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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

30.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 30 de janeiro de 2019 

 
 
 

Notas: A Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da Silva 
Paixão Bernardo Lopes ausentou-se da Reunião 
às 17h50. 

 
 
 
 

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 
 
• João Manuel Ferreira Calado 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Sr.ª Vereadora e pelos 
Srs. Vereadores eleitos pelo PPD/PSD - Partido 
Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 60/2019 

 
 

Pela convocação de eleições livres 
e democráticas 

na República da Venezuela 
 

Após apreciação e debate a Moção apresentou a 
seguinte redação final: 
 
- A Venezuela atravessa mais um capítulo difícil 

na sua história, o povo venezuelano tem sido 
a constante vítima da incapacidade e da falta 
de espírito democrático dos seus lideres que 
centram a sua atuação na busca da 
perpetuação no poder. 

 
- Em maio de 2018, Nicolas Maduro foi reeleito 

para presidente num ato eleitoral controverso 
e duvidoso, não reconhecido pela oposição e 
por grande parte da comunidade internacional. 

 
- Nicolas Maduro, com o seu regime ditatorial e 

autoritário, mergulhou a Venezuela numa 
grave situação socioeconómica, de 
hiperinflação, de insegurança, de escassez de 
produtos básicos, de censura à imprensa e 
repressão aos cidadãos. 

 
- Juan Guaidó autoproclamou-se presidente 

interino da Venezuela, tendo sido já 
reconhecido por vários países dos cinco 
continentes, organizações nacionais e 
internacionais. 

 
- A Assembleia Nacional deliberou a 

ilegitimidade de Nicolas Maduro no cargo de 
presidente. Maduro, exibindo o seu 
comportamento tirânico, recusou aceitar a 
deliberação, desrespeitando os poderes 
constitucionais da Assembleia Nacional. 

 
- Neste momento cerca de 300.000 portugueses 

ou lusodescendentes, que residem na 
Venezuela, têm as suas vidas em suspenso, 
em que a única certeza que têm é a incerteza 
em que vivem. 
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Com base nos considerandos expostos, a Câmara 
Municipal de Loures, na 30.ª Reunião Ordinária, 
de 30 de janeiro de 2019, delibera: 
 
1) Condenar todos os atos irresponsáveis 

perpetrados por Nicolas Maduro contra o povo 
venezuelano. 

 
2) Exortar os órgãos institucionais da Venezuela 

para um processo democrático, com o apoio 
da comunidade internacional e da União 
Europeia, para dar início a um processo 
político pacífico e livre, respeitando a 
constituição da Venezuela, para um normal 
funcionamento das suas instituições 
democráticas. (..)“ 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária, e os votos 
favoráveis das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 27.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 5 de dezembro 
de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho, por não 
ter estado presente naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 28.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 19 de dezembro 
de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes, o Sr. Vereador Tiago Faria 
Matias e António Manuel Lopes Marcelino, por 
não terem estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação da consolidação definitiva 
da mobilidade intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 1 de 
fevereiro de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 26/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-

se em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias; 

 
B. O tempo de exercício das funções atualmente 

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

 
C. As funções exercidas atualmente 

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

 
D. Se verifica a conveniência para o interesse 

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

 
E. Encontram-se reunidas, cumulativamente, as 

condições previstas no artigo 99.º-A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua versão atualizada. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias, na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 1 de 
fevereiro de 2019, dos seguintes trabalhadores: 
 
Nome: Ana Teresa dos Santos Morais Margaça 
Marques 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
 
 
Nome: Cátia Sofia Lopes Santos 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
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Nome: Cecília Filomena Costa Jesus 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
 
 
Nome: Célia Maria Gomes Santos Alves 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
 
 
Nome: Elsa Maria Antunes Costa Paulo Domingos 
Cardoso 
Categoria de origem: Assistente Técnico 
Categoria atual: Coordenador Técnico 
 
 
Nome: Liliana Vieira Correia Soares 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 
 
 
Nome: Paula Cristina Dias Lourenço Cardoso 
Categoria de origem: Assistente Técnico 
Categoria atual: Técnico Superior 
 
 
Nome: Tânia Isabel Valente Pereira 
Categoria de origem: Assistente Operacional 
Categoria atual: Técnico Superior 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2019. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da admissão de 29 
trabalhadores, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização de reservas de 
recrutamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 52/2019 

 
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. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho nas categorias 
de: 

 
- Assistente Operacional, da carreira geral de 

Assistente Operacional, nas áreas 
profissionais de Condutor de Máquinas 
Pesadas e Veículos Especiais e de Carpinteiro 
de Limpos; 

 
- Assistente Técnico, da carreira geral de 

Assistente Técnico, na área profissional de 
Topógrafo; 

 
- Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 

Superior, nas áreas de formação de Design, 
Engenharia Mecânica, Arquitetura, Arquitetura 
Paisagista, Engenharia do Ambiente ou 
Ecologia, Engenharia Civil e de Serviço e 
Política Social; 

 
C. Em resultado dos procedimentos concursais 

comuns de recrutamento para as Carreiras de 
Assistente Operacional, de Assistente Técnico 
e de Técnico Superior, aprovados por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 95.ª Reunião Ordinária, realizada em 
25 de julho de 2017 e publicados em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de 
dezembro de 2017, Avisos n.ºs 14627/2017, 
14628/2017 e 14629/2017, foram constituídas 
reservas de recrutamento internas; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento, atendendo às necessidades 
identificadas pelos Serviços. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 29 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização das reservas 
de recrutamento internas dos procedimentos 
concursais publicados em Diário da Republica, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, Avisos 
n.ºs 14627/2017, 14628/2017 e 14629/2017, de 
acordo com o quadro seguinte: 
 
Carreira/Categoria Área 

de 
Formação 
Académica 

ou 
Profissional 

Unidade 
Orgânica 

N.º 
de 

Postos 
de 

Trabalho 

Condutor 
de Máquinas 
Pesadas 
e Veículos 
Especiais 

 
 

DTO 

 
 

2 

Assistente 
Operacional 

Carpinteiro 
de Limpos 

DCSH 1 

Assistente Técnico Topógrafo DOM 1 
Design DAIC 1 

DOM 2 Engenharia 
Mecânica DTO 1 

GRU 1 
DCSH 1 
DOM 2 

Arquitetura 

DPGU 1 
DPGU 1 

DA 1 
Arquitetura 
Paisagista 

EMAUGI 1 
Direito DA 1 
Engenharia 
do Ambiente 
ou Ecologia 

 
DA 

 
2 

DA 1 Engenharia 
Civil DE 1 

DCSH 5 

 
 
 
 
 
 
Técnico Superior 

Serviço 
e 
Política Social 

DE 3 

Total 29 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 

Proposta de transferência de verba para o CCD - 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 58/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2019, está prevista uma 
dotação de 110.000,00 €, na classificação 
03.03/04.07.01.01, destinada a apoiar a 
atividade cultural, recreativa e desportiva 
desenvolvida pelo Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures; 

 
B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado 

no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, 
que fixa, como limite máximo de transferência, 
3,5% do somatório anual das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses; 

 
C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do 

Município de Loures, esse limite para o ano de 
2019 é de 346.301,14 €; 

 
D. 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. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a transferência de 
verba para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, com o NIF 501284141, no 
valor de 110.000,00 € (cento e dez mil euros), a 
ser pago de acordo com o seguinte calendário: 
 
1. Fevereiro - 1.ª tranche no valor de 18.333,32 € 

(dezoito mil trezentos e trinta e três euros e 
trinta e dois cêntimos), correspondente aos 
meses de janeiro e fevereiro; 

 
2. A partir do mês de março - transferência 

mensal no valor de 9.166,66 € (nove mil cento 
e sessenta e seis euros e sessenta e seis 
cêntimos). 
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Loures, 24 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 1.ª alteração ao 
Orçamento de 2019 e Opções do Plano 2019-
2022. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 25/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os documentos previsionaís da Câmara 

Municipal, para o quadriénio 2019-2022, foram 
elaborados em setembro/outubro de 2018; 

 
B. De acordo com a atual execução orçamental 

existe a necessidade de se proceder a 
reajustamentos nas classificações e dotações 
do Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-
2022, das quais se destacam as seguintes 
rubricas: Reparação e beneficiação de 
edifícios camarários; Palácio Barroco 
(contenção das estruturas); edifício 4 de 
Outubro; repavimentação de arruamentos de 
acesso à A8 em Frielas; fiscalização e 
coordenação de segurança das obras; 
substituição de juntas de dilatação; Escola 
Básica do Alto da Eira - remodelação do 
logradouro; aquisição de produtos alimentares 
para o Refeitório Municipal; 

 
C. A autarquia, no final do ano de 2018, obteve 

parecer positivo relativo ao projeto 
“RU:URBAN - Programa Urbact III”, sendo à 
data necessário adequar o Orçamento 
Municipal à sua previsível execução; 

 
 
 
 
 

D. As obrigações da Câmara Municipal relativas 
ao financiamento da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML), no âmbito do Programa de 
Apoio à Redução Tarifária, assim como o 
exercício das competências de Autoridade de 
Transportes da Área Metropolitana de Lisboa, 
na melhoria da oferta de serviço e extensão da 
rede, é necessário harmonizar a dotação do 
orçamento à classificação económica correta; 

 
E. Os reforços propostos são compensados com 

diminuições das dotações de outros projetos 
de não execução imediata que serão 
reforçados numa próxima modificação 
orçamental permitindo manter os objetivos 
definidos nas Grandes Opções do Plano para 
2019/2022. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) 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, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 1.ª Alteração ao 
Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 24 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 os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Alteração ao Orçamento 
2019 e Opções do Plano 2019-2022 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 47612/DCA/2018-SP 
Concurso público para fornecimento de gás 
natural em pontos de consumo da titularidade 
do Município de Loures, do Município de 
Odivelas e da Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
consequente adjudicação da proposta da 
concorrente Gold Energy - Comercializadora de 
Energia, S.A. e de aprovação da minuta do 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 27/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelos demais órgãos 
competentes para contratar das entidades 
adjudicantes, foi lançado o concurso público, 
em agrupamento do Município de Loures, do 
Município de Odivelas e da Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., enquanto entidades 
adjudicantes, em conformidade com o previsto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 
17.º, 18.º e alínea a) n.º 1 do artigo 20.º, e 39.º 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto, com 
publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, desenvolvido 
sob o n.º de processo 47612/DCA/2018, com 
vista à celebração de contrato para a 
aquisição de gás natural pelo Município de 
Loures, pelo Município de Odivelas e pela 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., contrato esse válido 
pelo período de 2 (dois) anos e com início de 
produção de efeitos pretendido para o dia 1 de 
abril de 2019; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, sem que os concorrentes 
tivessem vindo apresentar quaisquer 
observações ao teor daquele relatório; 

 
 
 

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 
que se anexa, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures com vista à aprovação do 
mesmo, no que à parte da entidade 
adjudicante Município de Loures diz respeito, 
sendo certo que a aprovação do referido 
Relatório Final e da adjudicação que se vier a 
verificar cabe ao órgão competente para 
contratar de cada uma das entidades 
adjudicantes do procedimento; 

 
D. De igual forma foi elaborada a minuta do 

contrato a celebrar pelos serviços respetivos 
do Município de Loures, a qual cabe, 
igualmente, submeter à Câmara Municipal de 
Loures com vista à aprovação da mesma, no 
que à parte da entidade adjudicante Município 
de Loures diz respeito, sendo certo que 
também a aprovação da minuta do contrato a 
celebrar cabe ao órgão competente para 
contratar de cada uma das entidades 
adjudicantes do procedimento; 

 
E. Dos preços que foram apresentados na 

proposta que, aqui e a final, se vai propor seja 
ordenada em primeiro lugar e, 
consequentemente, adjudicada, decorre um 
preço global para as três entidades 
adjudicantes de 503.060,86 € (quinhentos e 
três mil e sessenta euros e oitenta e seis 
cêntimos), desdobrando-se esse preço no 
preço parcelar para o Município de Loures de 
137.414,50 € (cento e trinta e sete mil 
quatrocentos e catorze euros e cinquenta 
cêntimos), para o Município de Odivelas de 
116.384,74 € (cento e dezasseis mil e 
trezentos e oitenta e quatro euros e setenta e 
quatro cêntimos) e para a Gesloures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda. de 249.261,62 € (duzentos e quarenta e 
nove mil duzentos e sessenta e um euros e 
sessenta e dois cêntimos). Aos preços 
referidos acrescem as componentes de custo 
não sujeitas à concorrência e os impostos 
respetivos; 

 
F. Tendo sido fixado no procedimento, 

abarcando as necessidades do conjunto das 
três entidades adjudicantes, o preço base de 
625.395,50 € (seiscentos e vinte e cinco mil 
trezentos e noventa e cinco euros e cinquenta 
cêntimos), e sendo o preço da proposta a 
adjudicar no montante global de 503.060,86 € 
(quinhentos e três mil e sessenta euros e 
oitenta e seis cêntimos), constata-se uma 
redução global de 122.334,64 € (cento e vinte 
e dois mil trezentos e trinta e quatro euros e 
sessenta e quatro cêntimos), na despesa 
efetivamente a realizar quando comparada 
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com a despesa estimada realizar e que 
motivou a determinação daquele preço base. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, números 
3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º, 
76.º e 98.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º de 
processo 47612/DCA/2018, com vista à 
celebração de contrato para a aquisição de 
gás natural pelo Município de Loures, pelo 
Município de Odivelas e pela Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., contrato esse válido pelo 
período de 2 (dois) anos e com início de 
produção de efeitos pretendido para o dia 1 de 
abril de 2019; 

 
2. A inerente adjudicação da proposta da 

concorrente Gold Energy - Comercializadora 
de Energia, S.A. por ser a proposta ordenada 
em primeiro lugar, em função da apresentação 
do mais baixo preço contratual global, e que é 
de 503.060,86 € (quinhentos e três mil e 
sessenta euros e oitenta e seis cêntimos) para 
o universo das três entidades adjudicantes, 
desdobrando-se esse preço no preço parcelar 
para o Município de Loures de 137.414,50 € 
(cento e trinta e sete mil quatrocentos e 
catorze euros e cinquenta cêntimos), para o 
Município de Odivelas de 116.384,74 € (cento 
e dezasseis mil e trezentos e oitenta e quatro 
euros e setenta e quatro cêntimos) e para a 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda. de 249.261,62 € 
(duzentos e quarenta e nove mil duzentos e 
sessenta e um euros e sessenta e dois 
cêntimos). Aos preços referidos acrescem as 
componentes de custo não sujeitas à 
concorrência e os impostos respetivos; 

 
3. A minuta do contrato a celebrar que se anexa. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

a) MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de 
direito público número 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
endereço eletrónico geraI@cm-loures.pt e 
telecópia número 211151709, adiante 
designado por Primeiro Contraente, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, como Primeiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Loures; 

 
b) MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva 

de direito público número 504293125, com 
sede nos Paços do Concelho, Rua Guilherme 
Gomes Fernandes, Quinta da Memória, 2675-
372 Odivelas, endereço eletrónico geral@cm-
odivelas.pt e telecópia número 219344393, 
adiante designado por Segundo Contraente, 
neste ato representado por Hugo Manuel dos 
Santos Martins, que também usa assinar Hugo 
Martins, como Segundo Outorgante, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal 
de Odivelas; 

 
c) GESLOURES, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., pessoa 
coletiva número 502814063, com sede na Rua 
António Caetano Bernardo, Piscinas 
Municipais de Loures, Freguesia e Município 
de Loures, endereço eletrónico 
geral@gesloures.pt e telecópia número 
219896911, com o capital social de 
3.562.000,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Loures, adiante designada por Terceiro 
Contraente, neste ato representada por Paulo 
Jorge Piteira Leão, Terceiro Outorgante, na 
qualidade de Presidente do Conselho de 
Administração da mencionada entidade 
pública empresarial, conforme documentos 
que se encontram depositados na referida 
Conservatória; 

 
e 
 
GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE 
ENERGIA, S.A., pessoa coletiva número 
507857542, com sede na Quinta do Almor, Fraga 
de Almotelia, loja 4, R/C B, 5000-061, Freguesia 
de Borbela e Lamas de Olo, Município de Vila 
Real, endereço eletrónico 
contratacao@goldenergy.pt e número de telecópia 
259348631, com o capital social de 1.500.000,00 
€, matriculada na Conservatória do Registo 
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Comercial de Vila Real adiante designada por 
Quarto Contraente, neste ato representada por 
Álvaro Costa Mota, Quarto Outorgante, na 
qualidade de administrador, com poderes 
delegados, da mencionada sociedade, conforme 
“Delegação de Poderes para Administrador” com o 
respetivo Termo de Autenticação exarado em 8 de 
março de 2016, pela advogada Marie Claire 
Canário, portador da Cédula Profissional n.° 
50376P e Certidão Permanente do Registo 
Comercial online visualizada na presente data, 
através do código de acesso 4112-0030-5786.  
 
