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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

29.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 16 de janeiro de 2019 

 
 
 

Notas: A Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva 
Paixão dos Santos Bernardo Lopes abandonou a 
Reunião às 17h37. 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta, subscrita pelo Sr. Presidente da 
Câmara, com o n.º 21/2019, de não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, no âmbito do 
processo de descentralização de competências da 
Administração Central para as Autarquias Locais. 

 
 

(Admitida por unanimidade) 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, pelo falecimento de António 
Martins Tanganho, apresentado pelo Sr. 
Presidente da Câmara, Sr. Vice-Presidente e Srs. 
Vereadores eleitos pela CDU – Coligação 
Democrática Unitária 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 22/2018 

 
António Martins Tanganho faleceu no passado dia 
25 de dezembro aos 85 anos. Nascido na 
freguesia de Aguiar, Viana do Alentejo, que 
abandonou em busca de melhores condições de 
vida, veio para Lisboa e posteriormente para a 
freguesia de São João da Talha, onde viveu até à 
data do seu falecimento, dedicando grande parte 
da sua vida a esta freguesia. 
 
Como Trabalhador da empresa Trefilaria foi 
membro da sua Comissão de Trabalhadores em 
diversos mandatos e dirigente do Sindicato dos 
Metalúrgicos do Distrito de Lisboa. 
 
Como dirigente da Comissão Unitária de 
Reformados e Pensionistas de S. João da Talha 
durante 5 mandatos, foi o grande obreiro na 
criação e construção do atual Centro de Dia em S. 
João da Talha. 
 
Foi membro de Direção da Federação das 
Associações de Reformados Pensionistas e 
Idosos do Distrito de Lisboa – FARPIL. 
 
Com a dedicação e a simplicidade que o 
caracterizava, foi ainda vogal da Junta de 
Freguesia nos mandatos 1993/1997, 2001/2005 e 
2005/2009, sempre eleito nas listas do seu 
Partido, o Partido Comunista Português, ao qual 
aderiu em maio de 1974. 
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Os eleitos da CDU propõem à Câmara Municipal 
de Loures, reunida a 16 de janeiro de 2019, que 
delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e à Direção da CURPI de S. João da 
Talha 

 
 

Os eleitos da CDU 
na Câmara Municipal de Loures 

 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo PS - Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 23/2019 

 
Pela urgente alteração 

ao Regulamento de Taxas 
do Município de Loures 

 
Considerando que: 
 
a) A versão vigente do Regulamento de Taxas do 

Município de Loures, aprovado em 2009, se 
revela desadequada e, descontextualizada da 
realidade económica e financeira do 
Município, designadamente no que diz 
respeito às taxas urbanísticas; 

 
b) Desde essa data, entraram em vigor vários 

diplomas legais, quer ao nível da legislação da 
urbanização e da edificação, quer ao nível da 
gestão urbanística dos municípios, que 
justificam uma revisão urgente do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures; 

 
c) As várias alterações ao Regime Jurídico da 

Urbanização e Edificação, designadamente as 
definidas pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que introduziu várias 
modificações, em particular em alguns aspetos 
do procedimento do controlo prévio das 

operações urbanísticas, que carecem de 
compatibilização com o Regulamento de 
Taxas do Município; 

 
d) A implementação de novos procedimentos 

administrativos e algumas alterações aos 
existentes implicam uma profunda reflexão 
sobre a fixação de novos valores das taxas 
urbanísticas, assim como uma reformulação 
na redação do próprio articulado do 
Regulamento; 

 
e) A diminuição dos custos administrativos 

constitui um fator de competitividade 
económica dos municípios, das empresas e 
dos cidadãos em geral; 

 
f) A Câmara Municipal deverá ser a principal 

promotora de incentivos, não só à captação de 
novos investimentos, mas também de apoio 
ao tecido empresarial existente, assim como 
dos cidadãos em particular. 

 
 
Os vereadores do Partido Socialista, ao abrigo do 
Estatuto do Direito de Oposição, artigos 1.º e 6.º 
da Lei n.º 24/98, conjugado com artigo 114.º da 
Constituição da República Portuguesa, têm a 
honra de propor que a Câmara Municipal, reunida 
a 16 de janeiro de 2019, delibere aprovar: 
 
1. A alteração do Regulamento de Taxas do 

Município do Loures, relativa ao capítulo III - 
Urbanização e Edificação; 

 
2. Para a concretização do atrás exposto, a 

imediata constituição de um grupo de trabalho, 
que inclua um vereador de cada Partido 
Político com representação nesta Câmara, 
para que, num prazo máximo de 60 dias, seja 
apresentada a esta Câmara uma proposta de 
alteração do referido Capítulo III. 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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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, no ano de 2019, das novas 
competências previstas na Lei n.º 50/2018, de 16 
de agosto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 21/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi publicada, a 16 de agosto de 2018, a Lei 

n.º 50/2018, Lei-Quadro da Transferência de 
Competências para as Autarquias Locais e 
para as Entidades Intermunicipais; 

 
B. Conforme estipulava o referido diploma, os 

Órgãos Deliberativos das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais estavam obrigados 
a pronunciarem-se e a comunicar à DGAL - 
Direção Geral das Autarquias Locais, 
tempestivamente, sobre o seu entendimento 
quanto à transferência das referidas 
competências; 

 
C. Dando corpo a essa estipulação legal, a 

Câmara e a Assembleia Municipal de Loures 
deliberaram respetivamente, a 6 e 13 de 
setembro de 2018, pela não assunção 
imediata das competências a 1 de janeiro de 
2019, invocando um conjunto de pressupostos 
e fundamentos que se mantêm válidos; 

 
D. Entretanto, entre os dias 27 e 29 de novembro 

de 2018, foram publicados 11 (onze) decretos-
leis que concretizam a transferência de 
competências da Administração Central para a 
Administração Local: 

 
- O DL n.º 97/2018, de 27 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio das praias marítimas, fluviais e 
lacustres; 

 
- O DL n.º 98/2018, de 27 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da autorização de exploração das 
modalidades afins de jogos de fortuna ou azar 
e outras formas de jogo; 

 
- O DL n.º 99/2018, de 28 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da promoção turística; 

- O DL n.º 100/2018, de 28 de novembro - que 
concretiza a transferência de competências no 
domínio das vias de comunicação; 

 
- O DL n.º 101/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da justiça; 

 
- O DL n.º 102/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio dos projetos financiados por fundos 
europeus e dos programas de captação de 
investimento; 

 
- O DL n.º 103/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio do apoio aos bombeiros voluntários; 

 
- O DL n.º 104/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio das estruturas de atendimento ao 
cidadão; 

 
- O DL n.º 105/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da habitação; 

 
- O DL n.º 106/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio da gestão do património imobiliário 
público sem utilização; 

 
- O DL n.º 107/2018, de 29 de novembro - que 

concretiza a transferência de competências no 
domínio do estacionamento público. 

 
 
 
E. Como resulta do disposto na Lei n.º 50/2018, 

de 16 de agosto e nos decretos-leis supra 
referidos, as competências são transferidas 
automaticamente para os Municípios e 
Entidades Intermunicipais, sem prejuízo de 
que os respetivos Órgãos Deliberativos 
deliberem, relativamente a cada um deles e 
comuniquem à DGAL - Direção Geral das 
Autarquias Locais, não pretender exercer a 
respetiva competência, no ano de 2019; 

 
 
F. Os fundamentos e pressupostos invocados 

nas deliberações da Câmara e da Assembleia 
Municipal de Loures, tomadas respetivamente, 
a 6 e 13 de setembro de 2018, se mantêm 
válidos. 
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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 de agosto, proposta a enviar à 
Assembleia Municipal, para a não assunção, no 
ano de 2019, das novas competências previstas 
na Lei e nos diplomas setoriais supra identificados 
e relativamente a cada um deles, tendo em 
consideração a necessidade de se proceder a 
uma correta avaliação e preparação da receção 
das referidas competências, ao longo do ano de 
2019, prazos igualmente previstos na Lei e nos 
diplomas setoriais. 

 
 

Loures, 14 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 26.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 21 de novembro 
de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Rita Colaço Leão, por não ter estado presente 
naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 48607-A/DCA/2018-SH 
Ajuste direto, critério material para aquisição 
de energia elétrica no regime de Baixa Tensão 
Normal (BTN) para o Município de Loures 
Proposta de ratificação do despacho, de 3 de 
janeiro de 2019, exarado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente à aprovação do Relatório Final 
e da adjudicação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 2/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo ajuste direto, tendente à celebração de 
contrato para aquisição de energia elétrica no 
regime baixa tensão normal (BTN), para o 
Município de Loures, procedimento esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 48607-
A/DCA/2018-SH, e no qual houve lugar à 
apresentação de propostas, a que se lhe 
seguiu a elaboração do Relatório Preliminar 
por parte do júri, Relatório Preliminar esse que 
foi sujeito a audiência prévia, não tendo havido 
lugar a quaisquer observações apresentadas 
pelos concorrentes; 

 
B. Entretanto, o júri procedeu à elaboração do 

Relatório Final, com a inerente proposta de 
Adjudicação, Relatório Final e Adjudicação 
para cuja aprovação o órgão competente é a 
Câmara Municipal; 

 
C. Se encontrava previsto no Caderno de 

Encargos que o início de vigência do contrato 
se desse a 1 de janeiro de 2019; 

 
D. Importava assegurar que o contrato fosse 

assinado o mais próximo possível da data 
estabelecida como sendo a data pretendida 
para início de produção de efeitos do mesmo, 
a qual, como se referiu supra, era o dia 1 de 
janeiro de 2019; 

 
E. Se afigurava impossível reunir, 

extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
assegurar a aprovação do Relatório Final e da 
Adjudicação com o caráter de urgência que 
reclamam em ordem a assegurar que o 
contrato seja assinado o mais próximo 
possível da data de 1 de janeiro de 2019; 
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F. Os atos de aprovação do Relatório Final e da 
Adjudicação, nos termos que constam de 
documento em anexo, foram praticados por 
mim, Presidente da Câmara Municipal, em 3 
de janeiro de 2019, com fundamento nos 
pressupostos atrás identificados, 
nomeadamente o caráter de urgência; 

 
G. A norma legal que fundamenta e legitima a 

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

 
H. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação dos atos 
praticados pelo Presidente da Câmara 
Municipal referidos no considerando F. 
carecem tais atos, pois, de serem ratificados 
nos termos previstos na norma referida no 
considerando G. que antecede. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar os 
atos de aprovação do Relatório Final e da 
Adjudicação, praticados pelo Presidente da 
Câmara Municipal em 3 de janeiro de 2019 
(documento em anexo) e relacionados com o 
procedimento do tipo ajuste direto, tendente à 
celebração de contrato para aquisição de energia 
elétrica no regime baixa tensão normal (BTN), 
para o Município de Loures, procedimento esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 48607-
A/DCA/2018-SH. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 

Processo n.º 48960/DCA/2018 
Concurso Público para aluguer operacional de 
veículos automóveis de 10 veículos ligeiros 
com 3500 kg de peso bruto e superestrutura 
destinada preferencialmente à recolha de 
resíduos depositados na via pública, pelo 
período de 36 meses 
Proposta de ratificação do despacho, de 8 de 
janeiro de 2019, exarado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente à prestação de esclarecimentos 
e retificações das peças do procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 3/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contrato para aluguer 
operacional de veículos automóveis de 10 
veículos ligeiros com 3500 kg de peso bruto e 
superestrutura destinada preferencialmente à 
recolha de resíduos depositados na via 
pública, pelo período de 36 meses, 
procedimento desenvolvido sob o n.º de 
processo 48960/DCA/2018, e relativamente ao 
qual se encontra em curso o prazo para 
apresentação de propostas; 

 
B. Se mostrou necessário que o Município de 

Loures operasse esclarecimentos na 
sequência de solicitação feita por entidade 
interessada bem como retificações do teor das 
peças do procedimento de forma oficiosa; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

retificação das peças do procedimento, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi praticado por mim, enquanto Presidente da 
Câmara Municipal, mediante decisão datada 
de 8 de janeiro de 2019, porquanto não se 
cingindo os esclarecimentos solicitados pela 
entidade interessada nem as retificações feitas 
a uma mera necessidade de boa 
compreensão e interpretação das peças do 
procedimento, o júri não dispunha de 
competência para os prestar; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos e modificar o 
teor das peças do procedimento, uma vez que 
o termo do prazo para prestar esclarecimentos 
e retificar erros e omissões no procedimento 
em causa era o dia 10 de janeiro de 2019, 
mostrando-se impossível reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
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deliberar sobre os esclarecimentos a prestar e 
retificações a fazer a tempo de obviar ao 
integral decurso do prazo para o efeito 
pretendido, o que implicaria a necessidade de 
prorrogação e publicitação de anúncio para o 
efeito; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

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

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos, e retificação 
das peças do procedimento é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto nos 
números 5 a 7 do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual;  

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, e referido no considerando C., 
carece tal ato, pois, de ser ratificado, nos 
termos previstos na norma referida no 
considerando sob a letra E. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de prestação de esclarecimentos e retificação 
das peças do procedimento praticado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, em 8 de janeiro 
de 2019 (documento em anexo) e relacionado com 
o procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, 
tendente à celebração de contrato para aluguer 
operacional de veículos automóveis de 10 veículos 
ligeiros com 3500 kg de peso bruto e 
superestrutura destinada preferencialmente à 
recolha de resíduos depositados na via pública, 
pelo período de 36 meses, procedimento 
desenvolvido sob o n.º de processo 
48960/DCA/2018. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 

