
Nuno Miguel Cristo da Costa Vaz - Técnico 
Superior da Divisão de Apoio Logístico; 2.º Carlos 
Fernando Alves Jacinto - Técnico Superior da 
Divisão de Recursos Humanos. 
 
Ref.ª 7/2018: Presidente: Susana Cristina Inês 
Martins dos Santos - Diretora de Departamento 
Comercial. Vogais Efetivos: 1.º Inês Margarida 
Teixeira Lourenço Rodrigues - Chefe de Divisão 
de Atendimento e Gestão de Clientes; 2.º Ana 
Teresa Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão 
Municipal de Recursos Humanos. Vogais 
Suplentes: 1.º Maria José Brasil Teixeira Fins - 
Coordenadora Técnica da Divisão de Atendimento 
e Gestão de Clientes; 2.º Patrícia Groen Duarte - 
Técnica Superior da Divisão de Recursos 
Humanos. 
 
5 - Requisitos de Admissão: 
 
Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e 
cumulativamente, os requisitos gerais e 
específicos até à data limite para apresentação 
das candidaturas, sob pena de exclusão, nos 
termos do n.º 3 do artigo 25.º da Portaria. 
 
5.1 - Requisitos gerais - os referidos no artigo 17.º 
da LTFP: 
 
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos casos 
excetuados pela Constituição, lei especial ou 
convenção internacional; 
b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções 
públicas ou interdito para o exercício das funções 
a que se candidata; 

d) Possuir robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; 
e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
 
5.2 - Outros Requisitos: 
 
a) De acordo com o disposto no n.º 4 do artigo 
30.º da LTFP, podem concorrer os trabalhadores 
com e sem vínculo de emprego público. 
b) Não serão admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos de 
trabalho previstos no mapa de pessoal dos 
Serviços Intermunicipalizados de Loures e 
Odivelas idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, nos 
termos da alínea l) do n.º 3 do artigo 19.º da 
Portaria. 
 
5.3 - Nível habilitacional exigido para as Ref.ªs 1 a 
6/2018: 
 
A titularidade da escolaridade obrigatória, não 
havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 
 
5.4 - Nível habilitacional exigido para a Ref.ª 
7/2018: 
 
A titularidade do 12.º ano de escolaridade, ou de 
curso que lhe seja equiparado, nos termos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não 
havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 
 
5.5 - Requisitos Específicos: Ref.ª 2/2018 - Carta 
de Condução válida para as categorias C e C1 e a 
respetiva Carta de Qualificação de Motorista 
válida. 
 
6 - Prazo, forma e local de apresentação das 
candidaturas: 
 
6.1 - Prazo: 10 dias úteis, contados da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, conforme o previsto no artigo 
26.º da Portaria. 
 
6.2 - Forma: As candidaturas deverão ser 
apresentadas, sob pena de exclusão, em 
formulário de candidatura próprio, disponível na 
Divisão de Recursos Humanos destes Serviços 
Intermunicipalizados e na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt>Recursos 
Humanos>Procedimentos Concursais>Formulário 
de uso obrigatório>Formulário de candidatura a 
procedimento concursal comum. 
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6.3 - Local e endereço postal de apresentação: o 
formulário deverá ser entregue pessoalmente na 
Divisão de Recursos Humanos, Recrutamento e 
Seleção dos Serviços Intermunicipalizados de 
Loures e Odivelas, sitos na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, 2674-504 Loures, em dias úteis, no horário 
das 9.00H às 16.00H, ou remetido pelo correio, 
em carta registada, com aviso de receção. 
 