Tendo em conta as Regras de Entendimento para 
a Constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes celebrado entre o Município de 
Loures, o Município de Odivelas e a Gesloures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, EM., 
Unipessoal, Lda., em 12 de outubro de 2018. 
 
Tendo, em conta as deliberações da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 24.ª Reunião 
Ordinária, realizada cm 24 de outubro de 2018; da 
Câmara Municipal de Odivelas, tomada na sua 
21.ª Reunião Ordinária, realizada em 2 de 
novembro de 2018 e do Conselho de 
Administração da Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
tomada na sua reunião de 25 de outubro de 2018, 
que aprovaram o início do procedimento de 
Concurso Público e respetivas peças, publicitado 
na 2.ª Série do Diário da República, número 215, 
de 8 de novembro de 2018, bem como no Jornal 
Oficial da União Europeia número 2018/S 217-
496410, de 10 de novembro de 2018, Informações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
Suplemento do Jornal Oficial da União Europeia 
número 2018/S 219-502240, de 14 de novembro 
de 2018 e disponibilizado dia 8 de novembro na 
plataforma VortalNext; 
 
Tendo, também, em conta as deliberações de 
adjudicação, tomadas pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … ª Reunião Ordinária, realizada 
em ... de ….... de 2019; pela ……… do Segundo 
Outorgante, tomada em ... de ……. de 2019, e 
pelo Conselho de Administração da Gesloures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., na sua reunião de …. de …….. 
de 2019; 
 
Tendo, ainda, em conta as deliberações de 
aprovação da minuta de contrato, tomadas pela 
Câmara Municipal de Loures na sua … ª Reunião 
Ordinária, realizada em .... de …….. de 2019, pela 
Câmara Municipal de Odivelas na sua … ª 
Reunião Ordinária realizada em .... de ……... de 
2019 e pelo Conselho de Administração da 
Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de ... de 
……. de 2019, nos termos do disposto no artigo 
96.º e seguintes, do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição que se rege pelas Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto o 
fornecimento de gás natural em pontos de 
consumo na titularidade do Município de Loures, 
do Município de Odivelas e da Gesloures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., constantes nos 
Anexos I, II do Caderno de Encargos, nas 
quantidades estimadas nos mencionados Anexos, 
podendo variar para mais ou para menos, sendo 
os fornecimentos faturados a cada um dos 
Contraentes pelas quantidades efetivamente 
fornecidas. 
 
2. O fornecimento é feito, ainda, de acordo com 

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

 
3. O objeto do presente contrato abrange, 

igualmente, o fornecimento de gás natural 
para locais novos que o Primeiro, o Segundo e 
o Terceiro Contraentes venham a indicar no 
período de vigência contratual, nas condições 
de preço unitário apresentadas na proposta e 
de acordo com as demais regras 
contratualizadas. 

 
4. O número de locais indicados poderá ser 

reduzido, sempre que ao longo do período de 
vigência contratual surjam situações que o 
justifiquem, observando-se no caso de 
redução dos locais de consumo objeto do 
contrato todo o conjunto de regras, requisitos 
técnicos e preços acordados previamente. 

 
5. Da eventual redução do número de locais de 

consumo, não resultará qualquer 
compensação ou indemnização para o Quarto 
Contraente. 

 
6. No caso de acréscimo (ativação) ou supressão 

(desativação) do locais de consumo, o Quarto 
Contraente fica obrigado a: 
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a) Garantir a ativação, no prazo de 15 dias, a 
contar da comunicação feita pelo Primeiro, 
Segundo e Terceiro Contraente para esse 
efeito; 

b) Garantir a desativação imediata após 
comunicação. 

 
Cláusula Segunda - 1. O contrato entrará em 
vigor na data da sua assinatura e produz efeitos 
em relação a cada um dos pontos de consumo, 
individualmente considerados, na data em que 
estes reunirem as condições legais e 
regulamentares de acesso ao fornecimento de gás 
natural pelo Quarto Contraente, incluindo os 
procedimentos de mudança de fornecedor, data 
de fornecimento essa que, em qualquer caso, não 
pode ser anterior à data de 1 de abril de 2019; 
 
2. É da responsabilidade do Quarto Contraente, 

naquilo que de si depender, atuar com a 
máxima diligência no sentido do fornecimento 
estar em condições de ser iniciado no preciso 
dia 1 de abril de 2019, data em que é 
pretendido o início do fornecimento por parte 
de todas as entidades adjudicantes para todos 
os pontos de consumo; 

 
3. O contrato terá um período de vigência de 2 

(dois) anos. 
 
Cláusula Terceira - 1. O Quarto Contraente 
obriga-se, a título acessório designadamente a 
recorrer a todos os meios humanos, materiais e 
informáticos que sejam necessários e adequados 
à boa execução contratual, bem como ao 
estabelecimento do sistema de organização 
necessário a perfeita e completa execução das 
prestações a seu cargo; 
 
2. O Quarto Contraente obriga-se, ainda a 

realizar as leituras a todos os locais de 
consumo de forma a garantir que as faturas 
correspondentes ao último mês do contrato 
reflitam o consumo real final e o valor efetivo 
por local. 

 
Cláusula Quarta - Pelo incumprimento de 
obrigações emergentes do contrato, o Primeiro, 
Segundo e Terceiro Contraentes podem exigir do 
Quarto Contraente o pagamento de penas 
pecuniárias, nos termos da cláusula 4.ª -A do 
Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Quinta - 1. O Quarto Contraente deve 
guardar sigilo sobre toda a informação e 
documentação, técnica e não técnica, comercial 
ou outra, relativa aos Primeiro, Segundo e 
Terceiro Contraentes, de que possa ter 
conhecimento ao abrigo ou em relação com a 
execução do contrato; 

2. A informação e a documentação cobertas pelo 
dever do sigilo não podem ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou 
modo de aproveitamento que não o destinado 
direta e exclusivamente à execução do 
contrato; 

 
3. Exclui-se do dever de sigilo previsto a 

informação e a documentação que seja 
comprovadamente do domínio público à data 
da respetiva obtenção pelo Quarto Contraente 
ou que este seja legalmente obrigado a 
revelar, por força da lei, de processo judicial 
ou a pedido de autoridades reguladoras ou 
outras entidades administrativas competentes; 

 
4. O dever do sigilo mantém-se em vigor até ao 

termo do contrato, sem prejuízo da sujeição 
subsequente a quaisquer deveres acessórios 
de sigilo e garantia de confidencialidade, 
designadamente os atinentes à proteção de 
segredos comerciais ou da credibilidade, do 
prestígio ou da confiança devidos às pessoas 
coletivas. 

 
Cláusula Sexta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, previstos na Cláusula Primeira, o 
Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
obrigam-se a pagar ao Quarto Contraente, de 
acordo com o preço médio da componente de 
Energia (€/kwh) de 0.025750 €, o valor global 
contratual para os dois anos de 503.060,86 € 
(quinhentos e três mil, sessenta euros e oitenta e 
seis cêntimos), acrescido dos componentes de 
custos não sujeitos à concorrência e impostos 
respetivos. 
 
a) Para o Primeiro Contraente, o preço global 

contratual para os 2 anos é de 137.414,50 € 
(cento e trinta e sete mil, quatrocentos e 
catorze euros e cinquenta cêntimos) acrescido 
de componentes de custos não sujeitos à 
concorrência e impostos respetivos; 

 
b) Para o Segundo Contraente, o preço global 

contratual de 116.384,74 € (cento e dezasseis 
mil, trezentos e oitenta e quatro euros e 
setenta e quatro cêntimos), acrescido de 
componentes de custos não sujeitos à 
concorrência e impostos respetivos; 

 
c) Para o Terceiro Contraente, o preço global 

contratual de 249.261,62 € (duzentos e 
quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e 
um euros e sessenta e dois cêntimos), 
acrescido de componentes de custos não 
sujeitos à concorrência e impostos respetivos; 
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2. Os encargos resultantes do presente contrato 
serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
seguintes: 

 
- Câmara Municipal de Loures - classificação 

orgânica: ….. ,classificação económica ……, 
com o número de compromisso ….. ,datado de 
.... de ….... de 2019. 

 
- Câmara Municipal de Odivelas - classificação 

orgânica: ….. ,classificação económica ……, 
com o número de compromisso ….. ,datado de 
.... de ….... de 2019. 

 
- Gesloures, Gestão de Equipamentos Sociais, 

E.M. Unipessoal, Lda. - inscrito na rubrica - 
Gás. 

 
Cláusula Sétima - 1. Os pagamentos devidos 
pelos Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes 
serão efetuados nos termos definidos na cláusula 
8.ª do Caderno de Encargos. 
 
2. Em caso de discordância por parte do 

Primeiro, do Segundo e do Terceiro 
Contraentes, quanto aos valores indicados nas 
faturas, estes comunicarão ao Quarto 
Contraente, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando o Quarto Contraente 
obrigado a prestar os esclarecimentos 
necessários ou a proceder à emissão de nova 
fatura corrigida. 

 
3. O Primeiro, o Segundo e o Terceiro 

Contraentes são responsáveis pelo 
pagamento dos fornecimentos que lhes forem 
efetuados pelo Quarto Contraente. Assim, 
durante a execução do contrato nem o 
Primeiro, nem o Segundo, nem o Terceiro 
Contraentes assumem qualquer 
responsabilidade solidária, ou de qualquer 
outra natureza, entre si, designadamente no 
que respeita, eventualmente, a situações de 
incumprimento em matéria de pagamento dos 
fornecimentos prestados. 

 
Cláusula Oitava - A caução oferecida para 
execução do presente contrato foi prestada 
através de: 
 
a) …… a favor da Gesloures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda., 
correspondentes a 5% do preço contratual na 
parte que lhe respeita. 

 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo do Círculo de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 

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

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

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

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

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

 
Cláusula Décima Primeira - Foi designada pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a Dr.ª 
Telma Marçal. 
 
Cláusula Décima Segunda -1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: dga@cm-loures.pt 
 
- MUNICÍPIO DE ODIVELAS: geral@cm-

odivelas.pt 
 
- GESLOURES - Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.: 
geral@gesloures.pt 

 
- GOLD ENERGY - COMERCIALIZADORA DE 

ENERGIA, S.A.: contratacao@goldenergy.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
Pelo Quarto Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

I.P., válida até .... de …… de 2019, 
comprovativa da situação contributiva do 
Quarto Contraente; 
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- Cópia da Certidão do Serviço de Finanças, 
válida até … de ……... de 2019, comprovativa 
da regularização da situação tributária do 
Quarto Contraente; 

 
- Licença de Comercialização de Gás Natural 

em regime de mercado livre, concedida pela 
Direção Geral de Energia e Geologia, em 20 
de julho de 2010; 

 
- Certificados do Registo Criminal dos titulares 

dos órgãos sociais. 
 
 
(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 
a Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de ratificação do despacho, de 18 de 
janeiro de 2019, referente ao ato, praticado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, de aprovação de 
esclarecimentos e de retificação das peças do 
procedimento na parte respeitante ao Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 28/2019 

 
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, incluído o Município de Loures, 
operassem esclarecimentos e retificações das 
peças do procedimento, conforme solicitado 
por entidades interessadas no procedimento; 

 
C. O ato de aprovação dos esclarecimentos e 

retificações das peças do procedimento, na 
parte respeitante ao Município de Loures, nos 
termos que constam de documento em anexo, 
foi praticado por mim, Presidente da Câmara 
Municipal, em 18 de janeiro de 2019, 
porquanto, o júri não dispõe de competência 
para tal decisão; 

 
D. A decisão tomada o foi em face da urgência, 

uma vez que o termo do prazo para prestação 
de esclarecimentos e retificações das peças 
do procedimento se verificou a 21 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 

dos aludidos esclarecimentos e retificações 
das peças do procedimento é a Câmara 
Municipal, conforme resulta do disposto 
nomeadamente, dos 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. 
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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 retificações 
das peças do procedimento, praticado pelo 
Presidente da Câmara Municipal em 18 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 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. 

 
 

Loures, 23 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 48877/DCA/2018 
Concurso público para celebração de contrato 
de prestação de serviços de assistência 
técnica de equipamentos multifuncionais, com 
site manager e consumíveis necessários ao 
seu bom funcionamento, exceto papel e 
agrafos, para 376 equipamentos, 171 
equipamentos instalados nos serviços 
municipais e 205 equipamentos instalados no 
Parque Escolar 
Proposta de aprovação do documento “Proposta 
de autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato”, e de aprovação das peças do 
procedimento de formação do contrato. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 51/2019 
 

Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela 

efetuada pela Divisão de Administração Geral 
(DAG), através da Informação com o Registo 
Webdoc E/102808/2018 e da RI 57131/2018, 
vem manifestada a necessidade de ser 
desenvolvido um processo de contratação 
pública no sentido de ser celebrado um 
contrato que tem por objeto principal a 
prestação de serviços de assistência técnica 
de equipamentos multifuncionais, com site 
manager e consumíveis necessários ao seu 
bom funcionamento, exceto papel e agrafos, 
para 376 (trezentos e setenta e seis) 
equipamentos, 171 (cento e setenta e um) 
equipamentos instalados nos Serviços 
Municipais e 205 (duzentos e cinco) 
equipamentos instalados no Parque Escolar, 
por um período máximo de vigência contratual 
de 36 meses; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução do contrato a celebrar, o qual 
se estima seja de 531.630,00 € (quinhentos e 
trinta e um mil seiscentos e trinta euros), a que 
acrescerá o IVA, se devido, à taxa legal em 
vigor, se mostra adequado adotar o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação do anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de janeiro, 
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n.º 
111-B/2017, de 31 de agosto; 

 
C. Foram elaboradas as peças do procedimento 

para aquisição dos referidos serviços, a saber 
o Programa do Concurso, o Caderno de 
Encargos e Minuta do Anúncio do 
procedimento e foi igualmente elaborado o 
documento anexo sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” (constam em anexo); 

 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

30 de JANEIRO 
de 2019 

 
 
 
 

17 

 

D. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais, aprovar a 
minuta de contrato, bem como para quaisquer 
outros atos inerentes ao procedimento 
aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal, à 
luz do disposto, designadamente, na alínea f) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04) e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 67.º, 69.º, 136º e 290.º-A, 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato, a despesa contratual a 
pagar pelo Município possa ser na ordem dos 
referidos 531.630,00 € (quinhentos e trinta e 
um mil seiscentos e trinta euros), sendo que o 
referido montante de 531.630,00 € (quinhentos 
e trinta e um mil seiscentos e trinta euros) se 
encontra fixado no Caderno de Encargos 
enquanto preço base; 

 
E. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 

0204 02020802 2013 A 27, conforme PRC n.º 
4284/2018, datada de 05/12/2018. 