(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 48040/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, para o Município de 
Loures, Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de ratificação do despacho, de 21 de 
dezembro de 2018, exarado pelo Sr. Presidente 
da Câmara, referente à prestação de 
esclarecimentos e modificação das peças do 
procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 4/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 
como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, pelo 
período de 36 meses e com início de produção 
de efeitos pretendido para o dia 1 de maio de 
2019, pelo Município de Loures, pelos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), pela Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e pela Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., em 
agrupamento de entidades adjudicantes, 
procedimento desenvolvido sob o n.º de 
processo 48040/DCA/2018, e relativamente ao 
qual se encontra em curso o prazo para 
apresentação de propostas; 
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B. Se mostrou necessário que as entidades 
adjudicantes, incluindo o Município de Loures 
operassem adicionais esclarecimentos e 
modificações ao teor das peças do 
procedimento, conforme solicitado por 
entidades interessadas; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

modificações das peças do procedimento, na 
parte respeitante ao Município de Loures, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi praticado por mim, enquanto Presidente da 
Câmara Municipal, mediante decisão datada 
de 21 de dezembro de 2018, porquanto não se 
cingindo os esclarecimentos solicitados pelas 
entidades interessadas a uma mera 
necessidade de boa compreensão e 
interpretação das peças do procedimento, o 
júri não dispunha de competência para os 
prestar; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência 

em prestar os esclarecimentos e modificar o 
teor das peças do procedimento, uma vez que 
o termo do prazo para prestar esclarecimentos 
e retificar erros e omissões no procedimento 
em causa era o dia 21 de dezembro de 2018, 
mostrando-se impossível reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
deliberar sobre os esclarecimentos a prestar a 
tempo de obviar ao integral decurso do prazo 
para o efeito pretendido; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

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

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos e modificações 
das peças do procedimento é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto nos 
números 5 a 7 do artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação 
atual;  

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, carece tal ato, pois, de ser 
ratificado, nos termos previstos na norma 
referida no considerando que antecede sob a 
letra E. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de prestação de esclarecimentos e 
modificações das peças do procedimento 
praticado pelo Presidente da Câmara Municipal, 
em 21 de dezembro de 2018 (documento em 
anexo) e relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, tendente à celebração 
de contrato para aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, pelo período de 36 meses e 
com início de produção de efeitos pretendido para 
o dia 1 de maio de 2019, pelo Município de 
Loures, pelos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), pela Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
pela Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., em 
agrupamento de entidades adjudicantes, 
procedimento desenvolvido sob o n.º de processo 
48040/DCA/2018. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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Processo n.º 48040/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, para o Município de 
Loures, Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de ratificação do despacho, de 28 de 
dezembro de 2018, exarado pelo Sr. Presidente 
da Câmara, referente à prorrogação do prazo, por 
33 dias, para apresentação de propostas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 5/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
celebração de contrato para a aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 
como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, pelo 
período de 36 meses, pelo Município de 
Loures, pelos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR), pela Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. e pela Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda., em agrupamento de 
entidades adjudicantes, procedimento esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 
48040/DCA/2018, e relativamente ao qual se 
encontra em curso o prazo para apresentação 
de propostas; 

 
B. Se mostrou necessário que as entidades 

adjudicantes, incluindo o Município de Loures 
operassem a prorrogação de prazo para 
apresentação de propostas, por 33 (trinta e 
três) dias, conforme solicitado e devidamente 
fundamentado por entidade interessada no 
procedimento; 

 
C. O ato de prorrogação de prazo para 

apresentação de propostas, por 33 (trinta e 
três) dias, na parte respeitante ao Município 
de Loures, nos termos que constam de 
documento em anexo, foi praticado por mim, 
Presidente da Câmara Municipal, em 28 de 
dezembro de 2018, porquanto, o júri não 
dispunha de competência para tal decisão; 

D. A decisão tomada o foi em face da urgência, 
uma vez que o termo do prazo para 
apresentação das propostas se verifica a 2 de 
janeiro de 2019, mostrando-se impossível 
reunir, extraordinariamente, a Câmara 
Municipal para deliberar sobre tal matéria; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

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

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

da aludida prorrogação de prazo para 
apresentação de propostas é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto 
nomeadamente, dos números 2 e 4 do artigo 
64.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, carece tal ato, pois, de ser 
ratificado, nos termos previstos na norma 
referida no considerando que antecede sob a 
letra E. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro (lei que estabelece 
o regime jurídico das autarquias locais), ratificar o 
ato de prestação de prorrogação de prazo para 
apresentação de propostas, por 33 (trinta e três) 
dias, praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal em 28 de dezembro de 2018 
(documento em anexo) e relacionado com o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, 
tendente à celebração de contrato com vista à 
aquisição de serviços de comunicações de rede 
fixa, dados, móvel e serviços de Disaster 
Recovery, bem como a gestão e manutenção da 
atual infraestrutura de comunicações fixas, pelo 
período de 36 meses, pelo Município de Loures, 
pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), pela Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
pela Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., em 
agrupamento de entidades adjudicantes, 
procedimento esse desenvolvido sob o n.º de 
processo 48040/DCA/2018. 
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Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 47284/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar para os 
Refeitórios do Município de Loures e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 
Proposta de ratificação do despacho, de 10 de 
janeiro de 2019, exarado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente à notificação da sociedade 
Entre Molhos e Caixas, para efeitos de audiência 
prévia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 6/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público que corre sob o n.º de 
processo 47284/DCA/2018, com vista à 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, por lotes, para o Município de 
Loures e os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), no qual houve lugar à 
notificação da entidade Entre Molhos e 
Caixas, Lda. para que apresentasse os 
documentos de habilitação, na sequência da 
adjudicação da sua proposta referente ao lote 
8 do procedimento; 

 
B. Entretanto, nos termos que melhor constam do 

documento anexo a esta proposta, a referida 
entidade Entre Molhos e Caixas, Lda. não 
apresentou os documentos de habilitação a 
que se encontrava obrigada; 

 
C. Em face da mencionada não apresentação 

dos documentos de habilitação existia a 
necessidade de tomada de uma decisão de 
notificação da entidade adjudicatária Entre 
Molhos e Caixas, Lda., para efeitos de 

audiência prévia da mesma, em virtude da 
verificação desse facto da não apresentação 
dos documentos de habilitação, facto esse que 
determina a caducidade de tal adjudicação; 

 
D. Se mostrava urgente tomar a referida decisão 

tendo presente a data de início de produção 
de efeitos do contrato pretendido e a 
necessidade da submissão desse contrato à 
apreciação do Tribunal de Contas bem como a 
necessidade de adjudicação da proposta 
ordenada em lugar subsequente na 
eventualidade de se vir a concluir, a final, pela 
imputabilidade da não apresentação dos 
documentos de habilitação à entidade Entre 
Molhos e Caixas, Lda., tendo presente, 
também, a impossibilidade de reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
a respetiva deliberação e, ainda, tendo 
presente que o procedimento aquisitivo o é em 
agrupamento de entidades adjudicantes e 
para além da intervenção do órgão 
competente para contratar do Município de 
Loures, ter ainda de intervir neste processo de 
decisão o órgão competente para contratar 
dos SIMAR; 

 
E. Em face dos factos e fundamentos que 

antecedem, em 10 de janeiro de 2019, foi, por 
mim, Presidente da Câmara Municipal, tomada 
a decisão de notificação da entidade 
adjudicatária Entre Molhos e Caixas, Lda., 
para efeitos de audiência prévia da mesma, 
em virtude da verificação desse facto da não 
apresentação dos documentos de habilitação, 
facto esse que determina a caducidade de tal 
adjudicação; 

 
F. O órgão competente para praticar o ato 

referido é, na parte referente à entidade 
adjudicante Município de Loures, a Câmara 
Municipal; 

 
G. O referido ato praticado pelo Presidente da 

Câmara foi fundamentado e legitimado pela 
disposição que consta do n.º 3 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (lei que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais); 

 
H. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal referido no considerando E. carece 
tal ato, pois, de ser ratificado nos termos 
previstos na norma referida no considerando 
G. que antecede. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e 
com os fundamentos que antecedem, conforme 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o ato de 
notificação da entidade adjudicatária Entre Molhos 
e Caixas, Lda., para efeitos de audiência prévia da 
mesma, em virtude da verificação da não 
apresentação dos documentos de habilitação, 
facto esse que determina a caducidade de tal 
adjudicação, praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal em 10 de janeiro de 2019 (documento 
em anexo) e relacionado com o procedimento do 
tipo concurso público, tendente à celebração de 
contrato para aquisição continuada de bens de 
consumo alimentar, por lotes, para o Município de 
Loures e os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), procedimento esse 
desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018 

 
 

Loures, 10 de janeiro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 47284/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar para os 
Refeitórios do Município de Loures e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 
Proposta de ratificação do despacho, de 4 de 
janeiro de 2019, exarado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, referente à aceitação da caução 
apresentada pela entidade Mafripeixe - Comércio 
de Peixe, Lda.. 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 7/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Foi instruído e lançado um procedimento do 

tipo concurso público que corre sob o n.º de 
processo 47284/DCA/2018, com vista à 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, por lotes, para o Município de 
Loures e os Serviços Intermunicipalizados de 
Água e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), no qual houve lugar à 
notificação da entidade Mafripeixe - Comércio 
de Peixe, Lda. para que apresentasse a 
respetiva caução, referente aos lotes 4 e 5 do 
procedimento que lhe foram adjudicados; 

 
B. Entretanto, a referida entidade Mafripeixe - 

Comércio de Peixe, Lda. apresentou a caução 
em causa de modo extemporâneo pelo que a 
decisão de aceitação da caução nessas 
circunstâncias cabe à Câmara Municipal; 

 
C. Existia a urgência em tomar a decisão de 

aceitação, ou não, de tal caução, tendo 
presente a data de início de produção de 
efeitos do contrato pretendido e a 
necessidade, ainda, da submissão desse 
contrato à apreciação do Tribunal de Contas, 
bem como a impossibilidade de reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
a respetiva deliberação; 

 
D. Com os fundamentos que antecedem, em 4 de 

janeiro de 2019, foi, por mim, Presidente da 
Câmara Municipal, tomada a decisão de 
aceitação da caução apresentada pela 
entidade Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda.; 

 
E. O referido ato de aceitação da caução 

apresentada pela entidade Mafripeixe - 
Comércio de Peixe, Lda. foi fundamentado e 
legitimado pela disposição que consta do n.º 3 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro (lei que estabelece o 
regime jurídico das autarquias locais); 

 
F. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal referido no considerando D. carece 
tal ato, pois, de ser ratificado nos termos 
previstos na norma referida no considerando 
E. que antecede. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos e 
com os fundamentos que antecedem, conforme 
disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, ratificar o ato de 
aceitação da caução apresentada pela entidade 
Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda., praticado 
pelo Presidente da Câmara Municipal em 4 de 
janeiro de 2019 (documento em anexo) e 
relacionado com o procedimento do tipo concurso 
público, tendente à celebração de contrato para 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, por lotes, para o Município de Loures e 
os Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), procedimento esse desenvolvido sob o 
n.º de processo 47284/DCA/2018. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 48575/48618/DCA/2018 
Aquisição de serviços de licenciamento de 
software para PCs dos Serviços do Município 
de Loures e para PCs das Escolas do 
Município de Loures, por lotes, ao abrigo do 
Acordo Quadro de Licenciamento de Software 
e Serviços Conexos da Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública, I.P. 
(ESPAP) 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequentes adjudicações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 20/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, foi lançado um 
procedimento aquisitivo do tipo previsto no 
artigo 259.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), no âmbito do Acordo Quadro de 
Licenciamento de Software e Serviços 

Conexos da Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública, I.P. (ESPAP), para 
a formação de contratos, em número de 3 
(três), por lotes, de Aquisição de Serviços de 
Licenciamento de Software para PC’s dos 
Serviços do Município de Loures e para PC’s 
das Escolas do Município de Loures, ao abrigo 
do Lote 6 - Desktop Virtualization, do Acordo 
Quadro, do Lote 42 - Object Relational 
Modeling, do Acordo Quadro e do Lote 68 - 
Pacotes de Software, do Acordo Quadro; 

 
B. Que tendo decorrido o prazo para a 

apresentação de propostas, o júri do 
procedimento elaborou o Relatório Preliminar 
com análise, avaliação e ordenação das 
propostas apresentadas pelos concorrentes, 
tendo-o submetido a audiência prévia com 
concessão de prazo que também já decorreu; 

 
C. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 

houve lugar à apresentação de observações 
ao abrigo desse direito por parte dos 
concorrentes; 

 
D. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório 

Final que se anexa, e que cabe submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
órgão competente para a decisão de contratar, 
com vista à aprovação do mesmo, relatório 
esse que inclui proposta de adjudicação para 
cada um dos lotes em causa, evidenciando-se 
que apenas uma entidade apresentou 
proposta para cada um dos lotes sujeito a 
procedimento aquisitivo, a saber, a 
concorrente Informática El Corte Inglês, S.A.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, nos artigos 
73.º, 76.º e n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (na sua versão 
atual), aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao procedimento 

aquisitivo do tipo previsto no artigo 259.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), no 
âmbito do Acordo Quadro de Licenciamento 
de Software e Serviços Conexos da Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP), para a formação de 
contratos, em número de 3 (três), por lotes, de 
Aquisição de Serviços de Licenciamento de 
Software para PC’s dos Serviços do Município 
de Loures e para PC’s das Escolas do 
Município de Loures, ao abrigo do Lote 6 - 
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Desktop Virtualization, do Acordo Quadro, do 
Lote 42 - Object Relational Modeling, do 
Acordo Quadro e do Lote 68 - Pacotes de 
Software, do Acordo Quadro, procedimento 
esse desenvolvido sob o n.º de processo 
48575/48618/DCA/2018; 