6.4 - O formulário de candidatura aos 
procedimentos deverá obrigatoriamente ser 
acompanhado, sob pena de exclusão, dos 
seguintes documentos: 
 
a) Fotocópia legível do Certificado de Habilitações. 
Os candidatos possuidores de habilitações 
literárias obtidas em país estrangeiro, deverão em 
simultâneo apresentar documento comprovativo 
das suas habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras 
previstas pela legislação portuguesa aplicável; 
b) Curriculum Vitae, datado e assinado. Para os 
candidatos que possuam vínculo de emprego 
público, que cumpram os requisitos enunciados no 
n.º 2 do artigo 36.º da LTFP, deverão fazer prova 
das ações de formação e da experiência 
profissional através de documentos 
comprovativos, bem como quaisquer outros 
elementos que entendam dever apresentar por 
serem relevantes para apreciação da candidatura. 
c) Para os candidatos que possuam vínculo de 
emprego público: Declaração emitida pelo serviço 
de origem, devidamente atualizada, da qual 
constem: A natureza do vínculo, carreira e 
categoria; Descrição das atividades/funções que 
executa e órgão ou serviço onde exerce funções; 
Posição remuneratória que detém nesta data; 
Avaliações de desempenho obtidas dos últimos 
três anos. 
d) Os candidatos com deficiência de grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 % deverão 
apresentar documento comprovativo da mesma, 
bem como indicar no requerimento o tipo de 
deficiência e os meios/condições especiais para a 
realização dos métodos de seleção. 
 
6.5 - Não são admitidas candidaturas enviadas por 
correio eletrónico. 
 
6.6 - A não apresentação dos documentos 
exigidos determina: 
 
a) A exclusão do candidato do procedimento, 
quando a falta desses documentos impossibilite a 
sua admissão ou avaliação; 
b) A impossibilidade de constituição de vínculo de 
emprego público, nos restantes casos. 
 

6.7 - As falsas declarações serão puníveis nos 
termos da lei. 
 
6.8 - O Júri, a requerimento dos candidatos, 
concede um prazo suplementar de 5 dias úteis, 
para apresentação dos documentos exigidos 
quando seja de admitir que a sua não 
apresentação atempada se tenha devido a causas 
não imputáveis a dolo ou negligência do 
candidato, nos termos do n.º 10 do artigo 28.º da 
Portaria. 
 
6.9 - Os documentos exigidos aos candidatos que 
exerçam funções nos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, são 
solicitados pelo júri ao respetivo serviço de 
pessoal e àquele entregues oficiosamente. Aos 
mesmos candidatos não é exigida a apresentação 
de outros documentos comprovativos dos factos 
indicados no currículo desde que expressamente 
refiram que os mesmos se encontram arquivados 
no seu processo individual. 
 
6.10 - Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a 
qualquer candidato, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas declarações. 
 
6.11 - Não será permitida a inclusão de novos 
documentos após a data limite para apresentação 
de candidaturas. 
 
7 - Notificação dos Candidatos: 
 
7.1 - A exclusão e notificação dos candidatos será 
efetuada por uma das formas previstas no artigo 
30.º da Portaria. 
 
7.2 - As listas intercalares de resultados obtidos 
em cada método de seleção são ordenadas 
alfabeticamente, afixadas nas instalações do 
edifício Sede dos Serviços Intermunicipalizados de 
Loures e Odivelas, sito na morada referida no 
ponto 6.3 e disponibilizadas na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt>Recursos 
Humanos>Procedimentos 
Concursais>Procedimentos Concursais a 
Decorrer. 
 
7.3 - A lista unitária de ordenação final dos 
candidatos, após homologação, e a notificação 
dos candidatos, incluindo os que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos métodos 
de seleção, será afixada nas instalações do 
edifício Sede dos Serviços Intermunicipalizados de 
Loures e Odivelas, sito na morada referida no 
ponto 6.3, disponibilizada na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação da sua publicitação, 
nos termos do disposto no artigo 36.º da Portaria. 
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8 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 
da Portaria, o presente aviso vai ser publicitado na 
página eletrónica da BEP-Bolsa de Emprego 
Público até ao 1.º dia útil seguinte à presente 
publicação no Diário da República e na página 
www.simar-louresodivelas.pt e, sob forma de 
extrato, num jornal de expansão nacional no prazo 
de três dias contados da mesma data. 
 