 
F. É necessário, nomeadamente, informar os 

fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos e os 
fundamentos aduzidos para que seja tomada 
uma decisão de não adjudicação por lotes, 
bem como propor o júri e propor o gestor do 
contrato a celebrar, foi elaborado documento 
intitulado de “proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento, para nomeação 
de júri e nomeação do gestor do contrato” que 
se anexa, também para efeitos de aprovação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto designadamente na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 67.º, 69.º e 136º, 290.º-A e 474.º, 
n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aprovar o documento junto sob o título “Proposta 
de autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” e as peças do procedimento de formação 
do contrato, a saber, o Programa do Concurso, 
Caderno de Encargos e a Minuta do Anúncio do 
Procedimento, que se anexam, procedimento esse 
que ocorrerá sob a forma de concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, com vista à 
celebração de contrato de prestação de serviços 
de assistência técnica de equipamentos 
multifuncionais, com site manager e consumíveis 
necessários ao seu bom funcionamento, exceto 
papel e agrafos, para 376 (trezentos e setenta e 
seis) equipamentos - 171 (cento e setenta e um) 
equipamentos instalados nos Serviços Municipais 
e 205 (duzentos e cinco) equipamentos instalados 
no Parque Escolar -, pelo período de 36 meses, 
procedimento que se identifica internamente como 
processo n.º 48877/DCA/2018. 

 
 

Loures, 21 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

PARA NOMEAÇÃO DE JÚRI 
E NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1- Na sequência da solicitação efetuada pela 

Divisão de Administração Geral (DAG), 
através da Informação com o Registo Webdoc 
E/102808/2018 e da RI 57131/2018, e pelas 
razões constantes de tais documentos, foram 
instruídas as respetivas peças do 
procedimento, o Caderno de Encargos e o 
Programa do Concurso, peças essas que 
foram sujeitas à devida apreciação jurídica, 
tendo sido observado o tipo de procedimento 
aquisitivo indicado no Pedido de Aquisição 
(PAQ). 
Assim, o procedimento deverá ser do tipo 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, ao abrigo do 
disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º e 20.º, n.° 1, alínea a), todos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, com vista à celebração de 
um contrato que tem por objeto principal a 
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prestação de serviços de assistência técnica 
de equipamentos multifuncionais, com site 
manager e consumíveis necessários ao seu 
bom funcionamento, exceto papel e agrafos, 
para 376 (trezentos e setenta e seis) 
equipamentos, 171 (cento e setenta e um) 
equipamentos instalados nos Serviços 
Municipais e 205 (duzentos e cinco) 
equipamentos instalados no Parque Escolar. 

 
2- Por ser o órgão competente para a 

contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
Programa do Concurso, do Caderno de 
Encargos, da Minuta do Anúncio do 
procedimento, bem como da nomeação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato, 
propõe-se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato a celebrar o preço 
contratual global (artigo 97.º do CCP) a pagar 
pelo Município de Loures possa ser na ordem 
de 531.630,00 € (quinhentos e trinta e um mil 
seiscentos e trinta euros), a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor, se devido, tudo à luz 
do disposto, designadamente, na alínea f), n.º 
1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11 de abril), e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 
20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 67.º e 290.º-A, estes 
últimos todos do CCP. 

 
3- Para efeitos de apresentação de propostas, a 

qual terá de ocorrer através da plataforma 
eletrónica Vortalnext, tem-se por adequado 
que seja estabelecido um prazo de 33 (trinta e 
três) dias, a contar da data de envio do 
anúncio do concurso público para o Diário da 
República, terminando o prazo às 18 horas do 
33.º dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
4- Tem-se por adequado propor que seja 

designado o seguinte Júri, nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP e que lhe seja 
conferida competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos na 
primeira parte do número 1 do artigo 50.º do 
CCP, para além do previsto no artigo 69.º do 
mesmo Código: 

- Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Paula Marreiros 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Sr.ª Maria Rodrigues 
 
- 1.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Antunes 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sr.ª Paula Pardal 
 
 
5- Mais se propõe que, à luz do disposto no n.º 6 

do artigo 68.º do CCP, seja designado o jurista 
Rui Coutinho, a prestar serviços jurídicos junto 
da DCA, para apoiar o júri do procedimento no 
exercício das suas funções, podendo aquele 
participar nas reuniões do júri, sem direito de 
voto. 

 
6- Informa-se que foi verificado, nesta data, que 

a respetiva despesa se encontra cabimentada 
na rubrica 0204 02020802 2013 A 27, 
conforme PRC n.º 4284/2018, datada de 
05/12/2018. 

 
7- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestora do contrato decorrente do 
procedimento a Assistente Técnica Maria 
Rodrigues, contacto telefónico 211150923 e 
email dag@cm-loures.pt, pelo que assim se 
propõe. 

 
8- O preço base indicado foi definido pelo serviço 

requisitante, serviço esse que apresentou a 
fundamentação para tal preço de acordo com 
a informação identificada no número 1 desta 
proposta. 

 
9- A justificação da não contratação por lotes 

está expressa na informação do serviço 
requisitante n.º E/102808/2018, de 
17/10/2018, folhas 12 verso sob o título “Não 
contratação por lotes”. 

 
 
Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento (Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos e Minuta do Anúncio do 
procedimento), porque aí não tem de estar, o que 
é o caso, designadamente, da nomeação do 
Gestor do Contrato, propõe-se que esta proposta 
seja sujeita a aprovação pela Câmara Municipal, 
conjuntamente com as peças do procedimento. 
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Em anexo: (Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso, Minuta do Anúncio do procedimento). 
 
À consideração do Chefe da DCA. 

 
Loures, 21 de janeiro de 2019 

 
A Assistente Técnica/Instrutora do processo 

(a) Ana Cristina Antunes 
 
 

A Coordenadora Técnica 
(a) Ana Paula Pardal 

 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(a) Viriato Aguilar 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de afetação ao domínio público 
municipal de propriedade sita no Bairro Portela da 
Azóia, 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 29/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Face às caraterísticas do processo de 

reconversão do Bairro da Portela da Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
(que assume a forma de operação de 
loteamento da iniciativa do Município sem o 
apoio das administrações 
conjuntas/reconversão urbanística de 
Unidades de Gestão Territorial), foi analisada 
tecnicamente a oportunidade de integração de 
várias parcelas de terreno no domínio público 
municipal, em momento prévio à emissão do 
licenciamento do loteamento; 

B. Tais parcelas de terreno - a afetar a espaços 
verdes públicos, equipamentos de utilização 
coletiva e infraestruturas viárias - são objeto 
de declarações de cedência a título gratuito, 
ao Município, emitidas pelos proprietários; 

 
C. No âmbito do processo de reconversão, a 

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal tem solicitado que se realizem 
as cedências a título gratuito no sentido de 
assegurar a possibilidade de uso, desde já, de 
tais parcelas, tendo em conta a complexidade 
do tratamento urbanístico do Bairro em que se 
integram. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no art.º 23.º, n.º 2, alínea n), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 55.º do Regulamento Municipal para 
a Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, afetar ao domínio público 
municipal a propriedade a seguir identificada do 
Bairro Portela da Azóia, freguesia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela: 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 5 
 
Proprietários: Francisco Manuel Mendes Alcobia, 
José Luís de Almeida Duarte e António Gregório 
de Gouveia 
Data da Declaração de Cedência: 22/12/2017 
Ficha Predial: Ficha n.º 3074 
Área do Predial/Rústico/Avos: 215 m2 
Confrontações: Norte: Manuel da Silva Pinto; Sul: 
Rua Projetada; Nascente: Lucília Maria Resende 
Pereira, Maria Fernanda Resende Pereira e 
Poente: Rua Projetada 
Valor atribuído às parcelas do terreno: 
18.490,00 € 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aceitação da doação da área de 144 
m2, para o domínio público municipal, de prédio 
urbano com a área total de 1.145 m2, sito em 
Quinta do Matos Grandes, Filipes e Marvila, Lote 
33, União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 30/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Face às sucessivas derrocadas no talude na 

Estrada Militar no Bairro Santiago, em 
Camarate, existe necessidade de intervir para 
a sua resolução. 

 
B. O Município de Loures, para realizar a obra de 

contenção do Talude na Estrada Militar no 
Bairro Santiago, em Camarate, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
tem a necessidade de intervir numa faixa de 
terreno particular. 

 
C. A empresa Matos Grandes - Promoção e 

Investimentos Imobiliários, S.A. pretende doar 
ao Município de Loures uma parcela de 
terreno a intervir, com a extensão de 80 m por 
uma largura de 1,80 m, no total de 144 m2, 
melhor identificada na planta em anexo, do 
seguinte prédio urbano: 

 
Natureza do Prédio: Urbano 
Identificação Predial: Ficha n.º 3327 da freguesia 
de Camarate 
Identificação Matricial: Artigo 7314 da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
Área: 1.145 m2 
 
 
D. O Município de Loures, para a realização da 

obra apenas necessita de intervir numa faixa 
de terreno com a extensão de 70 m por uma 
largura de 1,70m, no total de 119 m2. 

 
E. A parcela de terreno objeto de doação tem 

atribuído um valor patrimonial de 547,38 € 
(quinhentos e quarenta e sete euros e trinta e 
oito cêntimos). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aceitar a doação proposta da área de 144 m2, para 

o domínio público municipal, do prédio urbano com 
a área total de 1.145 m2, situado em Quinta dos 
Matos Grandes, Filipes, Marvila, Lote 33, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial e 
Loures sob a ficha 3327 da freguesia de Camarate 
e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 
5167 da União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação. 

 
 

Loures, 21 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e cada Associação/Corpo de 
Bombeiros do Concelho, para a manutenção de 
um Grupo de Intervenção Permanente (GIPE). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 31/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Os Corpos de Bombeiros Voluntários do 

Concelho são um parceiro estratégico na 
política municipal de proteção civil nos 
domínios da proteção e socorro às populações 
do concelho; 

 
B. A base de recrutamento dos homens e 

mulheres que compõem os seus quadros de 
pessoal assenta na génese do voluntariado, o 
que constitui um facto limitativo na 
disponibilidade destes recursos durante a 
maior parte do dia para acorrer em tempo às 
emergências; 

 
C. É importante, no domínio do socorro e da 

emergência, haver uma primeira intervenção 
rápida, qualificada e muitas das vezes 
musculada, para garantir o bom sucesso das 
operações, o socorro pronto das pessoas e 
outros seres vivos em perigo e a limitação dos 
impactos sobre o património e o ambiente; 
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D. Este objetivo pode ser conseguido através da 
presença de equipas, em regime de prontidão, 
nos respetivos Corpos de Bombeiros, 
constituindo Grupos de Intervenção 
Permanente (GIPE); 

 
E. O apoio financeiro à manutenção do GIPE 

deve ser objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Loures e cada Associação/Corpo de Bombeiros do 
Concelho, para a Manutenção de um Grupo de 
Intervenção Permanente (GIPE), de que se anexa 
minuta comum. 

 
 

Loures, 24 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

PROTOCOLO 
 

para a Manutenção 
de um Grupo de Intervenção Permanente 

(GIPE) 
 

Entre 
 
o Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), com sede em (morada), 
pessoa coletiva (número), neste ato representada 
pelo seu Presidente de Direção, (nome) e pelo seu 
Comandante do Corpo de Bombeiros, (nome), 
ambos com poderes para o efeito. 
 
Em conjunto designados por “Partes”. 
 
É celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA 1ª 
Objeto 

 
O presente protocolo visa a manutenção de um 
Grupo de Intervenção Permanente, adiante 
designado por GIPE, no Corpo de Bombeiros 
Voluntários de (nome), na prossecução dos 
objetivos estabelecidos na Lei de Bases da 
Proteção Civil, aprovada pela Lei n.º 27/2006, de 3 
de julho, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 80/2015, de 3 de agosto. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. No âmbito do presente Protocolo, o Município 

de Loures, através do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, adiante designado por 
CML/SMPC, compromete-se a: 

 
a) Disponibilizar uma verba para o ano de 2019, 

com o objetivo de ser mantido, no Corpo de 
Bombeiros Voluntários de (nome), um GIPE 
com um total de (número) bombeiros; 

 
b) O montante global da verba a transferir resulta 

da aplicação da seguinte fórmula: 
 

Mg = Vr x Nm x Nb 
 

Vr - valor de referência; 
 
Em que as variáveis têm o seguinte significado: 
 
Mg - montante global a transferir; 
Nm - número de meses; 
Nb - número de bombeiros. 
 
c) Para o período de vigência do presente 

protocolo, o valor de referência é igual a 
900,00 €; o número de meses é igual a 14; e o 
número de bombeiros a considerar é o 
constante da alínea a) do n.º 1 deste artigo. 

 
d) O montante global da verba a transferir para a 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de (nome), é, para o período de 
vigência do presente protocolo, de (valor) 
euros. 

 
 
2. Para concretizar o referido na alínea a) do 

ponto anterior, a CML/SMPC transferirá 
mensalmente para a Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) a verba 
correspondente a 1/12 avos do valor do 
montante global inscrito na alínea d) do ponto 
anterior. 
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3. A CML iniciará a transferência da verba 
mencionada no ponto 2 a partir do primeiro 
mês, inclusive, de entrada em vigor do 
Protocolo. 

 
§ único - Se razões de natureza técnico-
administrativa não possibilitarem a entrada em 
vigor de novo Protocolo no primeiro mês do ano, 
manter-se-á o valor das transferências 
correspondentes ao que vigorar à data e até à 
entrada em vigor de novo protocolo. Após a 
entrada em vigor do novo protocolo serão 
efetuados os acertos correspondentes ao 
diferencial entre o valor já recebido e o que 
deveria ter sido pago até aquele período, se for o 
caso. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Obrigações da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de (nome) 
 

No âmbito do presente protocolo, a Associação 
compromete-se a: 
 
a) Recrutar e contratar para o seu Corpo de 

Bombeiros, os elementos necessários ao 
funcionamento do GIPE, de acordo com o 
número estabelecido na alínea a) do ponto 1 
da cláusula 2.ª, após seleção promovida pelo 
respetivo Comandante, obrigando-se a aplicar 
integralmente a verba consagrada na alínea 
d), do ponto 1, da mesma cláusula, para esse 
fim; 

 
b) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado das Associações de 
Bombeiros do Concelho de Loures, adiante 
designado por Secretariado, até 5 dias úteis 
após a assinatura do Protocolo, uma relação 
nominal dos bombeiros que fazem parte do 
GIPE, conforme formulário constante do anexo 
I. Estas relações ficarão anexas ao presente 
protocolo, depois de assinado, sendo parte 
integrante do mesmo; 

 
c) Entregar na CML/SMPC, com conhecimento 

ao Secretariado, com base em modelo 
fornecido pelo SMPC, assinado pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, a 
relação dos serviços prestados pelo respetivo 
GIPE, com periodicidade trimestral, conforme 
modelo constante no anexo I; 

 
d) Assegurar todas as obrigações decorrentes da 

celebração dos contratos de trabalho com 
cada elemento do GIPE, nomeadamente as 
que decorrem de obrigações fiscais, 
contribuições para a segurança social, 

subsídio de refeição, seguro e outras, 
consagradas pela legislação em vigor, em 
matéria de relações laborais; 

 
e) Aplicar a cada elemento do GIPE um horário 

de trabalho não superior a 40 horas semanais. 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Requisitos dos bombeiros a integrar o GIPE 