 
2. As inerentes adjudicações às propostas 

ordenadas em 1.º lugar, em cada um dos lotes 
I a III, sujeitos a procedimento, ou seja: 

 
a) A adjudicação no Lote I à proposta da 

concorrente “Informática El Corte Inglês, S.A.”, 
pelo preço global de 9.870,00 € (nove mil 
oitocentos e setenta euros), a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
b) A adjudicação no Lote II à proposta da 

concorrente “Informática El Corte Inglês, S.A.”, 
pelo preço global de 2.744,82 € (dois mil 
setecentos e quarenta e quatro euros e oitenta 
e dois cêntimos), a que acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
c) A adjudicação no Lote III à proposta da 

concorrente “Informática El Corte Inglês, S.A.”, 
pelo preço global de 586.954,56 € (quinhentos 
e oitenta e seis mil novecentos e cinquenta e 
quatro euros e cinquenta e seis cêntimos), a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, não tendo participado na votação a 
Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão 
dos Santos Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 697/2010_E1 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público municipal de 
parcela com 2.739 m2 sita na rua Padre Américo, 
Quinta do Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, destinada a integrar o domínio 
privado municipal para construção e instalação de 
Unidade de Saúde integrada no ACES Loures-
Odivelas, através de constituição de direito de 
superfície a favor da Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 8/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 03.12.2018 foi realizada reunião com a 

Ministra da Saúde na qual foi analisada a 
rápida concretização da construção do Centro 
de Saúde de Santo Antão do Tojal, onde o 
Município de Loures afirmou a disponibilidade 
para ser parte ativa na solução para a sua 
construção, através da execução do projeto, 
construção de acessos e espaços exteriores, 
bem como no lançamento e fiscalização da 
empreitada de construção; 

 
B. Nessa reunião o Ministério da Saúde 

manifestou um acordo de princípio, sujeito a 
confirmação após contacto com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P. (ARSLVT), com garantia de 
envio ao Município de Loures de programa 
funcional do equipamento de saúde; 

 
C. É desejo da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal e população a 
construção do centro de saúde, cujo terreno 
disponibilizado para o efeito pelo Município de 
Loures se encontra identificado; 

 
D. O Município de Loures desenvolveu as ações 

necessárias referentes à parcela de terreno 
com 2.739 m2, cedida no âmbito do alvará de 
licença de loteamento n.º 2/2010, para 
equipamento de utilização coletiva, objeto da 
ficha predial n.º 3080/Santo Antão do Tojal e 
integrada no domínio público municipal; 

 
E. Para a constituição em direito de superfície a 

favor da ARSLVT sobre a referida parcela de 
terreno sita na rua Padre Américo, Quinta do 
Aqueduto, em Santo Antão do Tojal, União 
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das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, torna-se necessário desafetar aquela 
área do domínio público municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), do 
Anexo I do da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para que esta 
delibere, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea q), 
do Anexo I do do mesmo diploma legal, a 
desafetação da parcela com 2.739 m2 sita na rua 
Padre Américo, Quinta do Aqueduto, em Santo 
Antão do Tojal, União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, destinada a integrar o 
domínio privado municipal para a construção e 
instalação de Unidade de Saúde integrada no 
ACES Loures-Odivelas, através de constituição de 
direito de superfície a favor da Administração 
Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P.. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de celebração de Contrato de Utilização 
de Imóveis Municipais entre o Município de Loures 
e a Cooperativa Agrícola de Loures, incidente 
sobre parcelas de terreno para instalação de 
apiários. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 9/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 5.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 3 de janeiro de 2018, foi 
aprovada a celebração do Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, com a 
finalidade de estabelecer o âmbito e os 
objetivos da colaboração a concretizar no 
domínio da dinamização da apicultura 
sustentável, no território de Loures; 

 
B. O Protocolo de Cooperação foi assinado no 

dia 24 de janeiro de 2018; 
 
C. No âmbito do Protocolo de Cooperação 

celebrado entre o Município de Loures e a 
Cooperativa Agrícola de Loures, ficou 
convencionado que o Município de Loures 
cede o uso de terrenos municipais, para a 
criação de uma bolsa de terrenos para prática 
da apicultura, que a Cooperativa Agrícola de 
Loures se encontra a desenvolver, e que se 
destinam à instalação de Apiários; 

 
D. O Município de Loures é dono e legitimo 

proprietários dos seguintes terrenos: 
 
a) Prédio rústico, situado em Jardim d’Aquém e 

Teixeira Grande, com a área de 12.920 m2, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha 285, da 
freguesia de Bucelas, que confronta a Norte 
com Rio, a Sul com Estrada de Bucelas ao 
Freixial, a Nascente com vinhas de António 
Duarte e Maria Romana e a Poente com vinha 
de Luzia Silvestre e Caralinda, e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 5 da Secção 
Z, da mesma freguesia; 

 
b) Prédio rústico, situado em Barreira da Feiteira 

Pequena e Jardim Feiteira, com a área de 
5.280 m2, descrito na 2.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha 286, da 
freguesia de Bucelas, que confronta a Norte 
com Rio, a Sul com Maria Romana, a 
Nascente com vinha de Maria Romana e a 
Poente com Silvestre Caralinda, e inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo 8 da Secção 
Z, da mesma freguesia. 
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E. A Cooperativa Agrícola de Loures aceitou as 
condições propostas. 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
Ao abrigo da alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 
280/2007, de 7 de agosto, aprovar a celebração 
de Contrato de Utilização de Imóveis Municipais 
entre o Município de Loures e a Cooperativa 
Agrícola de Loures, das seguintes parcelas de 
terreno: 
 
1. A área de 5.585 m2, do prédio rústico, situado 

em Jardim d’Aquém e Teixeira Grande, com a 
área total de 12.920 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 285, da freguesia de Bucelas, que 
confronta a Norte com Rio, a Sul com Estrada 
de Bucelas ao Freixial, a Nascente com vinhas 
de António Duarte e Maria Romana e a Poente 
com vinha de Luzia Silvestre e Caralinda, e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 5 
da Secção Z, da mesma freguesia; 

 
2. A área de 989 m2, do prédio rústico, situado 

em Barreira da Feiteira Pequena e Jardim 
Feiteira, com a área total de 5.280 m2, descrito 
na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 286, da freguesia de 
Bucelas, que confronta a Norte com Rio, a Sul 
com Maria Romana, a Nascente com vinha de 
Maria Romana e a Poente com Silvestre 
Caralinda, e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 8 da Secção Z, da mesma 
freguesia. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 

DE IMÓVEIS MUNICIPAIS 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
1. Pelo presente contrato o Município de Loures 

autoriza a Cooperativa Agrícola de Loures, e 
esta aceita, no âmbito do Protocolo de 
Cooperação entre si celebrado em 24 de 
janeiro de 2018 e aprovado na 5.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 3 de janeiro de 2018, no domínio 
da dinamização da apicultura sustentável, a 
utilização das seguintes parcelas de terrenos, 
integradas no domínio privado municipal, para 
a criação de uma bolsa de terrenos para 
prática da apicultura, que se encontra a 
desenvolver, e que se destinam à instalação 
de Apiários: 

 
a) A área de 5.585 m2, do prédio rústico, situado 

em Jardim d’Aquém e Teixeira Grande, com a 
área total de 12.920 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 285, da freguesia de Bucelas, que 
confronta a Norte com Rio, a Sul com Estrada 
de Bucelas ao Freixial, a Nascente com vinhas 
de António Duarte e Maria Romana e a Poente 
com vinha de Luzia Silvestre e Caralinda, e 
inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 5 
da Secção Z, da mesma freguesia; 

 
b) A área de 989 m2, do prédio rústico, situado 

em Barreira da Feiteira Pequena e Jardim 
Feiteira, com a área total de 5.280 m2, descrito 
na 2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures sob a ficha 286, da freguesia de 
Bucelas, que confronta a Norte com Rio, a Sul 
com Maria Romana, a Nascente com vinha de 
Maria Romana e a Poente com Silvestre 
Caralinda, e inscrito na matriz predial rústica 
sob o artigo 8 da Secção Z, da mesma 
freguesia. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
Os terrenos são utilizados a título gratuito, pelo 
período de 12 (doze) meses, renovando-se, 
automaticamente, por iguais e sucessivos 
períodos de tempo, salvo se for denunciado por 
alguma das partes. 
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CLÁUSULA 3.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Cooperativa Agrícola de Loures deve apresentar 
um relatório anual da atividade desenvolvida nos 
terrenos utilizados, junto da Divisão de Economia 
de Inovação da Câmara Municipal de Loures, sob 
pena de se verificar a caducidade do presente 
contrato. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Condições de Utilização dos Terrenos 

 
1. A Cooperativa Agrícola de Loures assegura a 

gestão dos terrenos municipais utilizados, 
podendo proporcionar o uso de parcelas dos 
mesmos a terceiros, apicultores, para a prática 
da apicultura, no âmbito da bolsa de terras 
para a apicultura que se encontra a 
desenvolver. 

 
2. Fica expressamente vedado aos utilizadores 

das parcelas dos terrenos: 
 
a) Construir ou edificar qualquer estrutura, 

qualquer tipo de instalação ou construção, 
incluindo vedações, sem prévia autorização do 
Município de Loures, bem como ocupar a 
parcela, total ou parcialmente, com abrigos 
móveis, “roulottes” ou atrelados; 

b) Construir quaisquer instalações para animais 
domésticos, nomeadamente canis, galinheiros, 
coelheiras, ou outros, bem como manter ou 
consentir a permanência nas parcelas de 
quaisquer animais, seja a que título for, exceto 
cães guia; 

c) Descaracterizar o terreno sob qualquer forma 
nem praticar no seu interior quaisquer 
atividades que possam danificar o espaço; 

d) Fazer charcos ou lagos para retenção de 
água; 

e) Praticar, no terreno, qualquer atividade que 
produza fogo e/ou que ponha em causa a 
segurança de pessoas ou bens, com exceção 
dos equipamentos de uso apícola; 

f) Cultivar espécies vegetais, sem autorização 
do Município de Loures e da Cooperativa 
Agrícola de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Denúncia 

 
O presente Contrato pode ser denunciado por 
qualquer das partes, nas condições seguintes: 
 
a) O Município de Loures, através de 

comunicação escrita à Cooperativa Agrícola 
de Loures, com, pelo menos, 6 (seis) meses 
de antecedência; 

b) A Cooperativa Agrícola de Loures, através de 
comunicação escrita ao Município de Loures, 
com uma antecedência não inferior a 120 
(cento e vinte) dias. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
EXTINÇÃO 

 
1. O presente contrato extingue-se nas seguintes 

situações: 
 
a) Se o Protocolo de Cooperação celebrado 

entre o Município de Loures e a Cooperativa 
Agrícola de Loures, cessar por qualquer 
causa; 

b) Se os terrenos forem utilizados para fim 
diverso do fixado no contrato; 

c) Se, no prazo de 6 (seis) meses a contar da 
data da entrega dos terrenos, não for iniciada 
a instalação dos Apiários; 

d) Se a Cooperativa Agrícola de Loures deixar de 
ter existência jurídica própria e autónoma; 

e) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 
anterior. 

 
2. A extinção do presente contrato opera 

mediante comunicação escrita, por carta 
registada com aviso de receção, para as 
sedes dos Contraentes. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Restituição do Bem 

 
Findo o Contrato os terrenos são restituídos ao 
Município de Loures, no prazo de 30 (trinta) dias, 
desocupados, limpos e nas condições em que se 
encontravam à data da entrega, sem direito a 
qualquer indemnização pelas benfeitorias 
realizadas. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Comunicações 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes no âmbito da execução do contrato 
devem ser efetuadas por e-mail para os 
seguintes endereços eletrónicos: 

 
- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 
- Cooperativa Agrícola de Loures: 

apical@sapo.pt. 
 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a Cooperativa Agrícola de Loures 
e o Município de Loures, com respeito pelos 
princípios gerais de direito e pelas regras legais ao 
caso aplicáveis. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação do montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 10/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 12 de novembro de 2018, e na 2.ª e 3.ª 
Reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, realizadas em 6 e 13 
de dezembro de 2018, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2019; 

 

B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho e em conformidade com o artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete à Câmara Municipal 
decidir sobre o montante máximo de cada um 
dos encargos previstos nas alíneas a) a c) do 
seu n.º 2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, de acordo com 
o estabelecido no artigo 31.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), de 20 de 
junho e em conformidade com o disposto no n.º 2 
do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, aprovar o montante máximo de 
encargos com o recrutamento de trabalhadores 
necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures de 1.330.000,00 € 
(um milhão, trezentos e trinta mil euros) e o 
montante máximo de encargos com alterações do 
posicionamento remuneratório de 908.510,00 € 
(novecentos e oito mil, quinhentos e dez euros). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 35.º Troféu “Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 12/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 
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B. Se trata de um evento que regista grande 
adesão por parte dos praticantes e que, ao 
longo dos anos, tem vindo a contribuir para 
melhorar a qualidade organizativa das várias 
iniciativas que integram o calendário anual; 

 
C. O 35.º Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures", que acontece em 2019, 
mantém os objetivos de calendarização 
adequada das provas de atletismo, 
uniformização dos regulamentos técnicos 
utilizados, sistematização dos apoios 
concedidos, contributo para a melhoria da 
qualidade de organização de cada Associação 
Desportiva, bem como deteção de novos 
valores para a modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar o quadro normativo e o 
calendário de provas do 35.º Troféu "Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures", que consta 
da informação n.º E/121593/2018, em anexo. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

35.º TROFÉU 
 

"CORRIDA DAS COLETIVIDADES 
DO CONCELHO DE LOURES" 

 
Iniciativa 

 
Divisão de Desporto 

Freguesias do Concelho de Loures 
Associações Desportivas do Concelho de Loures 

 
2019 

 
Introdução e objetivos 
 
O Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" é uma iniciativa de longa tradição, 
promovida pelo Município de Loures, que tem os 
seguintes objetivos: 
 

- Calendarizar de forma adequada as provas de 
atletismo que se realizam no Concelho, 
organizadas por associações desportivas e 
juntas de freguesia, evitando que em cada fim 
de semana se realize mais do que uma 
iniciativa. 