9 - O posicionamento remuneratório dos 
trabalhadores a recrutar será efetuado nos termos 
do disposto no artigo 38.º da LTFP e do artigo 42.º 
da Lei n.º 82-B/2014 de 31/12 (LOE para 2015) 
mantido em vigor por força da aplicação do n.º 1 
do artigo 20.º da Lei n.º 114/2017 de 29/12 (LOE 
2018), ou outra norma legal à data em vigor: 
 
Para as Ref.ªs 1 a 6/2018 - A posição 
remuneratória de referência é a posição 1 da 
carreira e categoria de Assistente Operacional, 
nível 1 da tabela remuneratória única da função 
pública, a que corresponde o valor de 
580,00(euro), (quinhentos e oitenta euros); Para a 
Ref.ª 7/2018 - A posição remuneratória de 
referência é a posição 1 da carreira e categoria de 
Assistente Técnico, nível 5 da tabela 
remuneratória única da função pública, a que 
corresponde o valor de 683,13(euro), (seiscentos 
e oitenta e três euros e treze cêntimos); de acordo 
com os anexos II e III a que se refere o artigo 2.º 
do Decreto Regulamentar n.º 14/2008 de 31/07 e a 
Portaria n.º 1553-C/2008 de 31/12, sem prejuízo 
de poder vir a oferecer posição remuneratória 
diferente, nos termos e com observância dos 
limites e restrições legalmente definidos quanto à 
determinação de posicionamento remuneratório 
previstos no referido artigo. 
 
10 - Constituição de reservas de recrutamento: Os 
procedimentos concursais são válidos para o 
preenchimento dos postos de trabalho a ocupar e 
para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 2 do artigo 
40.º da Portaria. 
 
11 - Métodos de seleção a aplicar nos 
procedimentos concursais: 
 
11.1 - Os métodos de seleção obrigatórios a 
utilizar são os previstos nas alíneas a) e b) dos 
n.ºs 1 ou 2 do artigo 36.º da LTFP, e dois métodos 
de seleção facultativos ou complementares: 
 
Obrigatórios: 
 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 
de Competências, a aplicar aos candidatos que 
reúnam as condições referidas no n.º 2 do artigo 
36.º da LTFP, desde que não tenham exercido por 
escrito a opção pelos métodos de seleção 
referidos na alínea seguinte. 

b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica a aplicar aos restantes candidatos. 
 
Facultativos ou Complementares: 
 
c) Entrevista Profissional de Seleção. 
d) Exame Médico. 
 
11.2 - Conforme o disposto nos n.ºs 12 e 13 do 
artigo 18.º da Portaria, cada um dos métodos de 
seleção, bem como cada uma das fases que 
comportem, é eliminatório, sendo considerados 
excluídos do procedimento os candidatos que 
faltem à sua aplicação ou tenham obtido uma 
valoração inferior a 9,5 valores ou de Não Apto, 
não lhes sendo aplicado o método de seleção ou 
fase seguinte. 
 
Nos termos do disposto no artigo 18.º da Portaria, 
a valoração dos métodos de seleção será 
convertida para a escala de 0 a 20 valores, 
considerando-se a valoração até às centésimas, 
de acordo com as especificidades de cada 
método. 
 