 
Os bombeiros que vão integrar o GIPE devem 
satisfazer os seguintes requisitos: 
 
a) Pertencerem aos quadros de Comando e Ativo 

do Corpo de Bombeiros; 
 
b) Possuírem, no mínimo, a categoria de 

Bombeiro de 3.ª, na atividade no quadro, 
cumprindo os requisitos estabelecidos na 
legislação em vigor; 

 
c) O coordenador do GIPE, se existir, deve ser 

um elemento do quadro de comando; 
 
d) O chefe do GIPE deve, no mínimo, possuir a 

categoria de Bombeiro de 1.ª; 
 
e) O motorista do GIPE deve possuir habilitação 

legal para a condução de veículos pesados e 
a formação complementar adequada ao 
exercício da função; 

 
f) Todos os elementos do GIPE devem obter 

formação complementar especializada em 
função das necessidades e riscos específicos 
da área de atuação do Corpo de Bombeiros. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Gestão do pessoal do GIPE 

 
A gestão do pessoal do GIPE é feita pelo 
Comandante do Corpo de Bombeiros, 
designadamente em matéria de férias, escalas e 
folgas, tendo em conta as disposições legais 
aplicáveis. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Área de atuação do GIPE 

 
O GIPE atuará prioritariamente na área de 
atuação do Corpo de Bombeiros a que pertence e, 
complementarmente, em toda a área do concelho 
de Loures quando necessário, podendo, em 
situações de reconhecida emergência, atuar nos 
concelhos limítrofes, dando conhecimento em 
tempo útil ao Serviço Municipal de Proteção Civil. 
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CLÁUSULA 7.ª 
Missão do GIPE 

 
A atividade a desenvolver pelo GIPE integra-se na 
missão dos corpos de bombeiros, conforme 
estipulado no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 
247/2007, de 27 de junho, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 
de novembro, nomeadamente, o seguinte: 
 
a) A prevenção e o combate a incêndios; 
 
b) O socorro às populações em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de 
um modo geral, em todos os acidentes; 

 
c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
 
d) O socorro e transporte de acidentados e 

doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, 
no âmbito do sistema integrado de emergência 
médica; 

 
e) A participação em outras atividades de 

proteção civil, no âmbito do exercício das 
funções específicas que lhes forem cometidas; 

 
f) O exercício de atividades de formação e 

sensibilização, com especial incidência para a 
prevenção do risco de incêndio e acidentes 
junto das populações. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Deveres dos elementos do GIPE 

 
1. Os elementos que constituem o GIPE devem 

permanecer nos quartéis durante o período de 
serviço, prontos a intervir, devidamente 
uniformizados e com equipamento apropriado 
a cada tipo de missão, efetuando apenas 
serviços de emergência, sem prejuízo do 
disposto na cláusula 7.ª do presente Protocolo. 

 
2. Fora dos períodos de intervenção, sem 

prejuízo da prontidão no socorro, os 
elementos do GIPE deverão estar 
permanentemente ocupados, nomeadamente 
em tarefas de manutenção de veículos, 
equipamentos, instalações e outras 
necessárias ao seu bom funcionamento; em 
ações de valorização e formação profissional e 
naquelas que decorrem das alíneas e) e f) da 
cláusula 7.ª. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Fiscalização 

 
A Câmara Municipal de Loures, através do SMPC, 
poderá fiscalizar o cumprimento das cláusulas 
constantes do presente Protocolo, 
comprometendo-se a Associação a prestar, com o 
apoio do Comandante do Corpo de Bombeiros, 
toda a colaboração necessária para o efeito. 

 
 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 
 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento, por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo, 
no entanto, lugar a qualquer indemnização. 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as partes. 
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CLÁUSULA 14.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo e enquanto não for 
publicada legislação que venha a enquadrar 
financeira e estruturalmente os GIPEs produz 
efeitos a partir de 1 de janeiro de 2019 e é válido 
pelo período de um ano, considerando-se 
tacitamente renovado por iguais períodos 
sucessivos, caso não seja denunciado, por escrito, 
por qualquer das partes signatárias, mediante o 
envio de notificação por escrito com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias 
relativamente à data prevista para a denúncia. 

 
 

Loures, __ de xxxxxxxxx de 2019 
 

Pelo Município de Loures 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários de (nome) 

O Presidente da Direção 
 

(nome) 
 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de (nome) 

 
(nome) 
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Formulário 1 - Listagem nominal dos elementos do GIPE 
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Dados referentes ao ___ Trimestre de _______ 

       

Corpo de Bombeiros Voluntários de: _____________________________ 

       

1 - Composição dos Grupos     
       
Grupo 1      

Nome Categoria Função 

      

      

      
       

Horário  Período semanal 

     
       

Grupo 2      

Nome Categoria Função 

      

      

      
       

Horário  Período semanal 

     

       

2 - Alterações e impedimentos     

  

       

3 - Atividades realizadas     

  

       

4 - Atividade operacional     

  

       

5 - Missões fora do Concelho     

  

       

Data: ____ de ____________________ de _______     

       

       
O Comandante 
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Formulário 2 - Relatório trimestral da atividade desenvolvida pelos GIPE’s 

 
 
 

Tabela com as mensalidades de acordo com a metodologia proposta 
 

CB Vr Nm Nb Mg Meses Valor mensal 

LOURES 900,00 € 14 17 214.200,00 € 12 17.850,00 € 

SACAVÉM 900,00 € 14 17 214.200,00 € 12 17.850,00 € 

CAMARATE 900,00 € 14 10 126.000,00 € 12 10.500,00 € 

MOSCAVIDE 900,00 € 14 10 126.000,00 € 12 10.500,00 € 

BUCELAS 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 

FANHÕES 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 

ZAMBUJAL 900,00 € 14 9 113.400,00 € 12 9.450,00 € 

TOTAIS 1.020.600,00 €  85.050,00 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e as Associações e Corpos 
de Bombeiros Voluntários do Concelho, no âmbito 
do Apoio ao Associativismo e Voluntariado em 
Bombeiros (PAAVB). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 32/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A atividade geral das Associações 

Humanitárias de Bombeiros Voluntários, 
sediadas na área geográfica do concelho, é de 
extrema importância no contexto do socorro e 
assistência às pessoas e outros seres vivos 
em perigo, assim como na proteção do 
património e do ambiente; 

 
B. Para a prossecução destes fins, as 

Associações mantêm e sustentam Corpos de 
Bombeiros Voluntários dotados de recursos 
humanos especializados, veículos, 
equipamentos e ferramentas diversas para 
intervir nas situações de emergência; 

 
 
C. A Câmara Municipal de Loures, desde há 

anos, que procede a transferências financeiras 
e apoios em género em regime de 
complementaridade aos disponibilizados às 
Associações através da Autoridade Nacional 
de Proteção Civil; 

 
D. Se tem revelado decisivo o apoio da Câmara 

Municipal neste contexto, daqui resultando um 
benefício maior para as populações; 

 
E. O apoio concedido anualmente deve ser 

objeto de protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo entre a Câmara Municipal de 
Loures e as Associações e Corpos de Bombeiros 
Voluntários do Concelho no âmbito do Apoio ao 
Associativismo e Voluntariado em Bombeiros 
(PAAVB), que se anexa. 
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Loures, 24 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

PROTOCOLO DE APOIO AO ASSOCIATIVISMO 
E VOLUNTARIADO EM BOMBEIROS (PAAVB) 

 
ENTRE O MUNICÍPIO DE LOURES 

e 
AS ASSOCIAÇÕES DE BOMBEIROS 

DO CONCELHO DE LOURES 
 
 

Preâmbulo 
 

Ao Estado, em geral, e ao Município de Loures, 
em particular, incumbem responsabilidades de 
proteção civil das pessoas e dos bens dos 
cidadãos, dos munícipes e da comunidade. 
 
A concretização de tais responsabilidades, em 
termos práticos de execução, situa-se na esfera 
de atuação de diversas entidades, pela natureza 
das funções que desempenham e em especial, 
está cometida aos Corpos de Bombeiros uma 
relevante contribuição no cumprimento das ações 
de proteção civil. Logo, o exercício das 
competências da Câmara Municipal em matéria de 
proteção civil tem como um dos instrumentos 
importantes a atividade dos Corpos de Bombeiros 
pertencentes às Associações Humanitárias. 
 
Imperioso se torna, pois, harmonizar e integrar, 
quanto possível, tal leque de responsabilidades, 
competências e ações, em termos de 
subsidiariedade, para que a Câmara Municipal 
continue a ter capacidade para assegurar e 
controlar o exercício da proteção civil no respetivo 
território, e os Corpos de Bombeiros que as 
integram se vejam progressivamente dotados dos 
meios humanos e materiais que, oriundos de 
várias fontes e devidamente geridos, lhes 
proporcionem o cumprimento da sua missão 
legalmente considerada de utilidade pública e 
administrativa. 
 
A Câmara Municipal de Loures tem um longo 
passado de contribuições financeiras e em 
espécie em benefício das Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários do seu 
concelho, com diversas aplicações em termos de 
despesas correntes e de investimentos. 
 

Todavia, tais contributos, com o título de 
subsídios, dotações ou quaisquer outros, carecem 
de ser programados em termos coerentes com os 
objetivos definidos ou a definir, otimizando e 
clarificando a relação Município/Associações e 
Corpos de Bombeiros. Em última instância, 
pretende-se pautar a metodologia, âmbito e 
processo de aplicação do PAAVB pelo conceito de 
“Contrato-Programa de Apoio ao Setor dos 
Bombeiros”, alicerçando a dita metodologia no 
Processo de Candidatura ao Programa de Apoio. 

 
 
 

Quadro Legal 
 

1. Nos termos do Decreto-Lei n.º 247/2007, de 
27 de junho, com as alterações introduzidas 
pelo Decreto-Lei n.º 248/2012, de 21 de 
novembro, e das demais normas e 
regulamentos em vigor, aos Corpos de 
Bombeiros competem as seguintes missões: 

 
a) A prevenção e o combate a incêndios; 
b) O socorro às populações, em caso de 

incêndios, inundações, desabamentos e, de 
um modo geral, em todos os acidentes; 

c) O socorro a náufragos e buscas subaquáticas; 
d) O socorro e transporte de acidentados e 

doentes, incluindo a urgência pré-hospitalar, 
no âmbito do sistema integrado de emergência 
médica; 

e) A emissão, nos termos da lei, de pareceres 
técnicos em matéria de prevenção e 
segurança contra riscos de incêndio e outros 
sinistros; 

f) A participação em outras atividades de 
proteção civil, no âmbito do exercício das 
funções específicas que lhes forem cometidas; 

g) O exercício de atividades de formação e 
sensibilização, com especial incidência para a 
prevenção do risco de incêndio e acidentes 
junto das populações; 

h) A participação em outras ações e o exercício 
de outras atividades, para as quais estejam 
tecnicamente preparados e se enquadrem nos 
seus fins específicos e nos fins das respetivas 
entidades detentoras; 

i) A prestação de outros serviços previstos nos 
regulamentos internos e demais legislação 
aplicável. 

 
2. Nos termos da alínea v) do n.º 1 da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, com as 
alterações introduzidas pela Declaração de 
Retificação n.º 46-B/2013, de 1 de novembro, 
e Declaração de Retificação n.º 50-A/2013, de 
11 de novembro, compete ao Presidente da 
Câmara Municipal; “Dirigir, em articulação com 
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os organismos da administração pública com 
competência no domínio da proteção civil, o 
serviço municipal de proteção civil, tendo em 
vista o cumprimento dos planos de 
emergência e programas estabelecidos e a 
coordenação das atividades a desenvolver 
naquele âmbito, designadamente em 
operações de socorro e assistência na 
iminência ou ocorrência de acidente grave ou 
catástrofe”. 

 
Ainda nos termos do n.º 1 do art.º 10.º da Lei 
n.º 65/2007, de 12 de novembro, “compete ao 
SMPC assegurar o funcionamento de todos os 
organismos municipais de proteção civil, bem 
como centralizar, tratar e divulgar toda a 
informação recebida à proteção civil 
municipal”, atendendo que, “os diversos 
organismos que integram o serviço municipal 
de proteção civil devem estabelecer entre si 
relações de colaboração institucional, no 
sentido de aumentar a eficácia e efetividade 
das medidas tomadas”, de acordo com o n.º 1 
do art.º 11.º da referida Lei. 

 
 
Assim: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objetivo 

 
O PAAVB tem como objetivo geral, ser um 
instrumento de articulação e de clarificação da 
atitude de proteção civil da Câmara Municipal face 
ao setor dos Bombeiros do Concelho, nos 
domínios da definição das responsabilidades 
mútuas e específicas, da aproximação de 
interesses e necessidades e da promoção de uma 
lógica racional, coerente e equilibrada dos apoios 
prestados pela Câmara Municipal de Loures ao 
associativismo e voluntariado dos Bombeiros. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Destinatários 

 
Os destinatários do programa são as Associações 
Humanitárias e os Corpos de Bombeiros, sediados 
no Concelho de Loures. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Estrutura 

 
Considerando o âmbito, conteúdo e objetivos do 
PAAVB, este é estruturado em sete Subprogramas 
específicos, a saber: 
 

Subprograma I - Seguros 
 
De acidentes pessoais, do pessoal que integra 
os diversos quadros dos corpos de bombeiros, 
incluindo infantes e cadetes e dos elementos que 
integram os órgãos executivos das Associações 
Humanitárias de Bombeiros, conforme o disposto 
na Portaria nº 123/2014, de 19 de junho, que fixa 
as condições mínimas do seguro de acidentes 
pessoais, incluindo os limites de capital seguro e 
riscos cobertos; 
Dos veículos afetos à área operacional do Corpo 
de Bombeiros. 
 
Subprograma II - Atividades formativas para 
Bombeiros 
 
Subprograma III - Gestão corrente a que 
correspondem as despesas de funcionamento 
das Associações 
 
Subprograma IV - Aquisição de equipamento 
de combate a incêndios, salvamento, proteção 
individual, uniformes 
 
As contribuições financeiras ou em espécie nesta 
área, além de iniciativas próprias da Câmara 
Municipal de Loures, devem ter em conta a 
articulação complementar com similares 
contributos por parte da Administração Central, ou 
outros, integrando-se na estrutura de tipificação 
dos Corpos de Bombeiros, em vigor, bem como a 
salvaguarda de necessidades estratégicas no 
âmbito do socorro. 
 
Subprograma V - Construção e beneficiação de 
instalações e infraestruturas 
 
Tem como principal objeto as intervenções de 
manutenção corrente nos Quartéis de Bombeiros, 
nos seus vetores operacional e associativo. 
No caso de novos quartéis ou de obras 
financiadas pela Administração Central, a 
comparticipação da Câmara será, em princípio, 
em percentagem complementar, no montante até 
30% da percentagem atribuída por aquela 
entidade, em função do valor da obra inscrito no 
respetivo Plano de Investimentos, com exclusão 
de quaisquer outros, salvo exceções a considerar 
casuisticamente pela Câmara Municipal. Nestes 
casos, a verba a considerar no subprograma será 
a que resultar da percentagem a aplicar e os 
pagamentos efetuados na base dos autos de 
medição apresentados. 
Os Quartéis com menos de 5 anos, contando da 
data de inauguração, não são abrangidos por este 
Subprograma. 
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Subprograma VI - Apoio às despesas 
energéticas (água, eletricidade, gás) 
 
Subprograma VII - Manutenção de Grupos de 
Intervenção Permanente de Bombeiros 

(A formalizar em protocolo separado) 
 
 

Cláusula 4.ª 
Atribuição de Apoios 

 
1. Critérios 
 
Os critérios qualitativos e quantitativos de 
atribuição dos apoios são da competência da 
Câmara Municipal de Loures, tendo em atenção 
as prioridades apresentadas pelos representantes 
das Associações/Corpos de Bombeiros e as 
disponibilidades financeiras da Câmara Municipal 
de Loures. 
 