 
- Uniformizar, tanto quanto possível, os 

regulamentos técnicos utilizados, visando a 
sua orientação pelos regulamentos oficiais da 
modalidade, nomeadamente no que concerne 
aos escalões etários. 

 
- Sistematizar os apoios concedidos pela 

autarquia, com base nos critérios definidos. 
 
- Contribuir para a melhoria da qualidade de 

organização de cada associação desportiva, 
através das reuniões de apoio técnico e do 
contacto entre associações desportivas. 

 
- Detetar novos valores para a modalidade, 

através da regularidade demonstrada ao longo 
da época de atletismo. 

 
- A 35.ª edição desta iniciativa, a decorrer no 

ano de 2019, continua a ter os objetivos atrás 
enunciados e esperamos que continue a 
merecer a adesão e ampla participação de 
atletas e associações desportivas do nosso e 
de outros concelhos. 

 
 
 

Quadro normativo 
 

1. ORGANIZAÇÃO 
 
a) A Câmara Municipal de Loures promove, em 

colaboração com as associações desportivas 
e juntas de freguesia do concelho, o 35.º 
Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures", iniciativa que agrupa e calendariza 
as várias provas de atletismo organizadas por 
estas entidades. 

 
b) As associações desportivas do concelho, que 

pretendam organizar uma prova integrada 
nesta iniciativa, deverão apresentar a sua 
candidatura, através de um boletim próprio 
fornecido pelo Município, durante o mês de 
novembro de cada ano. 

 
c) As normas regulamentares aqui inseridas 

terão de ser obrigatoriamente respeitadas por 
todas as coletividades e grupos participantes. 
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d) As associações desportivas organizadoras 
obrigam-se a realizar provas para as 
categorias de juvenis, juniores e seniores, 
femininos e masculinos, veteranos masculinos 
e veteranas femininas, exceto quando se tratar 
de corrida única para todos os escalões com 
distância igual ou superior a 10 quilómetros, 
caso em que ficam desobrigados de incluir a 
categoria de juvenis e juniores. Poderão ainda 
incluir provas para outros escalões etários, 
que serão considerados extra e não pontuarão 
para as classificações finais do Troféu "Corrida 
das Coletividades do Concelho de Loures". 

 
2. CALENDÁRIO DE PROVAS 
 
a) O calendário de provas inclui iniciativas 

organizadas pelas autarquias (Câmara 
Municipal e Juntas de Freguesia) e 
associações desportivas, podendo decorrer as 
competições entre os meses de janeiro e julho 
de 2019. 

 
b) As provas poderão ser consideradas como 

"Prova Especial", Prova Pontuável “A”, Prova 
Pontuável “B” ou como "Prova não pontuável", 
em função da capacidade organizadora dos 
seus promotores, demonstrada nas edições 
anteriores, e por imperativos de 
calendarização. Quando duas provas 
decorram na mesma data serão 
obrigatoriamente provas não pontuáveis. 

 
c) Os organizadores poderão promover provas 

de estrada, corta-mato e estafeta. As provas 
de estafeta só poderão ser consideradas como 
"Prova não pontuável" ou como "Prova 
Especial não pontuável". 

 
d) O calendário final não deverá ter mais de 15 

provas pontuáveis. 
 
3. ESCALÕES ETÁRIOS E FORMAS DE 

PONTUAÇÃO 
 
a) Os escalões etários em vigor durante o 35.º 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" são idênticos aos estipuladas pela 
Federação Portuguesa de Atletismo para a 
época de 2018/2019, a saber: 

 
 
Juvenis Femininos e Masculinos - 2002/2003 
 
Juniores Femininos e Masculinos - 2000/2001 
 
Seniores Femininos e Masculinos - 1999 e anos 
anteriores 
 

Veteranos Masculinos (M35) - 35 a 39 anos 
 
Veteranos Masculinos (M40) - 40 a 44 anos 
 
Veteranos Masculinos (M45) - 45 a 49 anos 
 
Veteranos Masculinos (M50) - 50 a 54 anos  
 
Veteranos Masculinos (M55) - 55 a 59 anos 
 
Veteranos Masculinos (M60) - 60 a 64 anos 
 
Veteranos Masculinos (M65) - 65 anos e mais 
 
Veteranas Femininas (F35) - 35 anos a 44 anos 
 
Veteranas Femininas (F45) - 45  a 54 anos 
 
Veteranas Femininas (F55) - 55 a 64 anos  
 
Veteranas Femininas (F65) - 65 anos e mais 
 
 
NOTA: A IDADE DOS VETERANOS RESPEITA 
AO DIA DA PROVA 
 
 
Provas extras 
 
Benjamins Femininos e Masculinos - 
2008/2009/2010 
 
Infantis Femininos e Masculinos - 2006/2007 
 
Iniciadas e Iniciados - 2004/2005 
 
b) Os atletas em representação das associações 

desportivas só poderão pontuar desde que 
previamente inscritos através da aplicação 
SPORTempus. 

 
c) Nenhum atleta poderá acumular pontuação 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. A 
infração penalizará o atleta infrator com 
desclassificação na prova em causa. Serão 
igualmente desclassificados os atletas que se 
apresentem com dorsais de outros atletas. 

 
d) Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
desta iniciativa em representação de 
Associações Desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram filiados. As 
irregularidades detetadas penalizarão os 
atletas infratores, com a perda de pontuação 
na prova em causa. 
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e) Os atletas não federados, depois de inscritos 
por uma associação desportiva, só poderão 
transitar para atletas individuais. Os atletas 
individuais poderão passar a representar uma 
associação desportiva sem perda de 
pontuação obtida. As transferências referidas 
só poderão ocorrer uma vez por época. 

 
f) Depois da homologação dos resultados de 

cada prova, não serão aceites protestos. 
 
g) A pontuação em cada prova e escalão etário é 

a seguinte: 
 
 
Provas Pontuáveis “A” 
 
1.º - 18 Pontos 
2.º - 16 Pontos 
3.º - 14 Pontos 
4.º - 12 Pontos 
5.º - 10 Pontos 
6.º - 8 Pontos 
7.º - 7 Pontos 
8.º - 6 Pontos 
9.º - 5 Pontos 
10.º - 4 Pontos 
11.º em diante - 1 ponto 
 
 
Prova Pontuável Especial 
 
1.º - 24 Pontos 
2.º - 20 Pontos 
3.º - 18 Pontos 
4.º - 16 Pontos 
5.º - 14 Pontos 
6.º - 12 Pontos 
7.º - 10 Pontos 
8.º - 8 Pontos 
9.º - 7 Pontos 
10.º - 6 Pontos 
11.º em diante - 1 ponto 
 
 
h) A classificação final individual, em cada 

categoria, será efetuada com base nas 
melhores pontuações de cada atleta em 75% 
do total de provas integradas no Troféu. Em 
caso de empate de pontuação o desempate 
será efetuado pela verificação de melhores 
classificações (mais primeiros lugares, ou na 
ausência destes, mais segundos e assim 
sucessivamente). Só serão premiados no final 
os atletas que tenham pontuado num mínimo 
de cinco provas. Deste facto beneficiam, para 
efeitos de atribuição de prémio, os atletas que 
se classifiquem nos lugares imediatos. Os 
atletas só poderão ser premiados num 

escalão, ou seja no caso dos atletas que 
mudam de escalão durante o decorrer do 
Troféu e se encontrem nos cinco primeiros 
lugares, prevalece a melhor classificação num 
deles. Não haverá acumulação de pontuação 
em escalões diferentes. 

 
i) Os atletas veteranos que por idade mudem de 

escalão no período em que decorre o Troféu 
“Corrida das Coletividades do Concelho de 
Loures podem manter o escalão com que 
iniciaram a participação até ao final do 
mesmo. Para tal deverão comunicar essa 
intenção facultativa por “mail” para dd@cm-
loures.pt, até à semana que antecede a 
mudança automática de escalão. 

 
j) Será vencedora final absoluta a equipa que 

obtiver maior pontuação no conjunto das 
somas de todos os seus atletas em todos os 
escalões, de acordo com a alínea h). 

 
 

4. PRÉMIOS 
 
a) Em cada prova serão da responsabilidade da 

entidade organizadora. 
 
b) No final da disputa do 35.º Troféu “Corrida das 

Coletividades do Concelho de Loures” serão 
atribuídos os seguintes prémios: 

 
- Troféus aos três primeiros classificados de 

cada escalão. 
- Diploma aos cinco primeiros classificados de 

cada escalão. 
- Apoio financeiro para a aquisição de material 

desportivo às oito primeiras equipas do 
Concelho de Loures, resultante da totalidade 
da pontuação obtida através do ponto 3 
alíneas g) e h), com o seguinte valor: 

 
1.ª equipa - 700,00 € 
2.ª equipa - 600,00 € 
3.ª equipa - 500,00 € 
4.ª equipa - 400,00 € 
5.ª equipa -  300,00 € 
6.ª equipa -  200,00 € 
7.ª equipa - 100,00 € 
8.ª equipa - 100,00 € 
 
 
c) A equipa vencedora final absoluta receberá o 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" - 2019. 
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5. APOIOS DO MUNÍCIPIO 
 
A Câmara Municipal de Loures apoiará as 
entidades organizadoras de provas da seguinte 
forma: 
 
- Apoio técnico. 
 
- Apoio financeiro no valor de 600,00 € 

(seiscentos euros), para despesas de 
organização. 

 
- Viatura com som. 
 
- Envio de regulamento das provas às 

associações desportivas do Concelho. 
 
- Fornecimento de dorsais. 
 
- Empréstimo de baias metálicas. 
 
- Seguro desportivo. 
 
- Aplicação informática de apoio ao apuramento 

de resultados. 
 
 
6. ASPETOS DIVERSOS 
 
a) Os atletas inscritos mantêm durante a 

realização do Troféu, o mesmo número dorsal. 
 
b) Todos os casos omissos neste quadro 

normativo serão resolvidos pela entidade 
organizadora desta iniciativa, a Câmara 
Municipal de Loures, através da Divisão de 
Desporto. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2018 
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35.º Troféu 
“Corrida das Coletividades 

do Concelho de Loures” 
 

Calendário de provas 
 

2019 
 

19.01.2019 1.º Corta-mato de Santa Iria 
Org. Universal Events / UF de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 

27.01.2019 19.º Circuito 
Centenário da Coop. A. Sacavenense / 32.ª Milha Urbana de Sacavém 

Org. Coop. “A Sacavenense” / UF Sacavém e Prior Velho 
02.02.2019 5.º Corta-mato do Catujal 

Org. ADC Catujal / União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
17.02.2019 21.º Corta-mato de Santo António dos Cavaleiros 

Org. União das Freguesias Santo António dos Cavaleiros e Frielas / GD S. Domingos 
17.03.2019 8.º Corta-mato de Vale Figueira 

Org. CA Vale de Figueira / União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha 
e Bobadela 

25.04.2019 20.ª Milha Urbana “Carlos Rodrigues” 
Org. ACR da Mealhada / JF Loures 

28.04.2019 21.ª Milha Urbana de Moscavide 
Org. GA Super Estrelas / UF Moscavide e Portela 

05.05.2019 8.ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa 
Org. Junta de Freguesia de Lousa / AR Carcavelos de Lousa 

19.05.2019 8ª Corrida “10 Kms Bucelas Capital do Arinto” 
Org. CF “Os Bucelenses” / JF Bucelas 

09.06.2019 Rampa do Moinho 2019 
Org. AD Leões Apelaçonenses / União das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 

23.06.2019 4.ª Corrida Freguesia de Loures / Infantado 
Org. Infantado FC / JF Loures 

30.06.2019 1.ª Légua do Prior Velho 
Org. UF Sacavém e Prior Velho e FC Prior Velho 

21.07.2019 3.ª Corrida “Festas de Loures 2019” 
Org. CM Loures * prova pontuável especial 

 
 

Quadro resumo 
 

Provas pontuáveis A: 12 
 
Prova pontuável especial: 1 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 24.º Troféu “Loures 
Atleta Jovem”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 13/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma 

iniciativa municipal que visa contribuir para o 
desenvolvimento do atletismo, vocacionada 
para os escalões de formação; 

 
B. Esta iniciativa é de extrema importância no 

âmbito do Plano de Intervenção Municipal do 
Atletismo, nomeadamente em termos da 
captação de novos praticantes, do incremento 
da prática da modalidade e do apoio ao 
trabalho desenvolvido pelas associações e 
clubes concelhios; 

 
C. Se trata de um evento que registou grande 

adesão por parte dos praticantes, ao longo 
dos anos em que foi concretizado; 

 
D. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas na realização do 24.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", a decorrer em 2019; 

 
E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado 

por estas associações contribuindo, assim, 
para a viabilização da continuidade da sua 
aposta na modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
quadro normativo e o calendário de provas do 24.º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da 
informação n.º E/121545/2018, em anexo. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 

24.º TROFÉU "LOURES - ATLETA JOVEM" 
 

Uma iniciativa da Divisão de Desporto 
 

2019 
 

Quadro Normativo 
 

1- Organização 
 
A Câmara Municipal de Loures promove em 
colaboração com as associações desportivas do 
Concelho de Loures e com a Associação de 
Atletismo de Lisboa - AAL, um conjunto de 
iniciativas agrupadas sob a designação de 24.º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que inclui provas de 
corta-mato, estrada e pista. 
 