A classificação final e a consequente ordenação 
final dos candidatos dos procedimentos 
concursais, resultarão das fórmulas abaixo 
indicadas, sendo expressa na escala de zero a 
vinte valores e, resultando da média aritmética 
ponderada das classificações obtidas nos métodos 
de seleção indicados, considerando-se não 
aprovados os candidatos que, na classificação 
final, obtenham classificação inferior a 9,5 valores: 
 
Para as Ref.ªs 1 a 6/2018: Classificação Final = 
AC 0,40 + EAC 0,30 + EPS 0,30 Ou Classificação 
Final = PC 0,40 + AP 0,30 + EPS 0,30; 
 
Para a Ref.ª 7/2018: Classificação Final = AC 0,30 
+ EAC 0,40 + EPS 0,30 Ou Classificação Final = 
PC 0,30 + AP 0,40 + EPS 0,30; 
 
Em que: 
 
AC - Avaliação Curricular; 
EAC - Entrevista de Avaliação de Competências; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção; 
PC - Prova de Conhecimentos; 
AP - Avaliação Psicológica. 
 
11.3 - A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente a 
habilitação académica ou profissional, percurso 
profissional, relevância da experiência adquirida, 
especialmente sobre as funções que têm 
desempenhado na categoria e no cumprimento ou 
execução da atribuição, competência ou atividade 
em causa e/ou o nível de desempenho nelas 
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alcançado, com base na análise dos 
comprovativos do respetivo currículo profissional 
aplicando-se a seguinte fórmula: AC = 0,1 HAQ + 
0,1 FP + 0,6 EP + 0,2 AD; 
 
Em que: 
 
AC = Avaliação Curricular; 
HAQ = Habilitação Académica ou Nível de 
Qualificação; 
FP = Formação Profissional; 
EP = Experiência Profissional; 
AD = Avaliação de Desempenho. 
 
11.4 - A Entrevista de Avaliação de Competências 
visa obter através de uma relação interpessoal, 
informações sobre comportamentos profissionais 
diretamente relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da 
função, deve permitir a apreciação estruturada da 
experiência, qualificações e motivações 
profissionais, através de descrições 
comportamentais ocorridas em situações reais e 
vivenciadas pelo candidato. 
 
A Entrevista de Avaliação de Competências terá a 
duração máxima de 90 minutos, sendo as 
seguintes as Competências definidas para a sua 
avaliação: 
 
Para as Ref.ªs 1 a 6/2018 - Realização e 
Orientação para Resultados; Relacionamento 
Interpessoal; Responsabilidade e Compromisso 
com o Serviço; Tolerância à Pressão e 
Contrariedades; Orientação para a Segurança. 
 
Para a Ref.ª 7/2018 - Conhecimentos e 
Experiência; Organização e Método de Trabalho; 
Adaptação e Melhoria Contínua; Trabalho de 
Equipa e Cooperação; Tolerância à Pressão e 
Contrariedades. 
 
11.5 - A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 
conhecimentos académicos e/ou profissionais e as 
competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada função. 
Para as Ref.ªs 1 a 6/2018 - As provas de 
conhecimentos terão a duração abaixo indicada, 
terão natureza prática e a forma oral, versando 
sobre conteúdo específico consistindo os 
respetivos programas em: 
 
Ref.ª 1/2018: Com a duração de trinta minutos; 
Proceder à recolha de resíduos sólidos urbanos ou 
materiais recicláveis. 
 
Ref.ª 2/2018: Com a duração de quarenta e cinco 
minutos; Prova A, composta pela Fase A1 e Fase 
A2; e Prova B: 

Prova A: 
 
Fase A1 - Efetuar manobras em estaleiro com 
máquina pesada e/ou veículo especial, com a 
duração de dez minutos. 
Esta fase precede a seguinte e terá caráter 
eliminatório, sendo classificada com a menção de 
Apto ou Não Apto, sendo excluídos da prova em 
estrada todos os candidatos que não revelem 
aptidão ou segurança na condução, e que 
obtenham a menção de Não Apto. 
 
Fase A2 - Proceder à condução em estrada, de 
uma viatura pesada efetuando várias manobras, 
com a duração de vinte minutos. 
 