2. Prestação das Associações e respetivos 

Corpos de Bombeiros 
 
As Associações e respetivos Corpos de 
Bombeiros, além do cumprimento das missões 
consignadas na lei e mencionadas em 2.1, 
comprometem-se ainda e na medida das suas 
possibilidades, no âmbito técnico e dos meios 
humanos e materiais, a dar cumprimento às 
seguintes ações e procedimentos: 
 
a) Abastecimento de água às populações, em 

caso de avaria no sistema de distribuição ou 
de carência resultante de causas fortuitas, 
acidentais ou meteorológicas; 

b) Comunicação, em tempo útil, ao Serviço 
Municipal da Proteção Civil, de deslocações 
de pessoal e de material para fora da área do 
concelho, com indicação de todos os meios 
deslocados; 

c) Comunicação, em tempo útil, ao Serviço 
Municipal de Proteção Civil, de acidentes ou 
incidentes cuja magnitude ou gravidade o 
sugiram; em que a quantidade de meios ou 
entidades mobilizadas seja considerada como 
excecional; em que sejam afetadas 
instalações, meios técnicos ou pessoal da 
Câmara Municipal, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas ou Empresas 
Municipais; 

d) Envio ao Serviço Municipal de Proteção Civil 
dos relatórios anuais, balanços e contas do 
exercício e respetivo parecer do Conselho 
Fiscal, imediatamente após a sua aprovação 
em sede de Assembleia Geral; 

e) Comparência em reuniões convocadas pela 
Câmara Municipal de Loures; 

f) Cedência de instalações sociais e de 
formação das Associações de Bombeiros, a 
solicitação do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, para atividades municipais. 

 
3. Candidatura ao Programa de Apoio 
 
Anualmente e até 31 de outubro, o Secretariado 
concelhio deverá apresentar à Câmara Municipal 
de Loures proposta conjunta do PAAVB para o 
ano seguinte, referente às sete Associações do 
Concelho. 
 
4. Instrução dos processos 
 
Os pedidos de apoio e outros requisitos 
documentais e processuais deverão seguir as 
seguintes disposições: 
 
a) Os pedidos de comparticipação ao abrigo dos 

subprogramas II, IV e V, deverão ser feitos 
chegar à Câmara Municipal de Loures até ao 
final do mês de outubro, com exceção do 
referente a veículos, de forma a possibilitar o 
processamento atempado do pagamento até 
ao final do ano; 

b) Os pedidos de comparticipação referentes a 
cada subprograma distinto, deverão ser 
apresentados em ofício próprio, não havendo 
lugar à junção de pedidos para subprogramas 
diferentes num mesmo ofício; 

c) Não poderão ser aceites pedidos de 
comparticipação sem as faturas 
acompanhadas dos respetivos comprovativos 
de pagamento; 

d) As faturas deverão ser discriminadas de forma 
que permitam a identificação dos itens 
mencionados. Sempre que tal não seja 
possível, a fatura deve vir acompanhada de 
um descritivo em anexo, que os permita 
identificar; 

e) A verificação de bens adquiridos que constem 
da faturação será efetuada in loco, de forma 
aleatória, após a data de emissão do recibo; 

f) Os Subprogramas II, III, IV e V, considerados 
no presente protocolo, terão uma listagem 
anexa (Anexo II) de itens específicos e/ou 
grupos de itens elegíveis, com exceção do 
referente a veículos. Os itens cuja integração 
no grupo elegível, ou equiparação não seja 
comprovada, não serão considerados para 
efeitos de comparticipação. A apresentação da 
prova compete às Associações; 

g) Cada Associação/Corpo de Bombeiros, deverá 
comunicar ao Serviço Municipal de Proteção 
Civil, através dos formulários constante do 
Anexo III (modelos 1 a 5), as alterações que 
se vierem a verificar nos segurados 
abrangidos ou a abranger pelo seguro de 
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acidentes pessoal, nomeadamente as 
entradas e saídas, modificação de 
beneficiários, alteração na categoria 
correspondente à carreira de bombeiro, entre 
outras, para que fique assegurada a correta 
atualização dos elementos; 

h) Cada Associação/Corpo de Bombeiros fará a 
entrega, no início de cada ano, no Serviço 
Municipal de Proteção Civil, de uma listagem 
nominal dos veículos objeto de integração no 
Subprograma I, de acordo com o formulário 
constante do Anexo III (modelo 6); 

i) Até ao final do mês seguinte a cada fim de 
trimestre, as Associações devem fazer chegar 
ao Serviço Municipal de Proteção Civil o 
extrato discriminado de conta desse período, 
de forma a comprovar os gastos que 
sustentam as transferências ao abrigo do 
Subprograma III. 

 
Para o Subprograma VI, far-se-á o envio trimestral 
de cópia das faturas ou recibos dos gastos com 
consumos energéticos. 
 
5. Mecanismo de distribuição de verbas 

remanescentes 
 
Se for constatada a existência de valores inscritos 
em subprogramas para os quais as Associações 
declarem não haver comprovativos suficientes que 
sustentem a transferência do valor total nele 
inscrito, ajustar-se-á o valor do subprograma 
deficitário no valor aproximado correspondente ao 
que houver sido pago em ano anterior, sendo o 
remanescente avocado ao subprograma III. 
 
No entanto, de forma a não subverter o peso 
relativo das Associações dentro de cada 
subprograma, os valores remanescentes 
transitarão entre subprogramas de acordo com a 
seguinte fórmula: 

 
VFspIII = VispIII + VTspd 

 
VFspd = Vispd - VTspIII 

 
Em que: 
 
VFspIII representa o Valor Final do subprograma III 
no ano de vigência do protocolo; 
VispIII representa o Valor Inicial inscrito no 
subprograma III; 
VTspd representa o Valor Transferido como 
remanescente do(s) subprograma(s) deficitário(s); 
VFspd representa o Valor Final do subprograma 
deficitário no ano de vigência do protocolo; 
Vispd representa o Valor Inicial inscrito no 
subprograma deficitário; 
VTspIII representa o Valor Transferido para o 
subprograma III. 

Cláusula 5.ª 
Disposições Finais 

 
1. O presente Protocolo tem efeitos a partir de 1 

de janeiro de 2019 e é válido até 31 de 
dezembro de 2019, sendo renovado 
automaticamente por períodos de um ano, 
desde que não seja denunciado por qualquer 
das partes. 

 
2. Dadas as dificuldades em fazer vigorar logo no 

início de cada ano o novo PAAVB, em razão 
da duração no tempo da avaliação e 
tramitação processual de todo o processo que 
conduz à sua assinatura, determina-se aqui 
que as transferências que dão cobertura aos 
Subprogramas III (Gestão Corrente), VI (Apoio 
às Despesas Energéticas) e VII (Protocolo dos 
GIPE’s), sejam efetuadas pelos mesmos 
valores que vigoraram para o ano anterior e 
até à assinatura do novo Protocolo, sendo 
posteriormente acertados os valores que 
resultem diferentes pela existência do novo 
documento, salvaguardando-se que não tenha 
havido denúncia por nenhuma das partes. 

 
3. O incumprimento das cláusulas expressas no 

presente Protocolo legitimará qualquer das 
partes a proceder à sua denúncia, com a 
antecedência prévia de 30 (trinta) dias, através 
de comunicação escrita, por carta registada 
com aviso de receção. 

 
4. Todos os casos omissos no presente 

Protocolo serão resolvidos de comum acordo 
entre as partes. 

 
 

Loures, xx de xxxxxx de 2019 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
José Júlio Ferreira Falcão Ribeiro 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 

Rui Miguel Rodrigues Máximo Santos 
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O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Camarate, 
Renato Joaquim Alves 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Camarate, 

Luís Miguel Ferreira Martins 
 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 
José Alfredo Tomás Delgado Sequeira 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Fanhões, 

Henrique Manuel Silveira Oliveira 
 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Loures, 
Maria Cristina Costa Escórcio 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Loures, 

Ângelo Manuel da Cruz Simões 
 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela, 
António Augusto Simenta Mordido 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários 

de Moscavide e Portela, 
João Paulo Cabral Carriço 

 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 
Mário Rui Pedroso Pina 

 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários de Sacavém, 

Luís Eduardo Oliveira Abreu 
 
 
 

O Presidente da Direção 
da Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 
Norberto António Esteves Fernandes 

 
 
 

O Comandante 
do Corpo de Bombeiros Voluntários do Zambujal, 

Sérgio Paulo Pontes Mendes 
 
 
 

ANEXO I 
 

a) Valores base por Associação e por 
subprograma para o ano de 2019 

 
Subprograma I - 77.000,00 € 
 
O montante global atribuído a este subprograma, é 
repartido por entre as suas componentes, seguro 
de acidentes pessoais e dos veículos, segundo a 
aplicação da seguinte fórmula: 

 
Sv = Mg - Ap 

 
Em que: 
 
Mg é o montante global do subprograma; 
Sv é o valor atribuído para pagamento de seguros 
dos veículos; 
Ap é o valor atribuído para pagamento de seguros 
de acidentes pessoais. 
 
 
Sendo o montante afeto ao seguro de acidentes 
pessoal no valor de 25.000,00 €, resulta, por 
aplicação da fórmula, um valor global de 
52.000,00 €, a ser repartido pelas Associações de 
acordo com o quadro seguinte: 
 
 

Associações Valor 
Bucelas 6.240 € 
Camarate 6.760 € 
Fanhões 6.240 € 
Loures 9.880 € 
Moscavide e Portela 6.760 € 
Sacavém 9.880 € 
Zambujal 6.240 € 
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O pagamento dos valores inscritos será efetuado 
sob a forma de reembolso após envio por parte 
das Associações do respetivo pedido 
acompanhado da cópia da fatura ou recibo 
comprovativo da despesa. 
Os encargos com o seguro de acidentes pessoais 
serão geridos pelo serviço respetivo da Câmara 
Municipal. 
 
 
Subprograma II - 17.000,00 € 
 
O montante global deste subprograma tem a 
repartição pelas Associações de acordo com o 
quadro seguinte: 
 

Associações Valor 
Bucelas 2.200 € 
Camarate 2.200 € 
Fanhões 2.200 € 
Loures 3.000 € 
Moscavide e Portela 2.200 € 
Sacavém 3.000 € 
Zambujal 2.200 € 
 
O pagamento dos valores inscritos será efetuado 
sob a forma de reembolso após envio por parte 
das Associações do respetivo pedido 
acompanhado da cópia da fatura ou recibo 
comprovativo da despesa. 
 
 
 
Subprograma III - 564.498,00 € 
 
O montante global deste subprograma tem a 
repartição pelas Associações de acordo com o 
quadro seguinte: 
 

Associações Valor 
Bucelas 79.842 € (*) 
Camarate 82.342 € 
Fanhões 79.842 € (*) 
Loures 80.144 € 
Moscavide e Portela 82.342 € 
Sacavém 80.144 € 
Zambujal 79.842 € (*) 
 
(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 
distribuição das verbas remanescentes 
 
O pagamento dos valores inscritos é pago 
mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor 
referente a cada Associação. 
 
 
 
 
 
 
 

Subprograma IV 
 
a) Aquisição de equipamento de combate a 

incêndios, salvamento, proteção individual, 
uniformes - 35.000,00 € 

 
O montante global deste subprograma tem a 
repartição pelas Associações de acordo com o 
quadro seguinte: 
 

Associações Valor 
Bucelas 5.000 € 
Camarate 5.000 € 
Fanhões 5.000 € 
Loures 5.000 € 
Moscavide e Portela 5.000 € 
Sacavém 5.000 € 
Zambujal 5.000 € 
 
O pagamento dos valores inscritos será efetuado 
sob a forma de reembolso após envio por parte 
das Associações do respetivo pedido 
acompanhado da cópia da fatura ou recibo 
comprovativo da despesa. 
 
 
 
Subprograma V - 28.000,00 € 
 
O montante global deste subprograma tem a 
repartição pelas Associações de acordo com o 
quadro seguinte: 
 

Associações Valor 
Bucelas 4.000 € 
Camarate 4.000 € 
Fanhões 4.000 € 
Loures 4.000 € 
Moscavide e Portela 4.000 € 
Sacavém 4.000 € 
Zambujal 4.000 € 
 
O pagamento dos valores inscritos será efetuado 
sob a forma de reembolso após envio por parte 
das Associações do respetivo pedido 
acompanhado da cópia da fatura ou recibo 
comprovativo da despesa. 
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Subprograma VI - 210.000,00 € 
 
O montante global deste subprograma tem a 
repartição pelas Associações de acordo com o 
quadro seguinte: 
 

Associações Valor 
Bucelas 23.100 € (*) 
Camarate 31.080 € 
Fanhões 23.100 € (*) 
Loures 39.270 € 
Moscavide e Portela 31.080 € 
Sacavém 39.270 € 
Zambujal 23.100 € (*) 
 
(*) Sujeito a acerto por introdução do mecanismo de 
distribuição das verbas remanescentes 
 
O pagamento dos valores inscritos é pago 
mensalmente na proporção de 1/12 avos do valor 
referente a cada Associação. 
 
a) Distribuição das verbas remanescentes 
 

VFspd = Vispd - VTspIII 
 

Subprograma VI - Apoio às Despesas Energéticas 

Associações    
Bucelas 23.100 € 11.100 € 12.000 € 
Fanhões 23.100 € 10.100 € 13.000 € 
Zambujal 23.100 € 4.600 € 18.500 € 

 
VFspIII = VispIII + VTspd 

 
Subprograma III - Gestão Corrente 

Associações 
   

Bucelas 79.842 € 11.100 € 90.942 € 
Fanhões 79.842 € 10.100 € 89.942 € 
Zambujal 79.842 € 4.600 € 84.442 € 

 
b) Valores finais por subprograma e 

Associação a vigorar em 2019 após 
aplicação do mecanismo de distribuição 
das verbas remanescentes 

 
Subprograma I 

Associações Valor 
Bucelas 6.240 € 
Camarate 6.760 € 
Fanhões 6.240 € 
Loures 9.880 € 
Moscavide e Portela 6.760 € 
Sacavém 9.880 € 
Zambujal 6.240 € 

 
Subprograma II 

Associações Valor 
Bucelas 2.200 € 
Camarate 2.200 € 
Fanhões 2.200 € 
Loures 3.000 € 
Moscavide e Portela 2.200 € 
Sacavém 3.000 € 
Zambujal 2.200 € 
 

Subprograma III 
Associações Valor 

Bucelas 90.942 € 
Camarate 82.342 € 
Fanhões 89.942 € 
Loures 80.144 € 
Moscavide e Portela 82.342 € 
Sacavém 80.144 € 
Zambujal 84.442 € 
 

Subprograma IV 
Associações Valor 

Bucelas 5.000 € 
Camarate 5.000 € 
Fanhões 5.000 € 
Loures 5.000 € 
Moscavide e Portela 5.000 € 
Sacavém 5.000 € 
Zambujal 5.000 € 
 

Subprograma V 
Associações Valor 

Bucelas 4.000 € 
Camarate 4.000 € 
Fanhões 4.000 € 
Loures 4.000 € 
Moscavide e Portela 4.000 € 
Sacavém 4.000 € 
Zambujal 4.000 € 
 

Subprograma VI 
Associações Valor 

Bucelas 12.000 € 
Camarate 31.080 € 
Fanhões 13.000 € 
Loures 39.270 € 
Moscavide e Portela 31.080 € 
Sacavém 39.270 € 
Zambujal 18.500 € 
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MAPA GLOBAL FINAL 
Valores por Subprograma Associações 

I II III IV V VI 
Totais por 

Associação 
Bucelas 6.240 € 2.200 € 90.942 € 5.000 € 4.000 € 12.000 € 115.382 € 
Camarate 6.760 € 2.200 € 82.342 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 
Fanhões 6.240 € 2.200 € 89.942 € 5.000 € 4.000 € 13.000 € 115.382 € 
Loures 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Moscavide e 
Portela 

6.760 € 2.200 € 82.342 € 5.000 € 4.000 € 31.080 € 123.882 € 

Sacavém 9.880 € 3.000 € 80.144 € 5.000 € 4.000 € 39.270 € 141.294 € 
Zambujal 6.240 € 2.200 € 84.442 € 5.000 € 4.000 € 18.500 € 115.382 € 

Totais por 
subprograma 52.000 € 17.000 € 590.298 € 35.000 € 28.000 € 184.200 € 876.498 € 

 
 
 

 
ANEXO II 

 
LISTAGEM DE ITENS 

OU GRUPOS DE ITENS ELEGÍVEIS 
PARA INTEGRAÇÃO DOS SUBPROGRAMAS 

II, III, IV E V 
 

Subprograma II - Atividades formativas para 
bombeiros 
 
- Aquisição de serviços de formação destinados 

ao ensinamento geral e melhoria dos níveis de 
conhecimento teórico/prático dos elementos 
da corporação, incluindo ações de natureza 
diversa que demonstrem trazer valor 
acrescentado do ponto de vista técnico para o 
desempenho da missão dos elementos dos 
corpos de bombeiros; 

- Aquisição de equipamento informático para 
salas de formação, PC’s, monitores, 
equipamento wireless; 

- Projetores LCD, écrans de projeção, mobiliário 
específico para salas de formação; 

- Carregamento de extintores; 
- Aquisição de equipamentos técnicos para 

provas práticas e treinos (simuladores de fogo, 
manequins, equipamentos de avaliação de 
SBV-DAE); 

- Aquisição de consumíveis relativos à ativação 
de equipamentos requeridos em aulas 
práticas. 