2- Objetivos 
 
2.1. Proporcionar a prática do atletismo numa 

perspetiva multidisciplinar aos jovens do 
Concelho de Loures. 

 
2.2. Concertar com a AAL as ações com vista a 

aumentar o número de praticantes federados 
provenientes da área do Concelho de Loures. 

 
2.3. Proporcionar um calendário competitivo anual 

elaborado com a devida antecedência. 
 
2.4. Proporcionar o convívio entre dirigentes, 

treinadores/animadores, praticantes, e demais 
agentes desportivos, através da prática 
desportiva. 

 
2.5. Estruturar um processo de avaliação dos 

resultados desportivos dos jovens praticantes 
e das suas associações desportivas e escolas, 
como forma de estimular a obtenção de maior 
e melhor participação. 

 
 
3- Calendário de provas 
 
3.1. O calendário de provas integra provas 

organizadas pelas associações desportivas do 
Concelho de Loures, Juntas de Freguesia e 
AAL nos meses de janeiro a julho de 2019. 

 
 
4- Escalões e formas de pontuação 
 
4.1. Contam para a pontuação do Troféu "Loures 

Atleta Jovem" os atletas em representação de 
associações desportivas ou escolas sediadas 
no Concelho de Loures. 

 
 



 

 
N.º 1 

  

 
 

16 de JANEIRO 
de 2019 

 
 
 
 

27 

 

4.2. Os escalões em vigor para o 24.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem" são idênticos aos 
estipulados pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para a época de 2018/2019: 

 
- Benjamins A Femininos e Masculinos - 

2010/2011/2012 
 
- Benjamins B Femininos e Masculinos - 

2008/2009 
 
- Infantis Femininos e Masculinos - 2006/2007 
 
- Iniciadas e Iniciados - 2004/2005 
 
- Juvenis Femininos e Masculinos - 2002/2003 
 
4.3. Os atletas das associações desportivas do 

Concelho de Loures devem estar inscritos na 
Associação de Atletismo de Lisboa para 
poderem competir nas provas organizadas por 
esta entidade. 

 
4.4. Nenhum atleta poderá acumular pontuação, 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. 

 
4.5. Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
deste Troféu em representação de 
associações desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram inscritos naquela 
federação. 

 
4.6. A pontuação em cada prova - Corta-Mato, 

Estrada ou Pista será a seguinte: 
 
1.º - 12 Pontos 
2.º - 10 Pontos 
3.º - 9 Pontos 
4.º - 8 Pontos 
5.º - 7 Pontos 
6.º - 6 Pontos 
7.º - 5 Pontos 
8.º - 4 Pontos 
9.º - 3 Pontos 
10.º - 2 Pontos 
 
4.7. Cada associação desportiva beneficiará de um 

ponto por atleta classificado em sua 
representação. 

 
4.8. A classificação final individual em cada 

categoria, exceto no escalão de Benjamins, 
será efetuada com base na soma das 
melhores pontuações obtida por cada atleta 
nas 12 melhores participações do total das 
competições integradas no calendário. Em 
caso de empate, prevalece o atleta que tenha 

obtido mais primeiros lugares, ou na ausência 
destes segundos lugares e assim 
sucessivamente. 

 
4.9. Nenhum atleta poderá somar mais do que 

uma pontuação por dia numa mesma 
competição, mesmo que tenha participado em 
mais, contando para o efeito a melhor 
pontuação. No Campeonato Regional de 
Juvenis, os atletas Iniciados não somarão 
pontos. 

 
4.10. Nas provas organizadas pelas associações 

desportivas do Concelho que decorram em 
simultâneo com campeonatos regionais da 
AAL ou Olímpico Jovem Regional, os 
escalões em causa não contam para as 
classificações do Troféu “Loures Atleta 
Jovem”. 

 
4.11. Coletivamente será vencedora final do Troféu 

“Loures Atleta Jovem”, a associação 
desportiva que no conjunto das pontuações 
obtidas pelos seus atletas, alcançar maior 
número de pontos. 

 
4.12. Os escalões de Benjamins A e B Femininos e 

Masculinos não terão caráter competitivo, 
nem classificações finais individuais, fazendo-
se o apuramento dos cinco melhores atletas 
no conjunto de ambos os escalões e de cada 
sexo com mais participações no conjunto de 
todas as provas. 
Cada participação vale 1 ponto. São 
atribuídos prémios, desde que os atletas 
tenham participado num mínimo de seis 
provas. 

 
4.13. Sistema de “bónus”: Os atletas juvenis que se 

classifiquem nos três primeiros lugares dos 
Campeonatos Regionais de Corta-Mato ou de 
Pista somarão 20 pontos (1.º lugar), 15 
pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º lugar). Os 
atletas que se classifiquem nos três primeiros 
lugares do Campeonato Nacional de corta-
mato ou de pista somarão 40 pontos (1.º 
lugar), 30 pontos (2.º lugar) e 20 pontos (3.º 
lugar). 

 
4.14. Sistema de “bónus”: Os atletas iniciados que 

se classifiquem no Campeonato Regional de 
corta-mato ou de pista nos três primeiros 
lugares somarão 20 pontos (1.º lugar), 15 
pontos (2.º lugar) e 10 pontos (3.º lugar). Os 
atletas que se classifiquem nos três primeiros 
lugares do Olímpico Jovem Nacional 
somarão 40 pontos (1.º lugar), 30 pontos (2.º 
lugar) e 20 pontos (3.º lugar). 
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5- Prémios 
 
5.1. Em cada prova serão da responsabilidade da 

entidade organizadora. 
 
5.2. Os prémios coletivos em disputa são os 

seguintes: 
 
Material desportivo no valor de: 
 
1.ª Equipa: 600,00 euros 
2.ª Equipa: 500,00 euros  
3.ª Equipa: 400,00 euros 
4.ª Equipa: 300,00 euros 
5.ª Equipa: 200,00 euros 
 
Nota: Este prémio só será concedido às equipas 
que tenham participado num mínimo de sete 
provas do Troféu “Loures Atleta Jovem”. 
 
5.3. Será atribuído o Troféu "Loures Atleta Jovem" 

à equipa vencedora final. 
 
5.4. Serão atribuídos os seguintes prémios para 

aquisição de material desportivo aos 5 
primeiros classificados individuais dos 
escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis 
femininos e masculinos: 

 
1.º - 75,00 euros e diploma 
2.º - 50,00 euros e diploma 
3.º - 40,00 euros e diploma 
4.º - 30,00 euros e diploma 
5.º - 20,00 euros e diploma 
 
Aos cinco atletas do escalão de benjamins 
femininos e masculinos, com mais pontos 
resultantes da participação nas provas, será 
atribuído o valor de 30,00 euros e diploma. 
 
6- Casos Omissos 
 
Durante a realização desta iniciativa estarão em 
vigor os regulamentos da Federação Portuguesa 
de Atletismo, a partir dos quais serão resolvidos 
todos os casos omissos no presente quadro 
normativo. O calendário de provas poderá sofrer 
alteração decorrente de mudança de datas por 
parte das entidades organizadoras. 
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24.º Troféu “Loures Atleta Jovem” 
 

Calendário de provas 
 

2019 
 

19.01.2019 Corta-mato de Santa Iria 
Org. Universal Events 

 
27.01.2019 Milha Urbana de Sacavém 

Org. Coop. A Sacavenense / UF Sacavém e Prior Velho 
 

02.02.2019 Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal 

10.02.2019 Campeonato Regional de Corta-mato curto 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

17.02.2019 Corta-mato de Santo António dos Cavaleiros 
Org. UF SAC e Frielas 

10.03.2019 Campeonato Regional de Corta-mato longo 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

17.03.2019 Corta-mato de Vale de Figueira 
Org. CA Vale de Figueira 

30.03.2019 Kids Athletics 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

20.04.2019 Octakids 4 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

25.04.2019 Milha Urbana “Carlos Rodrigues” - Mealhada 
Org. ACR Mealhada 

 
27.04.2019 Km Jovem Distrital 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
28.04.2019 Milha Urbana de Moscavide 

Org. GA Super Estrelas 
01.05.2019 Meeting Jovem AAL 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
4 e 5.05.2019 Campeonato Regional de Infantis 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
05.05.2019 7.ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa 

Org. Junta de Freguesia de Lousa 
11 e 12.05.2019 Atleta Completo Regional 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
18 e 19.05.2019 Campeonato Regional Iniciados 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
19.05.2019 Corrida “Bucelas Capital do Arinto” 

Org. CF “Os Bucelenses” e JF Bucelas 
25 e 26.05.2019 Olímpico Jovem Regional / Octakids 6 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
10.06.2019 Octakids 7 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
15 e 16.06.2019 Campeonato Regional de Juvenis 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
16.06.2019 Rampa do Moinho 2019 

Org. AD Leões Apelaçonenses 
23.06.2019 4.ª Corrida Freguesia de Loures / Infantado 

Org. JF Loures 
30.06.2019 1.ª Légua do Prior Velho 

Org. UF Sacavém e Prior Velho 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-E/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases da Obra 
Proposta de aprovação do início, tipo e peças do 
procedimento, da constituição do Júri e de 
delegação de competências, de designação do 
gestor do contrato e de publicitação eletrónica do 
anúncio do concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 14/2019 

 
Considerando que: 
 
A. As peças do procedimento de formação de 

contrato de empreitada Palácio de Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos - 2.ª e 3.ª Fases 
da Obra, em Santa Iria de Azóia, se 
encontram concluídas e devidamente 
instruídas nos termos e para os efeitos do 
artigo 40.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP); 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

03/DEC/FS, de 2019.01.03. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º e n.º 4 do artigo 47.º, todos do D.L. 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho: 
 
1. A abertura de procedimento por Concurso 

Limitado com Prévia Qualificação nos termos 
da alínea b) do artigo 19.º do CCP, pelo preço 
base de 780.277,32 € (setecentos e oitenta 
mil, duzentos e setenta e sete euros e trinta e 
dois cêntimos), sem IVA, com um prazo 
máximo de execução de 360 (trezentos e 
sessenta) dias seguidos. 

 
2. A aprovação da fundamentação do valor base, 

que corresponde ao valor total calculado na 
estimativa orçamental do projeto de execução 
de acordo com o indicado na alínea a) da 
informação n.º 03/DEC/FS, de 2019.01.03. 

 

3. A aprovação de que o preço é considerado 
anormalmente baixo quando for 10% ou mais 
inferior ao preço base, atendendo para o 
efeito, por um lado, que preço inferior 
produzirá decréscimo da qualidade dos 
trabalhos tendo em consideração a evolução 
económica do país nos últimos anos, por 
outro, minorar os riscos de incumprimento das 
obrigações contratuais. 

 
4. A aprovação da decisão de não contratação 

por lotes, nos termos da alínea a) do n.º 1 do 
artigo 46.º-A do CCP, pois a separação da 
empreitada por lotes causaria graves 
inconvenientes para a entidade adjudicante, 
conforme indicado no ponto 4 da informação 
n.º 03/DEC/FS, de 2019.01.03. 

 
5. A aprovação do critério de desempate ser o 

preço mais baixo apresentado no capítulo 
2.1.1.6. - Execução de Elementos de Madeira 
- Madeira de Castanho, do mapa de 
quantidades. 

 
6. A aprovação da caução a prestar pelo 

empreiteiro no valor se 5% do valor da 
adjudicação, exceto se o preço total da 
proposta adjudicada for considerado 
anormalmente baixo - caso em que o respetivo 
valor será de 10%, sendo ainda efetuados os 
descontos de 5% nos pagamentos para 
reforço de caução, conforme n.º 5 da Cláusula 
55.ª e Cláusula 37.ª do caderno de encargos, 
respetivamente. 

 
7. A aprovação do programa de concurso, 

incluindo os requisitos mínimos de capacidade 
financeira (9.1.1) e os requisitos mínimos de 
capacidade técnica (9.1.2), e os seguintes 
critérios e subcritérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa, na 
modalidade de melhor relação qualidade-
preço: 

 
A) PP - Preço da proposta 40% 
B) QT - Qualidade técnica da proposta 60% 
 
 
8. A aprovação do caderno de encargos. 
 
9. A aprovação do Convite. 
 
10. A aprovação da Memória Descritiva de 

Síntese. 
 