Prova B: Efetuar operações em estaleiro com 
sistemas hidráulicos ou mecânicos 
complementares das viaturas, nomeadamente 
manobra com gruas, com a duração de quinze 
minutos. 
Na classificação da Prova de Conhecimentos 
Específicos será aplicada a seguinte fórmula: PCE 
= 0,7 Prova A + 0,3 Prova B. 
 
Ref.ª 3/2018: Com a duração de trinta minutos; 
Proceder à recolha de resíduos sólidos urbanos ou 
materiais recicláveis. 
 
Ref.ª 4/2018: Com a duração de quarenta e cinco 
minutos; Montar Arrancador Estrela-Triângulo de 
acordo com esquema fornecido. 
 
Ref.ª 5/2018: Com a duração de quarenta minutos; 
Execução e preparação de superfície metálica 
para pintura, incluindo a aplicação de aparelho; 
aplicação de tinta em superfície metálica por 
pulverização em estufa. 
 
Ref.ª 6/2018: Com a duração de quarenta minutos; 
Executar esquadrias em cantoneira de ferro, 
soldadas com as dimensões definidas. 
 
Para a Ref.ª 7/2018 - A prova de conhecimentos 
terá a duração quarenta e cinco minutos, terá 
natureza teórica sem consulta e a forma escrita, 
versando sobre conteúdo específico consistindo o 
respetivo programa em: 
 
a) Regulamento do Serviço de Abastecimento de 
Água em vigor, publicado no Diário da República 
2.ª série, n.º 179, de 16 de setembro de 2008; 
b) Lei dos Serviços Públicos Essenciais, aprovada 
pela Lei n.º 23/96, de 26 de julho, alterada e 
republicada pela Lei n.º 12/2008, de 26 de 
fevereiro, e alterada pelas Leis n.ºs 24/2008, de 2 
de junho, 6/2011, de 10 de março, 44/2011, de 22 
de junho e 10/2013 de 28 de janeiro; 
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c) Capítulo VII do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 
de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 92/2010, 
de 26 de julho e pela Lei n.º 12/2014, de 6 de 
março; 
d) Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, publicado no 
Diário da República, 1.ª série, n.º 117, 20 de junho 
de 2014. 
 
Todas as referências aos diplomas legais 
mencionados entendem-se feitas para a versão 
mais recente em vigor à data da publicação do 
presente aviso. Na prova escrita de 
conhecimentos não poderá ser consultada a 
legislação supra identificada, não sendo 
autorizado qualquer tipo de documentação, nem o 
uso de qualquer equipamento eletrónico de 
suporte. 
 
11.6 - A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, 
através de técnicas de natureza psicológica, 
aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos candidatos e 
estabelecer um prognóstico de adaptação às 
exigências do posto de trabalho a ocupar, tendo 
como referência o perfil profissional/competências 
constante dos Anexos A das atas n.º 1 das 
reuniões dos Júris: 
 
Para as Ref.ªs 1 a 6/2018 - Realização e 
Orientação para Resultados; Relacionamento 
Interpessoal; Responsabilidade e Compromisso 
com o Serviço; Tolerância à Pressão e 
Contrariedades; Orientação para a Segurança. 
 
Para a Ref.ª 7/2018 - Conhecimentos e 
Experiência; Organização e Método de Trabalho; 
Adaptação e Melhoria Contínua; Trabalho de 
Equipa e Cooperação; Tolerância à Pressão e 
Contrariedades. 
 
11.7 - A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 
visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre o entrevistador e o 
entrevistado, nomeadamente os relacionados com 
a capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal, aplicando-se a 
seguinte fórmula: EPS = IMP + RCS + AMC + 
CTG + CEC /5. 
 
Em que: 
 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção; 
IMP - Interesse e Motivação Profissional; 
RCS - Responsabilidade e Compromisso com o 
Serviço; 

AMC - Adaptação e Melhoria Contínua; CTG - 
Capacidade de Trabalho em Grupo; 
CEC - Capacidade de Expressão e Comunicação. 
A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos. 
 