 
 
Subprograma III - Gestão corrente 
 
Serão consideradas as despesas constantes do 
extrato discriminado de conta, com exceção das 
seguintes: 
 
a) Custos com o pessoal integrado nos Grupos 

de Intervenção Permanente, objeto de apoio 
no âmbito do subprograma VII; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
b) Despesas abrangidas pelos restantes 

subprogramas. 
 
 
Subprograma IV - Aquisição de equipamentos 
de combate a incêndios, salvamento, proteção 
individual, uniforme 
 
- Vestuário e equipamento de proteção 

individual contra fogo, agentes químicos, 
biológicos ou radiológicos; 

- Equipamento de medição e monitorização do 
meio; 

- Componentes dos equipamentos 
anteriormente referidos, cuja validade limitada 
no tempo exija a reposição cíclica; 

- Equipamento de resgate e salvamento para 
operação em meios específicos; 

- Equipamento de primeiros socorros, 
salvamento, monitorização e estabilização e 
da vítima; 

- Mangueiras, agulhetas e outros equipamentos 
de combate a incêndios; 

- Equipamento de comunicações rádio de 
banda alta; 

- Uniforme. 
 
 
Subprograma V - Beneficiação de instalações e 
infraestruturas 
 
- Materiais de construção civil; 
- Mão de obra de diversas especialidades 

inerentes à atividade de construção civil e 
conexas; 
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- Equipamentos de iluminação, segurança e 
deteção; 

- Aquecimento; 
- Ventilação; 
- Ar condicionado; 
- Balneários; 
- Cozinha industrial; 
- Equipamento para sala de refeições e Bar; 
- Alta-fidelidade e televisão; 
- Instalações elétricas; 
- Portas e portões automáticos; 
- Isolamentos térmicos ou acústicos diversos;  

- Pinturas;  
- Dotação de equipamentos para sala de 

primeiros socorros; 
- Instalação de antenas fixas de comunicações; 
- Equipamentos de ginásio; 
- Equipamento oficinal e ferramental destinados 

à revisão e manutenção básica de viaturas e 
instalações. 

 
 
 

 
 
 

ANEXO III 
 

FORMULÁRIOS 
 

Aumento ao seguro 
N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  
Data de Nascimento  
Data de admissão no CB  
Categoria  
Quadro  
Nome dos Beneficiários (completos)  
NIF  
Morada Fiscal  
Formulário 1 - Movimento ao seguro (aumento) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

 
Abate ao seguro 

N.º Mecanográfico  
Nome (completo)  
Data de saída do CB  
Categoria  
Quadro  
Formulário 2 - Movimento ao seguro (abate) dos elementos do Corpo de Bombeiros 

 
Alteração 

N.º Mecanográfico  

Nome (completo)  

Alteração a considerar  

Formulário 3 - Alterações de Quadro, Categoria, e Beneficiário dos elementos do Corpo de Bombeiros 
 

Aumento ao seguro 
Nome (completo)  
Cargo  
Data de Nascimento  
Data da tomada de posse  
Nome dos Beneficiários (completo)  
NIF  
Morada Fiscal  
Formulário 4 - Movimento ao seguro (aumento) dos membros do órgão Direção da Associação 

 
Abate ao seguro 

Nome (completo)  
Data de saída  
Formulário 5 - Movimento ao seguro (abate) dos membros do órgão Direção da Associação 
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SEGUROS DOS VEÍCULOS - ANO DE ------ 

          
AHBV        
        

Período do Recibo Posição Marca Matrícula Designação 
Operacional 

Número 
da Apólice 

Seguradora 
Início Termo 

Periodicidade Valor 

1          
2          
3          
4          
5          

 
Formulário 6 - Lista nominal dos veículos a abranger no âmbito do subprograma I 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e a Associação de 
Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 33/2019 

 
Considerando que: 
 
A. As comunicações em emergência são um 

instrumento decisivo na gestão, condução e 
operacionalização das atividades de proteção 
civil em contexto de acidente grave ou 
catástrofe; 

 
B. É avisado existirem redundâncias nas redes 

de comunicações rádio de forma a garantir 
alternativas fiáveis em caso de falência das 
redes existentes; 

 
C. A Associação de Radioamadores da Vila de 

Moscavide (ARVM) detém a experiência, os 
equipamentos e operadores que possibilitam, 
de forma rápida e célere, estabelecer uma 
rede de comunicações alternativa, cobrindo as 
necessidades neste domínio; 

 
D. Esta colaboração deve ser objeto de 

protocolo. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea o) do número 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprove a celebração 
de um protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures e a Associação de 
Radioamadores da Vila de Moscavide (ARVM), 
que se anexa. 

 
 
 

Loures, 24 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a Bernardino Soares 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
e a Associação de Radioamadores 

da Vila de Moscavide 
 

Considerando que a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários (BRV) é uma Rede Alternativa de 
Operadores de Comunicações, formada por 
radioamadores voluntários, coordenados pela 
Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide (ARVM), que tem por finalidade 
colaborar com o Município de Loures através do 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC), em 
casos de emergência declarada e sempre que a 
sua ação for solicitada. 
 
Entre 
 
o Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, em Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
com poderes para o efeito 
 
e 
 
a Associação de Radioamadores da Vila de 
Moscavide, com sede na Rua António Maria Pais, 
6 - 4.º D, em Moscavide, Loures, pessoa coletiva 
n.º 502022620, neste ato representada pelo seu 
Presidente, Francisco José Martins Gonçalves, 
com poderes para o efeito. 
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Em conjunto designados por “Partes”. 
 
 
É celebrado o presente protocolo de colaboração, 
que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA 1.ª 

Objeto 
 

O presente protocolo tem por objeto a cooperação 
entre as duas entidades com vista à criação de 
uma Rede alternativa de Operadores de 
Comunicações ao serviço do Serviço Municipal de 
Proteção Civil de Loures (SMPC). 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Condições Gerais de Execução 

 
O SMPC de Loures, em caso de necessidade de 
ativação da rede alternativa de comunicações ou 
em face de uma previsão de necessidades neste 
domínio, entrará em contato com a ARVM e com a 
seguinte ordem de prioridade: 
 
1. Presidente da ARVM; 
 
2. Outros associados a designar pela Direção, 

cuja lista nominal será entregue ao SMPC de 
Loures e atualizada sempre que necessário 
pela ARVM; 

 
3. Vice-presidente da ARVM; 
 
4. Restantes membros da Direção. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Condições de funcionamento 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

1. A Bolsa de Radioamadores Voluntários é 
coordenada pela ARVM e é aberta a todos os 
radioamadores que nela queiram participar 
sem qualquer espécie de interesse. 

 
2. A Bolsa de Radioamadores Voluntários estará 

representada na Comissão Municipal de 
Proteção Civil pelo Presidente da ARVM ou 
seu substituto. 

 
3. A Bolsa de Radioamadores Voluntários atuará 

em conformidade com o prescrito neste 
Protocolo e de acordo com as necessidades 
operacionais requeridas pelo Serviço 
Municipal de Proteção Civil de Loures. 

 

4. A Bolsa de Radioamadores Voluntários reger-
se-á, no aspeto técnico e ético, pelas normas 
legais do Regulamento do Radioamador. 

 
5. A Bolsa de Radioamadores Voluntários tem a 

sua sede na Rua António Maria Pais, n.º 6 - 
4.º D, em Moscavide, sede da ARVM. O local 
do Centro Coordenador em frequências de 
Radioamador será a sede da ARVM e 
funcionará nas frequências do Serviço de 
Amador. 

 
6. O Radioamador, ao ter conhecimento duma 

ocorrência grave no Concelho de Loures, deve 
utilizar as frequências indicadas na cláusula 
9.ª, manter-se em escuta e aguardar que os 
seus serviços sejam solicitados pela Estação 
Coordenadora da Bolsa de Radioamadores 
Voluntários. 

 
7. O Radioamador pertencente à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários deverá manter a 
sua estação sempre apta a funcionar em 
situações de emergência. 

 
8. Fazem parte integrante da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários todos os 
Radioamadores licenciados pela ANACOM - 
Autoridade Nacional de Comunicações que a 
ela desejem aderir em pleno espírito de 
voluntariado e que se inscrevam através da 
ARVM. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Obrigações dos aderentes 

à Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Os aderentes à Bolsa de Radioamadores 
Voluntários comprometem-se a: 
 
a) Respeitar o Regulamento do Radioamador e 

obedecer à sua deontologia; 
 
b) Aceitar o presente Protocolo e providenciar o 

seu cumprimento; 
 
c) Colocar ao serviço da Bolsa de 

Radioamadores Voluntários os seus 
conhecimentos técnicos, estação e o material 
de que disponham e seja indispensável para a 
operacionalidade na ação; 

 
d) Colaborar com todas as entidades 

intervenientes em situações de emergência; 
 
e) Não interferir, ou de qualquer modo, dificultar 

a ação de entidades especializadas de 
socorro; 
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f) Colaborar no recrutamento de novos 
elementos para a Bolsa de Radioamadores 
Voluntários; 

 
g) Usar de discrição e ser comedido durante a 

emergência; 
 
h) Manter a confidencialidade das comunicações. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Modos de Comunicação 

 
Os modos de Comunicação serão os seguintes: 
 
a) Fonia, AM, FM, SSB; 
 
b) Comunicações Digitais: Packet Radio; RTTY; 

TVA (Televisão de Amadores). 
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Coordenador Técnico 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Coordenador Técnico da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM e tem sob a sua 

responsabilidade a manutenção da estação da 
Proteção Civil de Loures instalada na sede da 
ARVM; 

 
2. Dá apoio técnico à Estação Coordenadora da 

Bolsa de Radioamadores Voluntários; 
 
3. Deve ser detentor de uma Licença de Amador 

da classe 2 ou superior. 
 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Condições de funcionamento 

da Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

 
1. A ARVM deverá, pelas suas caraterísticas, 

estar equipada de equipamentos rádio, 
antenas e acessórios, bem como de 
equipamento digital e componentes, que 
permitam ter uma cobertura efetiva de todo o 
Concelho; 

 
2. A ARVM funciona com o indicativo CT1RVM 

nas bandas de amador e com indicativo a 
atribuir pela ANACOM / Serviço Municipal de 
Proteção Civil aquando da instalação do 
equipamento da Proteção Civil de Loures; 

 

3. Face a eventual inoperacionalidade da 
Estação Coordenadora da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários, esta poderá 
designar outra estação que a substitua. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Operador de Emergência 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

O Operador de Emergência da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários é indigitado pela 
ARVM e: 
 
1. Responde perante a ARVM, e tem sob a sua 

responsabilidade a operação da Estação do 
Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures 
na sede da ARVM; 

 
2. Deverá ser detentor da uma Licença de 

Amador da classe 2 ou superior. 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Frequências de Serviço 

 
1. Frequência de Serviço VHF (Simplex) 
145.350 MHz F.M. 
 
2. Frequência de Serviço UHF (Simplex) 
434.350 MHz F.M. 
 
3. Frequência de Serviço UHF (REPETIDOR) 
439.325 MHz F.M. RU746 - CQ0URVM - Santa 
Eulália - Vialonga. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Identificação dos membros 

da Bolsa de Radioamadores Voluntários 
 

Quando em atividade e integrados em missões 
que resultem da ativação da Bolsa de 
Radioamadores Voluntários por parte do Serviço 
Municipal de Proteção Civil, será fornecida 
identificação, por parte deste Serviço, que 
comprove a sua atividade junto das entidades que 
o requeiram. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Obrigações do Município de Loures 

 
1. A Câmara Municipal de Loures 

responsabilizar-se-á pela atribuição de um 
subsídio anual, cujo valor não excederá os 
2.000,00 €, sendo que a utilização do referido 
montante deverá ter como alvo primordial os 
investimentos em equipamentos e sua 
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manutenção, não podendo ser aceites pedidos 
de comparticipação, sem as faturas 
acompanhadas dos respetivos comprovativos 
de pagamento. 
Em complemento, serão admissíveis as 
despesas relativas à organização de eventos 
por parte da ARVM, no montante limite de 
750,00 €, ou da sua representação em 
eventos realizados por terceiros, no âmbito do 
radioamadorismo, que decorram em território 
nacional continental. 

 
2. Os elementos pertencentes à Bolsa de 

Radioamadores Voluntários, quando em 
missão solicitada pelo Serviço Municipal de 
Proteção Civil, bem como quaisquer avarias 
ou deterioração dos equipamentos imputáveis 
à sua utilização no âmbito do presente 
protocolo, estarão abrangidos por seguro da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
3. Aquando da realização de exercícios e/ou 

simulacros promovidos pelo Serviço Municipal 
de Proteção Civil, no âmbito das suas 
atividades de planeamento e de prevenção, 
caso enquadráveis nos objetivos e nas 
atividades dos mesmos, será a ARVM 
convidada a participar, estabelecendo-se com 
a devida antecedência o seu enquadramento e 
forma de participação. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Utilização de símbolos 

 
A utilização de símbolos da Câmara Municipal por 
parte da ARVM, nomeadamente o brasão, logótipo 
e símbolo da proteção civil municipal, fica 
condicionada à presença destes elementos 
enquanto referência do apoio municipal à ARVM e 
enquadrados neste contexto. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Revogação 

 
O presente Protocolo pode ser revogado, por 
acordo expresso das Partes. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Denúncia do Protocolo 

 
O presente Protocolo pode ser denunciado por 
qualquer uma das Partes, com um aviso expresso 
e prévio de 30 (trinta) dias úteis, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 

CLÁUSULA 15.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento por qualquer uma das 

Partes, das obrigações constantes no 
presente protocolo, confere à parte lesada o 
direito à resolução do Protocolo, não havendo 
no entanto lugar a qualquer indemnização; 

 
2. A resolução deverá ser notificada à parte 

faltosa através de carta registada com aviso 
de receção, operando automaticamente a 
partir da data de receção, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Regulação 

 
O presente Protocolo será regulado nos seus 
aspetos legais pela legislação em vigor respeitante 
ao voluntariado de Proteção Civil. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas resultantes da interpretação, validade 
ou aplicação das cláusulas do presente protocolo 
serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre 
as Partes. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
Vigência do Protocolo 

 
O presente Protocolo produz efeitos a partir da 
data da sua assinatura e vigora até 31 de 
dezembro de 2019. 