11. A aprovação das medições detalhadas, do 

mapa de quantidades e da estimativa 
orçamental correspondente à junção da 2.ª e 
3.ª fases do projeto de execução. 
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12. A aprovação da seguinte constituição e 
composição do júri: 

 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal 
efetivo Fátima Sil, Eng.ª Civil 

2.º Vogal 
efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil 

1.º Suplente Manuel Domingues, Eng.º 
Civil 

2.º Suplente Vanda Rodrigues, Eng.ª Civil 
 
 
13. A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República. 

 
14. A delegação de competências no júri para 

condução do procedimento, incluindo a 
prestação de esclarecimentos e audiência 
prévia escrita aos interessados. 

 
15. A aprovação da designação de um gestor do 

contrato, nos termos do artigo 290.º-A do 
CCP. Considerando para o efeito que a 
presente adjudicação corresponderá a um 
contrato com características de especial 
complexidade técnica, tendo presente que a 
obra se insere na categoria III de acordo com 
a alínea d) do ponto 4 do artigo 11.º da 
Portaria n.º 701-H/2008, de 29 de julho. 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66.306/DPGU 
Unidade de Execução Portela Norte 
Proposta de submissão a discussão pública, por 
um período de 30 dias, da delimitação de Unidade 
de Execução designada como Portela Norte, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 15/2019 

 
Considerando: 
 
A. O despacho do Diretor do DPGU a fl. 30; 
 
B. Que na sequência da publicação do PDM de 

Loures, em 18-06-2015, resultante do 
processo de revisão, vieram os titulares dos 
terrenos sobrantes da Quinta da Vitória não 
abrangidos pelo alvará 6/90, a norte da 
urbanização da Portela, então MGA - 
Construções SA e agora PREDEGY - 
Imobiliária, S.A., interpelar a Câmara 
relativamente às condições concretas de 
concretização da capacidade de edificação 
conferida pelo PDM para o terreno em 
questão; 

 
C. Que, relativamente à mesma zona, também a 

Peugeot-Citroën tinha, anteriormente, 
confrontado a Câmara com a necessidade de 
realizar um novo acesso às suas instalações, 
uma vez que o atual, através da Rua Vasco da 
Gama, não reúne adequadas condições de 
segurança nas manobras das viaturas 
pesadas que ali acedem regularmente para 
transporte de viaturas ligeiras de e para as 
instalações da empresa; 

 
D. Que, ainda na mesma zona, da parte do 

Município, persiste a necessidade de 
regularizar a alteração ao alvará 6/90 para a 
relocalização da superfície de pavimento 
conferida aos lotes 200, 202 e 203, na posse 
do Município, comprometidos parcialmente 
pelo prolongamento da Rua Mouzinho de 
Albuquerque, da Portela, que liga à Rua Maria 
Umbelina, de Sacavém e que a oportunidade 
de tal regularização acentuou-se com a 
desativação e desmontagem das linhas de 
muito alta tensão, por parte da Rede Elétrica 
Nacional (REN), que condicionavam a 
capacidade de edificação dos lotes em 
questão, estabelecida pelo alvará de 
loteamento; 
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E. Que estamos assim perante a convergência 
de três situações que, sendo diversas, 
requerem uma solução articulada, a que se 
junta uma quarta de construção de alternativa 
ao atravessamento do centro da Portela, e à 
Rua Vasco da Gama que captará o tráfego de 
ligação ao Prior Velho, no quadro da ligação 
preconizada no Plano de Pormenor do Prior 
Velho; 

 
F. Que as quatro situações assinaladas, pela sua 

contiguidade e pela convergência temporal da 
necessidade do seu atendimento requerem 
concretização, não apenas compatibilizada, 
mas também integrada construtivamente, 
numa solução de conjunto a empreender; 

 
G. Os contactos já realizados entre os vários 

interessados, que permitiram consensualizar 
os termos agora propostos; 

 
H. Que dos contactos já tidos com a Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares 
(DGEstE), SIMAR, a Junta da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela e com a 
direção da Escola Secundária Arco-Iris, não 
foram suscitadas objeções de princípio ao 
agora proposto. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 4 do artigo 148.º e do artigo 150.º do Decreto-
Lei n.º 80/2015 (RJIGT), de 14 de maio, e 
reportando ao requerido no âmbito do processo 
66306/DPGU: 
 
1. Submeter a discussão pública, por um período 

de 30 dias a delimitação de uma unidade de 
execução designada como Portela Norte, 
abrangendo a área definida e os termos de 
referência que constam da proposta dos 
serviços municipais, em anexo; 

 
2. Remeter para a futura deliberação de 

aprovação da unidade de execução em 
apreço, a consideração do clausulado da 
minuta do contrato de urbanização a celebrar, 
com a repartição das obrigações entre as 
partes, preenchendo os requisitos do artigo 
150.º do RJIGT, e tomando já em conta os 
resultados da discussão pública agora 
aprovada. 

 
… 

 
 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Termos de Referência da Proposta de 
Delimitação da Unidade de Execução da Portela 
Norte encontram-se disponibilizados em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
Processo n.º 61.331/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro dos Covões 
Proposta de homologação do auto de vistoria e de 
receção definitiva das obras de urbanização, 
(Alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 01/2015, Bairro dos Covões, 
Bobadela, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela), nos termos 
das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 16/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 749 a 751, e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 762; 

 
B. O auto da vistoria realizada em 10-09-2018, a 

fls. 743 a 747, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção definitiva das 
obras de urbanização; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, datado de 08-10-2018, a 
fl. 753. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente  
alvará de licença loteamento e de obras de 
urbanização n.º 01/2015, de 30/05/2015, no Bairro 
dos Covões, na União das Freguesias de Santa 
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Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e 
face à pretensão instruída no processo 
61.331/LA/L/OR, em nome de Comissão de 
Administração Conjunta do Bairro dos Covões,  ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 87.º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 743 

a 747; 
 
2. A receção definitiva das obras de urbanização, 

nas condições do despacho do Diretor do 
DPGU a fl. 762. 

 
… 

 
Loures, 7 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Processo n.º 5542/L/OR/1989 
Jacinto Marques Henriques, Lda. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção provisória do remanescente das obras de 
urbanização, e de redução da caução existente, 
nos termos das informações dos serviços (Alvará 
de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 10/1992, Bairro do Estacal Novo, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 17/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 1357, e o despacho do Diretor 
do DPGU, a fl. 1372; 

 
B. Que, de acordo com o auto da vistoria 

realizada em 30-08-2018, estão reunidas as 
condições de execução das obras de 
urbanização que permitem a receção 
provisória das mesmas; 

C. O parecer do Departamento de Ambiente, 
relativamente aos exemplares arbóreos 
presentes na área da urbanização agora em 
questão; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a fl. 1323, a que nada 
acrescentou apesar de ter sido convidada 
nesse sentido em 06-09-2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 10/1992, no Bairro Estacal Novo, 
na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, e face à pretensão 
instruída no processo 5.542/L/OR, em nome de 
Jacinto Marques Henriques, Lda., ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 87.º e n.º 5 do artigo 
54.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 1348 

a 1351; 
 
2. A receção provisória do remanescente das 

obras de urbanização, nas condições do 
despacho do Diretor do DPGU, a fl.1372; 

 
3. Redução da caução existente, da Caixa 

Económica Geral, n.º 252-43.010060-9, no 
valor de 267.420,11 € para o valor de 
26.742,01 € (vinte e seis mil setecentos e 
quarenta e dois euros e um cêntimo) 
correspondente a 10% do valor existente. 

 
… 

 
Loures, 7 de janeiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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Processo n.º 35.752/L/OR/1998 
Administração Conjunta do Bairro das 
Courelas 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização, nos 
termos das informações dos serviços (Alvará de 
licença de loteamento e de obras de urbanização 
n.º 01/2016, Bairro das Courelas, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 18/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 2901 a 2903, e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 2914; 

 
B. O auto da vistoria realizada em 25-06-2018, a 

fls. 2891 a 2896, que conclui estarem reunidas 
as condições para a receção definitiva das 
obras de urbanização; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, datado de 13-09-2018, a 
fl.2904. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 01/2016, de 23.07.2016, no Bairro 
das Courelas, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e 
face à pretensão instruída no processo 
35.752/L/OR, em nome de Administração 
Conjunta do Bairro das Courelas, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 87.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria de fls. 2891 

a 2896; 
 
2. A receção definitiva das obras de urbanização, 

nas condições do despacho do Diretor do 
DPGU a fl. 2914. 

 
… 

 
 
 
 

Loures, 7 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.839/OM-D 
Toponímia de Camarate 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Quinta de 
Santa Rosa, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 19/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
914; 

 
B. Que os topónimos agora propostos visam 

homenagear personalidades relevantes no 
panorama nacional, que no passado recente 
se destacaram, quer, numa das situações, 
pelo prestígio académico e científico, a par de 
uma exemplar conduta cívica de empenhada 
intervenção social, quer, na outra, pelo 
protagonismo em ação de grande repercussão 
nacional e internacional, que contribuiu para o 
isolamento do regime que, no nosso país, viria 
a ser derrubado em 25 de Abril de 1974; 

 
C. Que a atribuição dos topónimos, agora 

propostos, mereceu aprovação da Junta da 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, na sua reunião ordinária, realizada 
em 08-10-2018. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade da Quinta de Santa 
Rosa, em Camarate, na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, a atribuição da 
designação de: 
 
1. Rua Doutor José Tomás de Sousa Martins, ao 

troço viário com início na Rua Adriano Correia 
de Oliveira e termo na Rua das Oliveiras e 
Rua A projetada à Rua José Afonso; 

 
2. Rua Capitão Henrique Galvão, ao troço viário 

com início na Rua Adriano Correia de Oliveira 
e termo na Rua das Oliveiras. 

 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Doutor José Tomás de Sousa Martins 
 
Início: Rua Adriano Correia de Oliveira 
Termo: Rua das Oliveiras e Rua A projetada à 
Rua José Afonso 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Capitão Henrique Galvão 
 
Início: Rua Adriano Correia de Oliveira 
Termo: Rua das Oliveiras 

 
 

Loures, 7 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Recurso hierárquico interposto por trabalhador 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de redução da pena aplicada e de 
notificação do arguido e do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 1/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Xxxxxxxx interpôs, em 19/11/2018, para esta 

Câmara Municipal, recurso hierárquico 
necessário com efeito suspensivo, da 
deliberação do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), tomada em 5 de novembro 
de 2018, que aprovou a aplicação da pena 
disciplinar de suspensão de 25 (vinte e cinco) 
dias; 

 
B. O referido recurso foi remetido para análise do 

Gabinete de Consultadoria Jurídica, por 
despacho do Presidente de 27 de novembro 
de 2018; 

 
C. No requerimento de recurso, para além das 

alegações constantes do mesmo, o 
Recorrente requereu a realização de novos 
meios de prova; 

 
D. A realização dos novos meios de prova foi 

autorizada por despacho do Presidente da 
Câmara de 29 de novembro de 2018; 

 
E. As diligências relativas aos novos meios de 

prova foram realizadas em 6 de dezembro de 
2018; 

 
F. Em 18 de dezembro de 2018 foi elaborado 

relatório final de apreciação do recurso, que foi 
homologado pelo Presidente da Câmara a 26 
de dezembro de 2018, que ordenou a sua 
apresentação à reunião da Câmara Municipal; 

 
G. No Relatório final do instrutor do recurso 

hierárquico propõe-se a redução de pena a 
aplicar ao Requerido para 20 (vinte) dias, 
tendo em vista o conteúdo legal do art.º 189.º 
e o disposto nos artigos 181.º, n.º 4 e 186.º da 
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medida das sanções disciplinares constantes 
da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho); 

 
H. O prazo para decisão do recurso hierárquico, 

quando existem diligências complementares, é 
no máximo de 90 (noventa) dias a contar da 
remessa do processo ao órgão competente 
para dele conhecer (art.º 198.º, n.º 2, do 
Código de Procedimento Administrativo). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea xx) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, conjugado com o n.º 4 do artigo 
197.º da Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas (Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) e 
artigos n.º 197.º e 198.º do CPA (Código 
Procedimento Administrativo, aprovar: 
 
1. Com os fundamentos constantes do relatório 

elaborado pelo instrutor do presente recurso 
hierárquico, com os quais se concorda reduzir, 
a pena aplicada a Xxxxxxx pela deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, para 20 
(vinte) dias; 

 
2. Notificar o Arguido e Conselho de 

Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 5 votos a favor e seis votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de 
autorização para concessão de apoio financeiro ao 
centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 11/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência do órgão deliberativo 
dos municípios, sob proposta da Câmara 
Municipal, autorizar os conselhos de 
administração dos serviços municipalizados a 
deliberar sobre concessão de apoio financeiro, 
a instituições legalmente constituídas pelos 
seus funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

 
B. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas, no Capítulo II 
daquele diploma, referente aos serviços 
municipalizados; 

 
C. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 

de janeiro, é fixado como limite máximo de 
transferência 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
D. O somatório anual das remunerações dos 

trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, e 
atendendo ao limite de 3,5%, é de 123.233,00 
€ (cento e vinte e três mil duzentos e trinta e 
três euros); 

 
E. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro; 
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F. O Conselho de Administração do Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 427/2018, na sua 28.ª reunião 
ordinária, realizada em 17 de dezembro de 
2018, e remeteu aos Municípios de Loures e 
Odivelas para autorizar aquele Conselho de 
Administração a deliberar sobre a concessão 
de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures autorizar o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de 123.233,00 € (cento e vinte e três mil 
duzentos e trinta e três euros). 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 

EDITAL n.º 279/2018 
 

Assunto: Alteração da Data da Reunião de 
Câmara 
 
Bernardino Soares, Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, torna público, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 1.º do Regimento da 
Câmara Municipal de Loures, que a próxima 
Reunião Ordinária (1.ª) da Câmara Municipal se 
realizará no dia 16 (dezasseis) de janeiro de 2019, 
pelas 14h30, no Palácio dos Marqueses da Praia e 
de Monforte, Mealhada, retomando-se, a partir 
dessa data, a calendarização normal. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por uma folha, no sítio 
Institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e nos locais de estilo do 
Município e Freguesias. 