11.8 - O Exame Médico visa avaliar as condições 
de saúde física e psíquica dos candidatos exigidas 
para o exercício da função. É valorado, através 
das menções classificativas de Apto e Não apto. 
 
11.9 - As primeiras atas das reuniões dos Júris, 
onde constam os critérios de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de seleção 
a utilizar, a grelha classificativa e o sistema de 
valoração final dos métodos, será facultada aos 
candidatos sempre que solicitada, encontrando-se 
disponibilizada na página eletrónica dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas em 
www.simar-louresodivelas.pt«Recursos 
Humanos«Procedimentos Concursais, assim 
como na Divisão de Recursos Humanos - 
Recrutamento e Seleção. 
 
11.10 - Por deliberação do Conselho de 
Administração, por motivo de celeridade e por o 
recrutamento ser urgente ou, se forem admitidos 
candidatos em número igual ou superior a 100, a 
utilização dos métodos de seleção poderá ser 
faseada nos termos do Artigo 8.º da Portaria e, 
obedecendo aos seguintes termos: I - Aplicação 
do primeiro método de seleção a todos os 
candidatos admitidos; II - Aplicação dos restantes 
métodos de seleção apenas a uma parte dos 
candidatos aprovados no método de seleção 
anterior, sendo os mesmos convocados por 
tranches de acordo com a legislação em vigor. 
 
11.11 - A ordenação final dos candidatos é unitária 
ainda que lhes tenham sido aplicados métodos de 
seleção diferentes. 
 
11.12 - Em situações de igualdade de valoração 
aplica-se o disposto no artigo 35.º da Portaria. 
Subsistindo o empate após aplicação dos critérios 
anteriores, serão utilizados os seguintes critérios 
de preferência: 
 
1.º Candidato com a maior classificação obtida no 
parâmetro da avaliação da entrevista profissional 
de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no município de Loures ou 
Odivelas; 
3.º Candidato com idade inferior. 
 
11.13 - É fixada uma quota de emprego para 
pessoas com deficiência, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos termos 
do Decreto-Lei n.º 29/2001 de 3/2. 
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11.14 - Tem preferência na admissão, nos termos 
do artigo 66.º da LTFP, na lista de ordenação final 
dos candidatos, em caso de igualdade de 
classificação, o trabalhador contratado a termo 
que se candidate, nos termos legais, a 
procedimento concursal de recrutamento 
publicitado durante a execução do contrato ou até 
90 dias após a cessação do mesmo, para 
ocupação de posto de trabalho com características 
idênticas às daquele para que foi contratado, na 
modalidade de contrato por tempo indeterminado. 
 
12 - Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 
Constituição da República Portuguesa, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos municípios de Loures e Odivelas, 
enquanto entidade empregadora pública, 
promovem ativamente uma política de igualdade 
de oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão profissional, 
providenciando escrupulosamente no sentido de 
evitar toda e qualquer forma de discriminação. 

 
13 de agosto de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 164, de 27 de agosto de 2018] 
 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 12310/2018 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligado em 2018/01/01: Maria Adelina Monteiro 
Régio Leal, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 5. 
Desligado em 2018/02/01: Manuel João Nunes 
Mirão, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 5. 
Desligado em 2018/04/01: Carlos Alberto Viegas 
Pacheco, Assistente Operacional na área 
funcional de Pedreiro, posição remuneratória 4. 
Desligado em 2018/04/01: Jorge Manuel Ramos 
Serra, Assistente Operacional na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 4. 

Desligado em 2018/05/01: João Manuel Plácido 
Carlos, Assistente Operacional na área funcional 
de Fiel de Armazém, posição remuneratória 5. 
Desligado em 2018/05/31: João Augusto Frutuoso 
Francisco, Assistente Operacional na área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, posição remuneratória 4; José 
António Mourato Freixo, Encarregado Geral 
Operacional, posição remuneratória 4; 
Maria Isabel Garrido Leitão, Assistente 
Operacional, posição remuneratória entre a 8 e a 
9. 
 