 
 

Loures, xx de xxxxxx de 2019 
 

Pelo Município de Loures 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Associação de Radioamadores 
da Vila de Moscavide 

O Presidente da Direção 
 

Francisco José Martins Gonçalves 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 



 

 
N.º 2 

  

 
 

30 de JANEIRO 
de 2019 

 
 
 
 

41 

 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 52989/LA/L/N/2007 
Administração Conjunta do Bairro das Antas - 
Montemor 
Proposta de aprovação de alteração ao polígono 
da AUGI, de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, e de aprovação das 
condições de apresentação dos projetos de 
infraestruturas urbanísticas e da execução das 
respetivas obras, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 49/2019 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Antas, a sua correta instrução e a 
recolha de pareceres favoráveis das entidades 
que, no âmbito da Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, têm de emitir parecer; 

 
B. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
C. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria n.º 49/2016, de 22 de 
março de 2016; 

 
D. A escritura pública, realizada no dia 19 de 

dezembro de 2018, da área de cedência para 
equipamentos que se localiza fora da AUGI; 

 
E. A ausência de qualquer reclamação ou 

sugestão no âmbito da consulta pública 
realizada; 

 
F. O referido na informação n.º 

01/EMAUGI/ML/2019 e na do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir sobre o 
projeto de loteamento desta AUGI. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto nos art.ºs 1.º e 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 01/EMAUGI/ML/2019, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 
 
1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; 
 
2. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
3. Aprovar as condições de apresentação dos 

projetos de infraestruturas urbanísticas e da 
execução das respetivas obras. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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Processo n.º 28762/L/N/1996 
Associação de Moradores de Barros ou 
Redondo 
Proposta de aprovação de alteração ao polígono 
da AUGI, de aprovação do projeto de reconversão, 
na modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, e de aprovação das 
condições de apresentação dos projetos de 
infraestruturas urbanísticas e da execução das 
respetivas obras, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 50/2019 

 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI - Barros ou Redondo, a sua correta 
instrução e a recolha de pareceres favoráveis 
das entidades que, no âmbito da Lei n.º 91/95, 
de 2 de setembro, têm de emitir parecer; 

 
B. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
C. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria n.º 49/2016, de 22 de 
março de 2016; 

 
D. A escritura pública, realizada no dia 19 de 

dezembro de 2018, da área de cedência para 
equipamentos que se localiza fora da AUGI; 

 
E. A ausência de qualquer reclamação ou 

sugestão no âmbito da consulta pública 
realizada; 

 
F. O referido na informação n.º 

03/EMAUGI/ML/2019 e na do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir sobre o 
projeto de loteamento desta AUGI. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto nos art.ºs 1.º e 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 
de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 03/EMAUGI/ML/2019, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 

1. Aprovar uma alteração ao polígono da AUGI; 
 
2. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 

 
3.  Aprovar as condições de apresentação dos 

projetos de infraestruturas urbanísticas e da 
execução das respetivas obras. 

 
 

Loures, 23 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associações de Bombeiros, no âmbito do Projeto 
de Hidroterapia - ano letivo de 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 53/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi 

solicitada a colaboração das Associações dos 
Bombeiros Voluntários de Bucelas, Moscavide 
e Portela, Camarate, Loures e Sacavém para 
assegurar a totalidade do transporte dos 370 
alunos, mais acompanhantes, durante o ano 
letivo de 2018/2019, das respetivas escolas 
para as 4 piscinas municipais do concelho; 

 
B. No âmbito do I Festival Municipal do Projeto 

de Hidroterapia que decorreu a 1 de dezembro 
foi solicitada a colaboração destas 
associações para efetuarem o transporte dos 
alunos participantes e acompanhantes. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito das 
iniciativas acima referidas e ao abrigo do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar um apoio financeiro às Associações de 
Bombeiros envolvidas, num total de 95.000,00 € 
(noventa e cinco mil euros), nos moldes seguintes: 
 
 

Entidade N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 

 
501073523 

 
1.200,00 € 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

 
501139257 

 
2.350,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

 
501241230 

 
17.100,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

 
501064770 

 
22.300,00 € 

Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sacavém 

 
501143416 

 
52.050,00 € 

 
Total 

 
95.000,00 € 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de atribuição de apoio financeiro de 2,00 
€ por aluno/criança dos Agrupamentos de Escolas 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
para a aquisição de materiais que visam a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile de Carnaval Infantil 2019. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 54/2019 
 

Considerando que: 
 
A. No âmbito do plano de atividades do 

Departamento de Educação está prevista a 
realização do desfile de Carnaval Infantil 2019; 

 
B. Numa organização que envolve as Juntas de 

Freguesia, os Agrupamentos de Escolas da 
rede escolar concelhia e as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social com 
valência educativa, no dia 1 de março de 2019 
será comemorado o Carnaval Infantil, na Rua 
Vasco da Gama, no Infantado, sob o tema 
Arte e Fantasia; 

 
C. O corso envolve a participação de alunos de 9 

Agrupamentos de Escolas concelhios e 8 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar um apoio financeiro de 2,00 
€ por aluno/criança dos Agrupamentos de Escolas 
e Instituições Particulares de Solidariedade Social, 
para a aquisição de materiais que visam a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile, num total de 8.638,00 € (oito mil 
seiscentos e trinta e oito euros), nos moldes 
seguintes: 
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Agrupamento 

de 
Escolas 

Escola N.º 
de alunos 

Verba por escola Contribuinte Verba 
a 

Transferir 
EBI Apelação 32 64,00 € 
EB n.º 1 Apelação 140 280,00 € 
JI da Quinta da Fonte 45 90,00 € 

AE Maria Keil 

Sub-total 217 434,00 € 

600079198 434,00 € 

EB do Fanqueiro 344 688,00 € 
EB Infantado 435 870,00 € 
EB A-das-Lebres 65 130,00 € 
EB da Manjoeira 31 62,00 € 

AE João Villaret 

Sub-total 875 1.750,00 € 

600079465 1.750,00 € 

EB n.º 1 de São João da Talha 109 218,00 € 
EB n.º 2 de São João da Talha 90 180,00 € 
EB n.º 4 de São João da Talha 71 142,00 € 
EB Vale de Figueira 25 50,00 € 

AE São João da Talha 

Sub-total 295 590,00 € 

600079341 590,00 € 

EB Fonte Santa 48 96,00 € 
EB Montemor 55 110,00 € 
EB Murteira 13 26,00 € 
EB Loures 260 520,00 € 
EB n.º 2 de Loures 116 232,00 € 
EB Cabeço de Montachique 67 134,00 € 
JI Salemas 18 36,00 € 
EB Tojalinho 6 12,00 € 

AE Luís Sttau Monteiro 

Sub-total 583 1.166,00 € 

600079325 1.166,00 € 

EB n.º 2 Camarate 89 178,00 € 
EB Fetais 206 412,00 € 
EB n.º 4 Camarate 44 88,00 € 
EB n.º 5 Camarate 94 188,00 € 

AE Camarate 

Sub-total 433 866,00 € 

600074226 866,00 € 

EB de Unhos 345 690,00 € 
EB n.º 1 de Unhos 40 80,00 € 
EB n.º 3 de Unhos 107 214,00 € 

AE Catujal/Unhos 

Sub-total 492 984,00 € 

600074757 984,00 € 

EB Fernando Bulhões 299 598,00 € 
EB Flamenga 115 230,00 € AE José Afonso 
Sub-total 414 828,00 € 

600079929 828,00 € 

EB Bobadela 27 54,00 € 
EB n.º 1 Bobadela 52 104,00 € 
EB n.º 3 Bobadela 26 52,00 € 

AE Bobadela 

Sub-total 105 210,00 € 

600079694 210,00 € 

EB Alto da Eira 49 98,00 € 
EB Via Rara 21 42,00 € 
EB Covina 26 52,00 € 
EB n.º 6 Santa Iria de Azóia 21 42,00 € 
EB Bela Vista 26 52,00 € 

 
AE Santa Iria de Azóia 

Sub-total 143 286,00 € 

 
600079007 

 
286,00 € 

Total a transferir 7.114,00 € 

 
 
 

Instituições Particulares de Solidariedade Social Nº de alunos Contribuinte Verba 
a 

transferir 
Nuclisol - Jean Piaget 
Associação para o Desenvolvimento da Criança, a Integração 
e a Solidariedade 

141 502909927 282,00 € 

Associação “O Saltarico” 98 501400206 196,00 € 
Creche Popular de Moscavide - Crevide 66 501116028 132,00 € 
Conselho Português para os Refugiados - CPR (Espaço A Criança) 40 503013862 80,00 € 
Associação de Moradores de Santo António dos Cavaleiros 105 501116516 210,00 € 
Associação Luís Pereira da Mota 200 500962081 400,00 € 
Jardim de Infância O Nosso Mundo  28 501354760 56,00 € 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 84 500846740 168,00 € 

Total a transferir 1.524,00 € 
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Loures, 15 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas, referentes ao 
pagamento da 2.ª tranche, às entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular - ano letivo de 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 57/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades abaixo especificadas que se 
constituíram como parceiras diretas do 
Município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo de 2018/2019; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, em 16 de setembro 
de 2008 foi celebrado o Contrato de Execução 
entre o Ministério da Educação e a Câmara 
Municipal de Loures; 

 
C. Este Contrato de Execução, na sua cláusula 

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

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

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1º ciclo do Ensino 
Básico; 

 
 
 

E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 
define a introdução da disciplina de Inglês 
como obrigatória no 3.º ano de escolaridade 
do ensino básico no ano letivo 2015/2016, e a 
partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita 
ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, a 
aprovação de transferência de verbas referentes 
ao pagamento da 2.ª tranche, às entidades 
dinamizadoras de Atividades de Enriquecimento 
Curricular, num total de 257.730,50 € (duzentos e 
cinquenta e sete mil setecentos e trinta euros e 
cinquenta cêntimos), conforme abaixo 
especificado: 
 
1. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a 

transferir 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos alunos 
da Escola Básica Integrada 
da Bobadela 

 
 

509368212 

 
 

5.282,64 € 

Associação de Pais/ 
Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela 

 
504949853 

 
3.028,06 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 
n.º 1 da Bobadela 

 
505293447 

 
3.308,30 € 

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

 
502368845 

 
8.126,47 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

 
505426390 

 
10.952,31 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1,2,3 de Bucelas 

 
503670910 

 
7.711,78 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

 
503965685 

 
4.529,28 € 
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Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância do Infantado - 
Loures 

 
 

503845531 

 
 

11.518,77 € 

Associação A.P.A.D.L. 514036206 2.521,95 € 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

 
503058793 

 
9.702,18 € 

Associação de Pais 
da Escola E.B. 1, n.º1 
de Santo Antão do Tojal, Loures 

 
504076116 

 
2.049,19 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de S. Julião do Tojal 

 
505198908 

 
5.917,07 € 

APEEFS - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI da Fonte Santa 

 
509065686 

 
9.740,65 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola E.B1/Jardim de Infância 
da Portela 

 
504927493 

 
12.976,06 € 

Bússola da Brincadeira - 
Associação de Pais 

 
509497810 

 
10.292,47 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 

 
508613418 

 
3.303,89 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

 
508384320 

 
3.607,41 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI Alto da Eira 

 
501926712 

 
7.822,23 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

 
507602838 

 
4.006,23 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

 
504447050 

 
6.011,12 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico n.º 4 
de S. João da Talha 

 
 

503389684 

 
 

23.215,43 € 

Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

 
504183397 

 
28.184,11 € 

A.E.C. 
Associação Escola Comvida 

 
508265339 

 
18.489,90 € 

  
Total 

 
202.297,50 € 

 
 
2. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a 

transferir 
Jardim de Infância O Nosso 
Mundo 

501354760 7.446,19 € 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 

 
501391509 

 
3.721,42 € 

Associação 
Cantinho da Pequenada 

 
503666602 

 
2.982,90 € 

Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de S. Julião do Tojal 

 
503180360 

 
1.638,18 € 

Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

 
501683755 

 
4.531,59 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 5.029,58 € 
Associação “O Saltarico” 501400206 16.766,66 € 
  

Total 
 

42.116,52 € 

 
 
 
 
 

3. 
 

Entidade Contribuinte Verba 
a 

transferir 
Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela 

 
510838162 

 
13.316,48 € 

 
 

Loures, 15 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de emissão de parecer favorável à 
alteração de denominação da Escola Secundária 
de Camarate, para Escola Secundária Ator Ruy de 
Carvalho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 59/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Escola Secundária de Camarate veio 

solicitar parecer sobre a alteração da sua 
denominação para Escola Secundária Ator 
Ruy de Carvalho; 

 
B. O órgão de direção da Escola Secundária de 

Camarate fundamenta o seu pedido no sentido 
de encontrar “…um patrono que seja um 
representante da cultura portuguesa 
contemporânea e que possa, dessa forma, ser 
um polo inspirador para os nossos alunos e 
jovens da comunidade, levando-os a 
reconhecer a importância do trabalho e do 
esforço, da criatividade e da compreensão dos 
valores humanos.“, pretendendo com a 
escolha do Ator Ruy de Carvalho, não só 
“…prestar uma sincera e muito merecida 
homenagem a quem nos tem dado ao longo 
dos anos tantos momentos de virtude artística 
e humana, mas igualmente valorizar entre a 
comunidade escolar os domínios da cultura, 
da arte e do teatro.” 
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C. O Decreto-Lei n.º 387/90, de 10 de dezembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 299/2007, de 22 
de agosto, define as normas aplicáveis à 
denominação dos estabelecimentos de 
educação e ensino públicos não superiores. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 3.º, n.º 5, do Decreto-Lei nº 
387/90, de 10 de dezembro, na sua redação atual, 
delibere concordar com a alteração da 
denominação da Escola Secundária de Camarate 
para Escola Secundária Ator Ruy de Carvalho. 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2019. 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
da Escola B1, n.º 2 de Moscavide, e de aprovação 
de transferência mensal de verba àquela 
Associação, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 55/2019 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com as delegações de 

competências atribuídas aos municípios em 
matéria de ação social escolar, podem ser 
implementadas parcerias de forma a fazer 
cumprir os serviços desenvolvidos nos vários 
equipamentos escolares; 

 
B. Cabe ao Município o desenvolvimento do 

Serviço de Apoio à Família que, em 
colaboração com diversas entidades, realiza 
as funções do Serviço de Atividades de 
Animação e Apoio à Família nos jardins de 
infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures; 

C. A Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola B1, n.º 2 de Moscavide 
pretende, em colaboração com o Município, 
implementar o Serviço de Apoio à Família, na 
vertente de atividades de animação e apoio à 
família, no Jardim de Infância da EB Quinta da 
Alegria. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro na sua redação atual: 
 
1. Aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Loures e a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da Escola 
B1, n.º 2 de Moscavide; 

 
2. Aprovar a transferência mensal de verba à 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola B1, n.º 2 de Moscavide, 
conforme consta da informação n.º 08/DE-
DASE/LM. 

 
 

Loures, 21 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
PARA O SERVIÇO DE APOIO À FAMÍLIA 

NOS JARDINS DE INFÂNCIA 
E PRIMEIRO CICLO 

DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO 
NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e serviço de 
prolongamento de horário. 
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De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, pode o mesmo implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola B1, n.º 2 de Moscavide, 
adiante designada por Segundo Outorgante, com 
sede na Rua do Seminário, 1885-076 Moscavide, 
pessoa coletiva n.º 505182599 neste ato 
representado pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Tatiana Tavares. 
 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

os dois outorgantes, com o objetivo de 
implementar o Serviço de Apoio à Família, 
adiante designado por “SAF”, na vertente de 
atividades de animação e apoio à família 
integrando o tempo de refeições das crianças 
do Jardim de Infância de acordo com as 
Normas de Funcionamento do Serviço de 
Apoio à Família que se encontram em vigor, 
no Jardim de Infância da EB Quinta da Alegria. 