 
Loures, 19 de dezembro de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

DESPACHO n.º 350/2018 
 

de 20 de dezembro de 2018 
 

(registo E/127964/2018, de 20.12.2018) 
 

Exoneração de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 

Determino, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
42.º e n.º 4 do artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a exoneração de Nuno Ricardo Dinis de 
Abreu, das funções de Adjunto do Gabinete de 
Apoio à Presidência, a partir de 17 de dezembro 
de 2018. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 351/2018 
 

de 20 de dezembro de 2018 
 

(registo E/127998/2018, de 20.12.2018) 
 

Designação de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designo Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
como Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, 
para apoio pessoal do Sr. Vereador Gonçalo 
Caroço. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 17 de 
dezembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

NOTA CURRICULAR 
 
Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em 
Gestão de Empresas pela Universidade de Évora, 
em 2001; 
 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA - 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. 
Mini MBA em Gestão, pela primavera Academy, 
em 2007. 

Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. 
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados 
desde 2002. 
 
Experiência Profissional: Entre 2014 e 2017 
exerceu a função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, E.M.. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E.E.M.. 
Entre 2005 e 2011 exerceu funções de Direção na 
Eptoliva - Escola Profissional. 
Entre 2006 e 2007 exerceu funções enquanto 
formador no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
Entre 2003 e 2006 foi docente na Eptoliva - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi responsável pelo 
desenvolvimento de vários módulos em Cursos de 
Formação Profissional orientados para a Criação e 
Gestão de Pequenos Negócios, no NERGA - 
Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução Administrativa e 
Financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 353/2018 
 

de 21 de dezembro de 2018 
 

(registo E/128848/2018, de 27.12.2018) 
 

Cessação da designação do Coordenador 
do Gabinete de Intervenção Local 

 
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como do n.º 6 do artigo 27.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na última redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, 
adaptada e aplicável à administração local e 
respetivo pessoal dirigente por força do disposto 
nos artigos 2.º e 19.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, determino a cessação no cargo do 
Técnico Superior Paulo Alexandre da Silva 
Quaresma, como Coordenador do Gabinete de 
lntervenção Local. 
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O presente despacho produz efeitos a 17 de 
dezembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 354/2018 
 

de 21 de dezembro de 2018 
 

(registo E/128990/2018, de 27.12.2018) 
 

Designação de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designo Paulo Alexandre da Silva 
Quaresma como Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 17 de 
dezembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Nota Curricular 
 

Nome: Paulo Alexandre da Silva Quaresma 
 
Habilitações académicas: 
 
Pós-graduação em Educação Social e Intervenção 
Comunitária pela Escola Superior de Educação de 
Lisboa, em 2016; 

Curso de professor do 1.º ciclo do ensino básico 
pela Escola Superior de Educação de Setúbal, em 
1994. 
 
Experiência profissional: 
 
Entre 2016 até à presente data: Coordenador do 
Gabinete de Intervenção local (GIL) da Câmara 
Municipal de Loures; 
Entre 2014 e 2016: Diretor de núcleo na Unidade 
de aprovisionamento, logística, transportes e 
hoteleiros, no Centro de Medicina e Reabilitação 
de Alcoitão / Santa Casa da Misericórdia de 
Lisboa; 
Entre 2013 e 2014: Tesoureiro (a tempo inteiro) da 
Junta de Freguesia de Carnide; 
Entre 2002 e 2013: Presidente da Junta de 
Freguesia de Carnide; 
Entre 2001 e 2002: Vice-Presidente da Comissão 
Executiva Provisória do Agrupamento de Escolas 
do B.º Padre Cruz; 
Entre 1994 e 2001: Professor do 1.º ciclo do 
ensino básico. 
 
Outras experiências profissionais: 
 
Entre 2010 e 2014: Vogal do Conselho Geral do 
CEFA - Centro de Estudos e Formação 
Autárquica; 
Entre 2010 e 2014: Vice-Presidente nacional da 
Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE); 
Entre 2006 e 2010: Vogal do Conselho Diretivo 
Nacional da Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE). 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 355/2018 
 

de 21 de dezembro de 2018 
 

(registo E/129026/2018, de 27.12.2018) 
 

Designação de Coordenador 
do Gabinete de Intervenção Local 

 
Considerando o Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 1 de 
dezembro de 2015, que prevê no seu artigo 39.º a 
constituição do Gabinete de lntervenção Local, e 
no uso da competência prevista na alínea a) do n.º 
2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, determino a designação 



 

 
N.º 1 

  

 
 

16 de JANEIRO 
de 2019 

 
 
 
 

40 

 

da Técnica Superior Maria do Carmo Pombinho 
Costa Guilherme, como Coordenadora do 
Gabinete de lntervenção Local. 
 
Por motivos de conveniência de serviço, mais 
determino que a mesma fique isenta de registo 
pontométrico. 
 
O presente despacho produz efeitos a 17 de 
dezembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 356/2018 
 

de 21 de dezembro de 2018 
 

(registo E/129085/2018, de 27.12.2018) 
 

Delegação e subdelegação de competências 
na Coordenadora 

do Gabinete de Intervenção Local 
 

1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 
gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, considerando ainda as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 25 de 
outubro de 2017, bem como as minhas 
competências próprias; 

 
2. Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, e ainda no disposto nos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, delego e subdelego 
na licenciada Maria do Carmo Pombinho 
Costa Guilherme, Coordenadora do Gabinete 
de Intervenção Local, as seguintes 
competências, no âmbito do mencionado 
Gabinete: 

 
I. No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), IVA incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

GIL. 
 
 
II. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos do Gabinete: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
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8. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
III. Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Gabinete, de acordo com as normas em vigor. 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
 
 
 

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 17 de dezembro 
de 2018, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 3/2019 
 

de 9 de janeiro de 2019 
 

(registo E/3909/2019, de 10.01.2019) 
 

Secção Autónoma 
do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) 

 
No uso da competência prevista pela alínea a) do 
n.º 1 do art.º 3.º do Decreto Regulamentar n.º 
18/2009, de 4 de setembro, que adapta à 
Administração Local o Sistema Integrado de 
Avaliação do Desempenho na Administração 
Pública (SIADAP) estabelecido pela Lei n.º 66-
B/2007, de 28 de dezembro, e nos termos do 
previsto no n.º 4 do artigo 3.º da Portaria n.º 
759/2009, de 16 de julho e no n.º 2 do art.º 3.º do 
Regulamento do Conselho Coordenador da 
Avaliação, delego no Sr. Vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço a competência de presidir à secção 
autónoma para avaliação do pessoal não docente. 
 
Revoga-se o despacho n.º 23/2014 com o registo 
de entrada E/10837/2014 de 31/01/2014. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 4/2019 
 

de 9 de janeiro de 2019 
 

(registo E/3934/2019, de 10.01.2019) 
 

Secção Autónoma 
do Conselho Coordenador da Avaliação (CCA) 

 
Designo, nos termos dos n.ºs 4 e 5 do art.º 3.º da 
Portaria n.º 759/2009, de 16 de julho, os seguintes 
membros para a secção autónoma do CCA: 
 
• Vereador com o Pelouro da Educação: 

Gonçalo Filipe Vintém Caroço; 
• Diretor do Departamento de Recursos 

Humanos: Dr. Carlos Rio Santos; 
• Diretor do Agrupamento de Escolas General 

Humberto Delgado: Dr. António José Matos 
Mendes; 

 

• Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Sacavém-Prior Velho: Dr. Carlos Candeias; 

• Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos: Dr. João António Nunes 
Carvalho. 

 
 
Nos termos do previsto na alínea d) do art.º 5.º do 
Regulamento do CCA, designo como secretário da 
secção autónoma do CCA o Diretor do 
Departamento do Recursos Humanos, Dr. Carlos 
Manuel Rio Santos, que será substituído nas suas 
faltas e impedimentos pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, Dr. António José Matos Mendes. 
 
 
Revoga-se o Despacho n.º 28/2014 com o registo 
de entrada E/12566/2014, de 05/02/2014. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 10/2019 
 

de 15 de janeiro de 2019 
 

(registo E/6252/2019, de 16.01.2019) 
 

SIADAP 1 - 2019 - Fixação de Objetivos 
 

De acordo com o artigo 7.º do Decreto-
Regulamentar n.º 18/2009, de 4 de setembro, a 
avaliação do desempenho das unidades orgânicas 
dos municípios (SIADAP 1) é efetuada 
anualmente, em articulação com o ciclo de gestão 
do município e abrange as unidades orgânicas 
que dependam diretamente dos membros do 
órgão executivo, que serão, pelos mesmos 
avaliadas. 
 
Para o efeito, os objetivos de cada unidade 
orgânica (de eficiência, de eficácia e de qualidade) 
deverão ser definidos em consonância com os 
objetivos estratégicos da Câmara Municipal de 
Loures, de acordo com o despacho n.º 55/2018. 
 
1. Tendo em vista a aplicação do SIADAP 1 para 

o ano 2019, determino que sejam avaliadas as 
seguintes unidades orgânicas pelos membros 
do órgão executivo, do qual dependem: 

 



 

 
N.º 1 

  

 
 

16 de JANEIRO 
de 2019 

 
 
 
 

43 

 

• Presidente Bernardino José Torrão Soares 
 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFA) 
Divisão de Economia e Inovação (DEI) 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação (DAIC) 
Unidade de Turismo 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
 
• Vice-presidente Paulo Jorge Piteira Leão 
 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude 
(DCDJ) 
Departamento de Ambiente (DA) 
Unidade de Serviço do Veterinário Municipal 
(USVM) 
Serviço de Polícia Municipal (SPM) 
 
• Vereador Tiago Farinha Matias 
 
Departamento de Obras Municipais (DOM) 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (EMAUGI) 
 
• Vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
Departamento de Educação (DE) 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
 
 
2. Todas as unidades orgânicas avaliadas devem 

adotar os seguintes objetivos operacionais 
comuns: 

 
OBJETIVO DE EFICÁCIA Promover a melhoria 
das práticas de gestão 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando a taxa de execução das 
atividades propostas é de 90%; 
Atingiu, quando a taxa de execução das atividades 
propostas é entre 51% e 89%; 
Não atingiu, quando a taxa de execução das 
atividades propostas for igual ou inferior a 50%. 
 
OBJETIVO DE EFICIÊNCIA - Garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
 
 
 

Níveis de graduação: 
 
Superou, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 90% das atividades; 
Atingiu, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 75% a 89% das atividades; 
Não atingiu, quando desenvolveu dentro dos 
prazos estabelecidos 74% das atividades ou 
menos. 
 
OBJETIVO DE QUALIDADE - Reforçar a 
qualidade e a simplificação administrativa 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é superiora 75%; 
Atingiu quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é entre 50% e 74%; 
Não atingiu quando a taxa de realização de ações 
de melhoria previstas é inferior a 50%. 
 
Para além destes três (3) objetivos operacionais 
comuns obrigatórios, as unidades orgânicas 
devem, ainda, definir até mais dois (2) objetivos 
específicos do serviço por parâmetro de avaliação 
(eficácia, eficiência e qualidade). 
 
Os objetivos operacionais comuns e específicos 
devem ser propostos pela unidade orgânica ao 
membro do órgão executivo, assim como os 
indicadores de desempenho para cada objetivo, 
respetivas fontes de verificação e acompanhados 
pelo instrumento que permite a monitorização, até 
ao dia 15 de fevereiro e deverão ser aprovados 
pelos avaliadores até ao dia 28 de fevereiro. 
 
 
3. O dirigente de cada unidade orgânica a avaliar 

deverá indicar ao DRH, até ao dia 31 de 
janeiro, no caso de haver alteração do 
interlocutor já indicado para os assuntos 
relacionados como SIADAP1. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 352/2018 
 

de 21de dezembro de 2018 
 

(registo E/128757/2018, de 27.12.2018) 
 

Subdelegação de competências 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, a 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015; 

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, os adjuntos prestam o apoio 
político e técnico que lhes seja determinado. 

 
 
Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, subdelego no Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Nuno Ricardo 
Dinis de Abreu, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
relativa ao Gabinete de Apoio à Vereação, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
 
 

b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 79/DGMA/JR 

 
de 18 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de dezembro de 2018, 
pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 

 
(registo E/127481/2018, de 19.12.2018) 

 
Substituição no período de férias 

 
À consideração do Sr. Vereador. 
 