Por motivo de Denúncia do Contrato a pedido da 
trabalhadora na fase do Período Experimental: 
 
Em 2018/01/31: Maria Aline da Silva Peres 
Santos, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 1. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria: 
 
Em 2018.02.26: Raquel Gonçalves Carreiro 
Marques, Assistente Técnica, por acordo entre a 
trabalhadora, o Instituto Nacional de Saúde Dr. 
Ricardo Jorge, como serviço de destino e os 
SIMAR como serviço de origem. 
Em 2018.04.12: Ana Isabel Ferreira Monteiro 
Alves, Técnica Superior, por acordo entre a 
trabalhadora, o Turismo de Portugal, como serviço 
de destino e os SIMAR como serviço de origem. 
Em 2018.04.30: Pedro Miguel Cardoso de 
Almeida, Assistente Operacional, por acordo entre 
o trabalhador, a Câmara Municipal de Tomar, 
como serviço de destino e os SIMAR como serviço 
de origem. 
Em 2018.05.10: Mara Solange Malhão de Jesus 
Gil, Técnica Superior, por acordo entre a 
trabalhadora, o Instituto do Cinema e do 
Audiovisual, como serviço de destino e os SIMAR 
como serviço de origem. 
Em 2018.05.10: Filomena Paula Caetano Simões 
Bexiga, Técnica Superior, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Mafra, como 
serviço de destino e os SIMAR como serviço de 
origem. 
Em 2018.05.10: Paulo Renato de Almeida 
Felizardo Caldeira, Assistente Técnico, por acordo 
entre o trabalhador, a Secretaria Geral da 
Presidência do Conselho de Ministros, como 
serviço de destino e os SIMAR como serviço de 
origem. 
Em 2018.05.01: José Manuel de Jesus Favinha, 
Assistente Operacional, por acordo entre o 
trabalhador, a Câmara Municipal de Cascais, 
como serviço de destino e os SIMAR como serviço 
de origem. 
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Em 2018.05.29: Henrique Jorge de Jesus Antunes 
Freire, Assistente Operacional, por acordo entre o 
trabalhador, a União das Freguesias de Sacavém 
e Prior Velho, como serviço de destino e os 
SIMAR como serviço de origem. 
Em 2018.06.23: Rui Manuel Branco Ribeiro, 
Técnico Superior, por acordo entre o trabalhador, 
a Secretaria Geral do Ministério do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia, como 
serviço de destino e os SIMAR como serviço de 
origem. 
Em 2018.06.30: Carlos Filipe Guimarães Coelho 
da Silva, por acordo entre o trabalhador, a Câmara 
Municipal do Alandroal, como serviço de destino e 
os SIMAR como serviço de origem. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por Procedimento Concursal: 
 
Em 2016.08.01: Ricardo Manuel da Silva 
Ferreirinha, Técnico Superior, posição 
remuneratória entre a 2 e a 3. 
Em 2017.04.01: Rita Maria Bizarro Laranjeira, 
Técnica Superior, posição remuneratória entre a 2 
e a 3. 
Em 2017.07.03: Ana Carina Simões Ferro, 
Assistente Técnica, posição remuneratória entre a 
2 e a 3. 
 
Por motivo de pena disciplinar de despedimento: 
 
Em 2014/06/14: Carlota João Caetano Azambujo 
Silva, Assistente Técnica, posição remuneratória 
entre a 2 e a 3. 
 
Por motivo de falecimento: 
 
Em 2018/03/15: Doroteia Maria Bizarro Marques 
Bambusch, Técnica Superior, posição 
remuneratória 3; 
Em 2018/06/09: Alfredo José Martins da Silva, 
Assistente Operacional na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 2. 