Proponho que o Chefe de Divisão da DMAQIT, Dr. 
Paulo Soares, me substitua no cargo de Diretor de 
Departamento nos dias 20 e 21 de dezembro de 
2018. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
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COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 25/DCSH/CB 

 
de 18 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de dezembro de 2018, 
pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 

 
(registo E/126934/2018, de 19.12.2018) 

 
Substituição da Diretora do DCSH 

 
Atendendo ao período de férias da signatária, de 
26 a 28 de dezembro, e às necessidades do 
serviço, subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 209/2018, de 
04-10-2018, do Sr. Vereador Gonçalo Caroço, na 
Dr.ª Paula Cristina Ferreira Henriques. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 14/DH/LR 

 
de 20 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de dezembro de 2018, 
pela Sr.ª Diretora do Departamento 

de Coesão Social e Habitação 
 

(registo E/127632/2018, de 21.12.2018) 
 

Substituição da Chefe de Divisão de Habitação 
 

Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 26 e 28 de dezembro, por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Técnica 
Superior Dr.ª Patrícia Guedes de Carvalho, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho n.º 215/2018 de 04-10-2018, 
pela Sr.ª Diretora de Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão da Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º Inf. 376 

DA/DZVF/MN_2018 
 

de 14 de dezembro de 2018 
 

sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 17 de dezembro de 2018 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 17 de dezembro de 2018 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/125917/2018, de 19.12.2018) 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
nos dias 26 a 28 de dezembro 

 
Considerando a ausência da Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, por motivo de férias, nos 
dias 26 a 28 de dezembro, propõe-se que a sua 
substituição, com as competências subdelegadas 
pelo Senhor Diretor do Departamento de 
Ambiente, constantes do Despacho n.º 257/2018, 
de 15 de outubro de 2018, sejam asseguradas 
pelo técnico superior Ivan Gomes. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 135/DA/PJA 

 
de 19 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/127501/2018, de 21.12.2018) 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário no dia 2 de 
janeiro de 2019, por motivo de férias, proponho 
que as competências que me foram subdelegadas 
no despacho n.º 202/2018 sejam assumidas, 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 
 
 
 

� IINFORMAÇÃO n.º 383/DA/DSPA/RMS 

 
de 26 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 28 de dezembro de 2018 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

e datado de 2 de janeiro de 2019 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/128453/2018, de 04.01.2019) 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º António Miguel Alves Sales 
Entrezede, no período compreendido entre 2 e 4 
de janeiro de 2019, com as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor de 
Departamento. 
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Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
REVITALIZAÇÃO URBANA 

 

 

� INFORMAÇÃO n.º 31/GRU/MT/IN 

 
de 13 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de dezembro de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/125156/2018, de 19.12.2018) 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Revitalização Urbana 

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período entre 19 e 31 de dezembro, por motivo de 
gozo de férias, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com competências 
subdelegadas através do Despacho n.º 198/2018, 
de 3 de outubro, pelo técnico superior Nuno Carlos 
Marques de Medeiros. 
 
A merecer concordância superior mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação interna. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Margarida Tomás 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 232/DE/ASS 

 
de 20 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de dezembro de 2018, 
pelo Sr. Vereador Gonçalo Caroço 

 
(registo E/128012/2018, de 21.12.2018) 

 
Substituição da Diretora 

do Departamento de Educação 
 

Em virtude da ausência da signatária, por motivo 
de férias, no período de 21 a 28 de dezembro, 
propõe-se que a substituição da Direção do 
Departamento de Educação seja assegurada pela 
Sr.ª Chefe de Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, Dr.ª Ana Raquel Antunes 
Oliveira da Silva, com as competências que me 
foram subdelegadas, através do despacho n.º 
212/2018, de 4 de outubro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo 
DGMA/DGDA/Expediente. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
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CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 46/DC/PLS 

 
de 14 de dezembro de 2012 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 17 de dezembro de 2018 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude, 
e de 18 de dezembro de 2018 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/125994/2018, de 21.12.2018) 
 

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

 
Considerando a ausência por motivo de férias 
durante o período compreendido entre 26 de 
dezembro de 2018 e 4 de janeiro de 2019, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 311/2018, de 15 de 
novembro, pela Dr.ª Isabel Maria Fernandes 
Rodrigues, Coordenadora das áreas de Apoio ao 
Associativo Cultural e Dinamização Cultural. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

(a) Patrícia Silva 
 

Chefe de Divisão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 45/2018 

 
de 17 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 

datado de 19 de dezembro 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude, 
e de 20 de dezembro de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/126594/2018, de 21.12.2018) 
 

Substituição da Chefe da Divisão de Desporto 
 

Na sequência de ausência por motivos de gozo de 
férias nos dias 2 a 11 de janeiro de 2019, e no 
sentido de garantir a continuidade do trabalho 
regular da Divisão de Desporto, propõe-se que as 
competências subdelegadas pelo Diretor do DCDJ 
na Chefe da Divisão de Desporto, sejam 
subdelegadas à Dr.ª Ana Patrícia Casquilho de 
Oliveira, Coordenadora da Área de Gestão de 
Equipamentos Desportivos. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DGDA/Expediente para divulgação da mesma. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Helena Candeias 
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RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO 

 
(registo E/125762/2018, de 26.12.2018) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias propõe-se que, no período de 26 de 
dezembro de 2018 a 2 janeiro de 2019, sejam 
cometidas as competências que lhe foram 
subdelegadas pelo despacho n.º 224/2018 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 da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 311/DPCA 

 
de 17 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de dezembro de 2018, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento 

 
(registo E/126073/2018, de 19.12.2018) 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 26 de dezembro a 2 de janeiro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências que me foram 
delegadas pelo Sr. Diretor do DPFA (despacho n.º 
140/2017, de 15 de novembro), pelas técnicas 
superiores Rosário Paulino no dia 26 de dezembro 
e Dora Antão no período de 27 de dezembro a 2 
de janeiro. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida à 
Secção de Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

Chefe da Divisão 
de Planeamento e Controlo de Atividades 

 
(a) Luís Paulo Pereira 
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� INFORMAÇÃO n.º 47/DPFA/FC 

 
de 21 de dezembro de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de dezembro de 2018, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/128272/2018, de 28.12.2018) 
 

Substituição dias 27 e 28 dezembro de 2018 
e 2 de janeiro de 2019 

 
Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Dr.ª Susana Fonseca, Chefe de 
Divisão da Gestão Financeira, 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 deIegação e subdelegação de competências 
do Sr. Presidente 

 
O Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
 

(a) Filipe Caçapo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 431/DEC/CM 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de janeiro de 2019, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Obras Municipais 

 
(registo E/3043/2019, de 11.01.2019) 

 
Substituição em período de férias 

(09 a 11-01-2019) 
 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 9 e 11-01-2019 por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 254/2018, 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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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS 

DE GÉNESE ILEGAL 
 
 

EDITAL n.º 5/2019 
 

Assunto: Publicitação de deliberação da Câmara 
Municipal de aprovação da emissão do Alvará de 
Licença de Loteamento - Processo de reconversão 
urbanística da AUGI denominada Célula 1 do 
Bairro da Fraternidade - São João da Talha - 
Proc.º 64.159/LA/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no art.º 
56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, no 
artigo 158.º do Código do Procedimento 
Administrativo e para os efeitos do disposto no 
art.º 28.º da Lei n.º 91/95, na redação dada pela 
Lei n.º 165/99, de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, 
de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013 de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho, que no 
âmbito do processo de reconversão urbanística da 
AUGI denominada Célula 1 do Bairro da 
Fraternidade, com a área de 66.156,66 m2, que é 
composta pelos prédios descritos na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures, um 
sob o n.º 9872, livro B-31, ficha 00644, que integra 
a matriz predial da antiga Freguesia de São João 
da Talha, do artigo 53.º (atual 55.º) da Secção C 
(parte) da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, e o outro 
descrito sob o n.º 10518, livro B-33, ficha 00702, 
que integra a matriz predial da antiga Freguesia de 
São João da Talha, do artigo 53.º (atual 55.º) da 
Secção C, da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
conforme caderneta predial rústica constante a fls. 
327 e certidões do registo predial constantes a fls. 
243 a 271 e 274 a 295, e respetivos quadros 
cadastro explicativos a fls. 272 a 273 e 296, do 
processo n.º 64.159/LA/L/OR, na 28.ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal, realizada a 
19.12.2018, foi deliberada a aprovação, por 
maioria, dos seguintes assuntos: 

 
 
 
 
 
 
 

PROCESSO n.º 64.159/LA/L/OR 
 

a) Aprovar os projetos de infraestruturas/análise 
das obras de urbanização; 

b) Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 
pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

c) Homologar o auto de vistoria às obras de 
urbanização; 

d) Aprovar a receção provisória das obras de 
urbanização, com a emissão do alvará de 
licença de loteamento e as condições para a 
receção definitiva; 

e) Aprovar a emissão do alvará de licença de 
loteamento e respetivas condições. 

 
Nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 
28.º daquela Lei, se faz público que os 
interessados poderão reclamar da presente 
deliberação, nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 
O referido processo, assim como todo o conteúdo 
da Deliberação Camarária, está disponível para 
consulta dos interessados, em qualquer dia útil, 
das 8.30 às 16.00 horas, na Equipa Multidisciplinar 
para as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e na morada do prédio em 
causa. 

 
 

Loures, 8 de janeiro de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.º 250/2018, de 03-10-2018 
 

(a) Rui Paulo 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 11088/2018 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CONCURSO PÚBLICO 
PARA ALUGUER OPERACIONAL DE VEÍCULOS 
AUTOMÓVEIS DE 10 VEÍCULOS LIGEIROS COM 
3500 KG DE PESO BRUTO E 
SUPERESTRUTURA DESTINADA 
PREFERENCIALMENTE À RECOLHA DE 
RESÍDUOS DEPOSITADOS NA VIA PÚBLICA, 
PELO PERÍODO DE 36 MESES. 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
CONCURSO PÚBLICO PARA ALUGUER 
OPERACIONAL DE VEÍCULOS AUTOMÓVEIS 
DE 10 VEÍCULOS LIGEIROS COM 3500 KG DE 
PESO BRUTO E SUPERESTRUTURA 
DESTINADA PREFERENCIALMENTE À 
RECOLHA DE RESÍDUOS DEPOSITADOS NA 
VIA PÚBLICA, PELO PERÍODO DE 36 MESES. 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 349920.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60000000 

3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 48960/DCA/2018 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
36 meses 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
Não 
 
7.2. Informação sobre contratos reservados 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150324 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
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8.2. Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 18:00 do 30.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Preço 
Ponderação: 80 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Prazo de entrega das viaturas 
Ponderação: 20 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5 % 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/12/20 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 

 
Sim 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 

17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 246, de 21 de dezembro de 2018] 

 
 
 
 

AVISO n.º 19315/2018 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para ocupação de um posto de trabalho 
de Assistente Técnico, 

na área de formação de Topógrafo 
 

Lista unitária de ordenação final homologada 
 

Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de um posto de trabalho da categoria de 
Assistente Técnico, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, através da ref.ª 2 do Aviso n.º 14627/2017, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
de 7 de dezembro de 2018, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
11 de dezembro de 2018. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 248, de 26 de dezembro de 2018] 
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AVISO n.º 19386/2018 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de engenharia mecânica 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao procedimento concursal comum para ocupação 
de um posto de trabalho da categoria de Técnico 
Superior, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, através 
da ref.ª 3 do Aviso n.º 14629/2017, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 7 
de dezembro de 2018, que se encontra afixada 
nas instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
14 de dezembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 250, de 28 de dezembro de 2018] 

 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1741/2018 

 
Aviso de prorrogação de prazo 

do Anúncio de procedimento n.º 10196/2018, 
de 2018-11-29, com ID 411853008 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 

Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Telefone: 211150100 
Fax: 211151712 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
9 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
 
Até às 18:00 do 33.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
14 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2018/12/28 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 251, de 31 de dezembro de 2018] 

 
 
 

AVISO n.º 236/2019 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para ocupação de seis postos de trabalho 
de Técnico Superior, 
na área de formação 

de Engenharia Eletrotécnica 
Lista Unitária de Ordenação Final Homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao Procedimento Concursal Comum para 
ocupação de seis postos de trabalho da categoria 
de Técnico Superior, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, através da ref.ª 9 do Aviso n.º 14629/2017, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Presidente da Câmara, 
de 11 de dezembro de 2018, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
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11 de dezembro de 2018. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 3, de 4 de janeiro de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 693/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de dois postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de arquitetura paisagista 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao procedimento concursal comum para ocupação 
de dois postos de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, através da ref.ª 6 do Aviso n.º 14629/2017, 
da homologação da lista unitária de ordenação 
final, por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
de 18 de dezembro de 2018, que se encontra 
afixada nas instalações do Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sitas na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 

 
19 de dezembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 6, de 9 de janeiro de 2019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 954/2019 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para ocupação de um posto de trabalho 
de Técnico Superior, 
na área de formação 

de Engenharia de Proteção Civil 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
alterada e republicada pela Portaria n.º 145-
A/2011, de 6 de abril, notificam-se os candidatos 
ao Procedimento concursal comum para ocupação 
de um posto de trabalho da categoria de Técnico 
Superior, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, através 
da ref.ª 12 do Aviso n.º 14629/2017, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara de 30 
de novembro de 2018, que se encontra afixada 
nas instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sitas 
na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 

 
30 de novembro de 2018. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 9, de 14 de janeiro de 2019] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 15/2019 
 
 

Termos de Referência 
da Proposta de Delimitação 

da Unidade de Execução da Portela Norte 
 
 
 




























