 
14 de agosto de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 164, de 27 de agosto de 2018] 
 
 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 12311/2018 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2018.02.16, com efeitos a partir de 1 
de março de 2018, na sequência do Procedimento 
Concursal Comum, com a Ref.ª 2/2017, para 
ocupação de dois postos de trabalho na categoria 
de Assistente Operacional, na área funcional de 
condutor de máquinas pesadas e veículos 
especiais, para o Departamento de Resíduos e 
Apoio Logístico, a que se refere o aviso de 
abertura publicado no Diário da República, 2.ª 
série, parte autarquias locais, n.º 125, aviso n.º 
7381/2017 de 2017.06.03, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição e nível 1 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde a 
remuneração mensal de 580,00 euros: Rúben da 
Silva Rosa e Tiago Manuel Landeira Pisco. 
 
Por consolidação definitiva das mobilidades 
intercarreiras e intercategorias, nos termos do 
artigo 99.º-A, da Lei do Trabalho em Funções 
Públicas, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, tendo sido previamente preenchidos 
todos os requisitos, com os seguintes 
trabalhadores: 
 
Para a carreira e categoria de Técnico Superior, 
com efeitos a 23 de junho de 2018: Hugo César 
dos Santos Roque Vicente, Leonel David Braga 
Oliveira e Maria Elvira Teixeira Bispo Ferreira, 
para a 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15, a que corresponde a 
remuneração mensal de 1.201,48 euros; 
 
Para a categoria de Coordenador Técnico, com 
efeitos a 23 de junho de 2018: Bruno Miguel 
Camilo Pereira, para a 1.ª posição remuneratória e 
nível remuneratório 14, a que corresponde a 
remuneração mensal de 1149,99 euros. 
 
Para a carreira e categoria de Assistente Técnico: 
 
Com efeitos a 22 de maio de 2018: Hélder José da 
Silva Pinheiro e Maria Teresa Henriques Natário 
Afonso, para a 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5, a que corresponde a 
remuneração mensal de 683,13 euros; 
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Com efeitos a 9 de junho de 2018: Rui Manuel do 
Espírito Santo Gomes, para a 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 7, a que 
corresponde a remuneração mensal de 789,54 
euros; 
Com efeitos a 23 de junho de 2018: Carlos Alberto 
de Almeida Ribeiro, para a 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 9, a que 
corresponde a remuneração mensal de 892,53 
euros; e Sara Rodrigues Jorge Araújo Tinoco, para 
a 3.ª posição remuneratória e nível remuneratório 
8, a que corresponde a remuneração mensal de 
837,60 euros. 
 
Para a categoria de Encarregado Operacional: 
 
Paulo Alexandre Abrunhosa Pinto, para a 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 7, a 
que corresponde a remuneração mensal de 
789,54 euros. 
 
Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço da trabalhadora, na sequência da 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria: 
Ana Maria Gomes Martins, com início a 31 de 
julho de 2018, na categoria de Assistente Técnico, 
com a remuneração correspondente à posição 6, 
nível 11, por acordo entre a trabalhadora, os 
Municipalizados de Vila Franca de Xira como 
serviço de origem e os SIMAR enquanto serviço 
de destino. 

 
14 de agosto de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 164, de 27 de agosto de 2018] 
 
 
 

AVISO n.º 12437/2018 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009 de 22/1 alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011 de 6/04, 
notificam-se os interessados que a Lista Unitária 
de Ordenação Final do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de um posto de trabalho 
na carreira e categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Contabilidade, em regime de 
Contrato de Trabalho em Funções Públicas por 
Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 5/2017, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 200, aviso n.º 12459 de 2017.10.17, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 

OE201710/0233 e no jornal Público do dia 
2017.10.18, foi homologada pelo Conselho de 
Administração em reunião de 17 de agosto de 
2018, 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. 

 
17 de agosto de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 166, de 29 de agosto de 2018] 
 
 
 