 
 

2. O presente protocolo pode ainda aplicar-se, 
nos moldes previstos no número anterior, nas 
interrupções letivas ou outras situações 
sempre que se justifique. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 
 
a) Transferir mensalmente, para o Segundo 

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

 
b) Por opção do Município, transferir para o 

Segundo Outorgante, um complemento 
financeiro mensal no valor de 10,00 € (dez 
euros) e 5,00 € (cinco euros), respetivamente, 
às crianças do escalão A e B, que frequentem 
as atividades de animação e de apoio à 
família;  

 
c) Por opção do Município, será atribuído um 

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

 
Até 25 crianças 200,00 € 

(duzentos euros) 
De 26 a 50 crianças 325,00 € 

(trezentos e vinte e cinco 
euros) 

De 51 a 75 crianças 400,00 € 
(quatrocentos euros) 

De 76 a 100 crianças 450,00 € 
(quatrocentos e cinquenta 
euros) 

De 101 a 125 crianças 500,00 € 
(quinhentos euros) 

 
 
d) Promover o acompanhamento e a avaliação 

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

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
Durante o período de vigência do presente 
protocolo de colaboração constituem obrigações 
do Segundo Outorgante: 
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a) Aplicar os valores constantes nos Escalões do 
SAF previstos nas Normas de Funcionamento 
do Serviço de Apoio à Família em vigor, no 
que respeita às atividades de animação e 
apoio à família; 

 
b) Assegurar as atividades de animação e apoio 

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

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

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

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo; 

 
e) A afetação da comparticipação atribuída aos 

fins a que se destina. 
 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente protocolo deverá ser revisto, por 
acordo entre as partes, sempre que ocorram 
motivos que o justifiquem, nomeadamente 
quando: 
 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir de 3 de 

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

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

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

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

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

 
 

Loures, 3 de janeiro de 2019 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
 

AAAF - PH 
 

Ano Letivo - 2018/2019 
Grau de ensino - educação pré-escolar 

Mês - janeiro 
 

Resumo de inscritos por agrupamento, escola e escalão 
Agrupamento Escola Escalão N.º Alunos 

escalão A 4 
escalão B 4 
sem escalão 22 

EB 
da Quinta 
da Alegria 

Total 30 

AE 
de Portela 
e Moscavide 

Total 30 
Total  30 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas às entidades 
parceiras no acompanhamento do serviço de 
refeições escolares, no âmbito do Serviço de 
Apoio à Família. 
 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 56/2019 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem algumas entidades que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 
acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos/crianças que frequentam 
as respetivas escolas e jardins de infância. 
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B. No âmbito da colaboração suprarreferida há 
que proceder à transferência de verbas com o 
objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com o acompanhamento de refeições dos 
alunos do 1.º ciclo, realizadas entre o mês de 
setembro e dezembro de 2018, relativamente 
ao ano letivo 2018/2019 e acertos referentes a 
maio e junho do ano letivo 2017/2018. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 34.512,50 € 
(trinta e quatro mil, quinhentos e doze euros e 
cinquenta cêntimos), nos moldes seguintes: 
 

 
 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º auxiliares/ 
horas autorizadas 

N.º horas 
trabalhadas 

Valor a processar 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB n.º 3 da Bobadela 
NIF: 504949853 

(acertos junho e setembro 
a novembro) 

EB n.º 3 Bobadela 2 auxiliares/2h 207h 1.138,50 € 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 

NIF: 501391509 
(setembro a novembro) 

EB n.º 2 Bobadela 2 auxiliares/2h 212h 1.166,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da Escola Primária nº 3 
de Loures 

NIF: 503058793 
(setembro) 

EB Fanqueiro 3 auxiliares/2h 60h 330,00 € 

Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

NIF: 503180360 
(setembro e outubro) 

EB Zambujal 2 auxiliares/2h 128h 704,00 € 

Associação de Pais 
Bússola da Brincadeira 

NIF: 509497810 
(setembro a dezembro) 

EB Loures 3 auxiliares/2h 372h 2.046,00 € 

EB Fonte Santa 4 auxiliares/2h 422h 2.321,00 € 
EB Murteira 1 auxiliar/2h 122h 671,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB1/JI Fonte Santa 
NIF: 509065686 

(setembro a dezembro) 
EB Tojalinho 1 auxiliar/2h 110h 605,00 € 

EB Lousa 1 auxiliar/2h 86h 473,00 € 
JI Salemas 2 auxiliares/2h 160h 880,00 € 

Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

NIF: 501683755 
(outubro e novembro) 

EB Cabeço 
de Montachique 

3 auxiliares/2h 170h 935,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB1/JI Portela da Azóia 
NIF: 508384320 

(setembro a dezembro) 

EB n.º 5 
Santa Iria de Azóia 1 auxiliar/2h 124h 682,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB da Covina 
NIF: 507602838 

(setembro e outubro) 

EB Covina 1 auxiliar/2h 64h 352,00 € 

Sítio da Bela Vista 
Associação Pais 
e Enc. Educação 
NIF: 508613418 

(setembro e outubro) 

EB Bela Vista 1 auxiliar/2h 64 h 352,00 € 

EB n.º 3 Sacavém 3 auxiliares/2h 270h 1.485,00 € 
EB Sacavém 2 auxiliares/2h 180h 990,00 € 

Associação 
Nossa Senhora dos Anjos  

NIF: 500846740 
(setembro a novembro) EBI Bartolomeu Dias 2 auxiliares/1h30m 138h 759,00 € 
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Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
da EB do Prior Velho 

NIF: 505136562 
(outubro e novembro) 

EB Prior Velho 3 auxiliares/2h 258h 1.419,00 € 

EB n.º 1 
e EB n.º 3 Unhos 

2 auxiliares/2h30m 307h 1.688,50 € Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

do Agrupamento de Escolas 
Catujal - Unhos 
NIF: 502368845 

(setembro a novembro) 

EB Unhos 3 auxiliares/2h 347h 1.908,50 € 

EB Fernando 
Bulhões 

2 auxiliares/2h 128h 704,00 € Associação O Saltarico 
NIF: 501 400 206 

(setembro e outubro) EB Flamenga 2 auxiliares/2h 128h 704,00 € 
Associação 

Cantinho da Pequenada 
NIF. 503666602 

(setembro a novembro) 

EB Frielas 2 auxiliares/2h 212h 1.166,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB1/JI Portela 
NIF: 504927493 

(outubro a dezembro) 

EB Portela 4 auxiliares/2h 416h 2.288,00 € 

EB Fetais 2 auxiliares/2h 116h 638,00 € 
EB Quinta das Mós 2 auxiliares/2h 78h 429,00 € 
EB n.º 1 Camarate 2 auxiliares/2h 120h 660,00 € 
EB n.º 2 Camarate 1 auxiliar/1h 32h 176,00 € 
EB n.º 4 Camarate 1 auxiliar/1h 32h 176,00 € 

Associação Escola Comvida 
NIF: 508265339 

(setembro e outubro) 

EB n.º 5 Camarate 1 auxiliar/2h 63h 346,50 € 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 
NIF: 501354760 

(outubro a dezembro) 

EB n.º 1 Apelação 1 auxiliar/2h 106h 583,00 € 

TOTAL 28.776,00 € 

 
 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º auxiliares/ 
horas autorizadas 

Reforço PND  Valor a processar 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 
NIF: 501354760 

(outubro a dezembro) 

EB n.º 1 Apelação 1 auxiliar/7h 427h 2.348,50 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB1/JI Alto da Eira 
NIF: 501926712 
(maio e junho)  

EB Alto da Eira 2 auxiliares/5h 170h 935,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 
Sítio da Bela Vista 
NIF: 508613418 

(junho) 

EB Bela Vista 1 auxiliar/4h 64h 352,00 € 

Associação de Pais 
e Enc. de Educação 

da EB Via Rara 
NIF: 504447050 
(maio e junho) 

EB Via Rara 2 auxiliares/5h 170h 935,00 € 

TOTAL 4.570,50 € 

 

Entidade Equipamento 
Educativo 

N.º auxiliares/ 
horas autorizadas 

N.º horas 
trabalhadas 

Valor a processar 

EB Dr. Catela Gomes  1 auxiliar/2h 106h 583,00 € União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 

NIF: 510838162 
(setembro a novembro) 

EB Quinta da Alegria 1 auxiliar/2h 106h 583,00 € 

TOTAL 1.166,00 € 
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Loures, 21 de janeiro de 2019 
 

O Vereador 
 

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

 
 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 34/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, associação 

concelhia, com o NIF 501599100, solicitou a 
utilização do Pavilhão José Gouveia, no dia 30 
de junho de 2018, para a realização Sarau de 
verão Gímnico; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, do valor de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de quinze 

horas, entre as 9h00 e as 24h00 no dia 30 de 
junho de 2018, do que resulta um valor a 
pagamento de 194,28 € (cento e noventa e 
quatro euros e vinte e oito cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação com a 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 a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Sport 
Clube Sanjoanense, no valor total 194,28 € (cento 
e noventa e quatro euros e vinte e oito cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 35/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A AMSAC - Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros, entidade com 
estatuto de entidade pública, com o NIF 
501116516, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado, em Santo António 
dos Cavaleiros, para a realização do AMSAC 
DAY, no dia 9 de setembro de 2018, entre as 
8h00 e as 21h00; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado pressupõe o pagamento, por hora, de 
11,29 € (onze euros e vinte e nove cêntimos), 
em horário diurno e de 12,62 € (doze euros e 
sessenta e dois cêntimos), em horário noturno, 
isento de IVA; 

 
C. A ocupação, teve a duração de treze horas, no 

valor total de 150,10 € (cento e cinquenta 
euros e dez cêntimos), isento de IVA; 
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D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à AMSAC - Associação de 
Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no 
valor total de 150,10 € (cento e cinquenta euros e 
dez cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Gonçalo 
Filipe Vintém Caroço, por integrar os Corpos 
Sociais da Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 36/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Junta de Freguesia de Loures, com o NIF 

506849171, solicitou a utilização da Sala 
Polivalente da Biblioteca Municipal José 
Saramago, para a realização da Cerimónia de 
entrega dos Prémios de Mérito “Melhores 
Alunos da Freguesia de Loures”, no dia 10 de 
outubro de 2018, entre as 15H00 e as 20H00; 

 
B. A utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago prevê o pagamento 
por hora, do valor de 18,00 € (dezoito euros), 
IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de cinco horas, 

correspondendo a um valor total de 90,00 € 
(noventa euros), com IVA incluído à taxa legal 
em vigor; 

 

D. A entidade supramencionada requereu a 
isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. e) do artigo 19.º das Normas de 
Funcionamento da Rede de Bibliotecas 
Municipais, em vigor, conjugado com a 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 a 
isenção do pagamento, à Junta de Freguesia de 
Loures, pela utilização da Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal José Saramago, no valor total 
de 90,00 € (noventa euros), com IVA incluído, à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 37/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Polícia de Segurança Pública - Divisão de 

Loures, com o NIPC 600006662, solicitou a 
cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 1 
de fevereiro de 2018, para a comemoração do 
seu Aniversário; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento, por hora, de 33,62 € 
(trinta e três euros e sessenta e dois 
cêntimos), para utilização do recinto central e 
ginásio e de 13,14 € (treze euros e catorze 
cêntimos) para montagens e desmontagens 
de material, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezasseis 

horas, entre as 8h00 e as 24h00, nos termos 
da informação registada no webdoc n.º 
E/7184/2018, correspondendo ao valor total de 
460,12 € (quatrocentos e sessenta euros e 
doze cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 
em vigor; 
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D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a 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, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Polícia de Segurança 
Pública - Divisão de Loures, no valor total de 
460,12 € (quatrocentos e sessenta euros e doze 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 38/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo de Lousa, com o NIF 

501182276, solicitou a utilização do Pavilhão 
Paz e Amizade no dia 10 de junho de 2018, 
para a realização do Sarau de Encerramento 
da Época, nos termos do documento registado 
sob o webdoc n.º E/38482/2018; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento, por hora, de 10,53 € (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos) para a realização 
da iniciativa e de 5,44 € (cinco euros e 
quarenta e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de material, IVA 
não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de treze 

horas (sete horas correspondem a 
montagens/desmontagens e seis horas à 
iniciativa), correspondendo a um valor a 
pagamento de 124,55 € (cento e vinte e quatro 
euros e cinquenta e cinco cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão Paz e Amizade em conjugação com a 
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 a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Grupo Desportivo de 
Lousa, no valor total de 124,55 € (cento e vinte e 
quatro euros e cinquenta e cinco cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 39/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A GIMNOFRIELAS - Associação Desportiva, 

Cultural e Social de Frielas, com o NIF 
509091270, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, nos dias 28 e 29 de abril de 
2018, para a realização do Campeonato 
Nacional Base; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento, por hora, de 10,53 € 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), para 
a realização de iniciativas e de 5,44 € (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de vinte e três 

horas e trinta minutos para a iniciativa e de 
trinta e quatro horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens, nos termos da 
informação registada sob o webdoc n.º 
E/123802/2017, perfazendo um valor total de 
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535,22 € (quinhentos e trinta e cinco euros e 
vinte e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a 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, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à GIMNOFRIELAS - 
Associação Desportiva, Cultural e Social de 
Frielas, no valor de 535,22 € (quinhentos e trinta e 
cinco euros e vinte e dois cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 40/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Polícia de Segurança Pública - Divisão de 

Loures - 70.ª Esquadra, com o NIPC 
600006662, solicitou a utilização do Pavilhão 
António Feliciano Bastos, para a prática de 
atividade física (modalidade de Futsal), na 
presente época desportiva (2018/2019), nos 
termos do documento registado sob o n.º 
E/99618/2018; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos pressupõe o pagamento por hora, no 
período diurno, de 27,16 € (vinte e sete euros 
e dezasseis cêntimos), IVA não incluído; 

 
 

C. A ocupação terá a duração total estimada de 
sessenta horas, do que resulta um valor a 
pagamento de 2.004,41 € (dois mil e quatro 
euros e quarenta e um cêntimos), IVA incluído 
à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 
em conjugação com a 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 a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Polícia de 
Segurança Pública - Divisão de Loures - 70.ª 
Esquadra, no valor total de 2.004,41 € (dois mil e 
quatro euros e quarenta e um cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 41/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A DGESTE - Direção Geral de 

Estabelecimentos Escolares/Coordenação 
Local do Desporto Escolar de Loures, 
Odivelas e Vila Franca de Xira, com o NIF 
600086020, solicitou a cedência do Pavilhão 
António Feliciano Bastos para a realização do 
Quadro Competitivo de Ténis de Mesa para os 
concelhos de Loures, Odivelas e Vila Franca 
de Xira, no âmbito do desporto escolar, nos 
dias 13 e 27 de janeiro, 17 de fevereiro e 17 
de março de 2018, entre as 8H00 e as 14H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos pressupõe o pagamento de 47,64 € 
(quarenta e sete euros e sessenta e quatro 
cêntimos) por hora, sem IVA incluído; 
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C. A ocupação teve a duração de vinte e quatro 
horas, do que resulta um valor total a 
pagamento de 1.406,33 € (mil quatrocentos e 
seis euros e trinta e três cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

dos valores relativos à utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção do 
pagamento pela utilização do mesmo, à DGESTE 
- Direção Geral de Estabelecimentos 
Escolares/Coordenação Local do Desporto 
Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, 
no valor total de 1.406,33 € (mil quatrocentos e 
seis euros e trinta e três cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 42/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A DGESTE - Direção Geral de 

Estabelecimentos Escolares/Coordenação 
Local do Desporto Escolar de Loures, 
Odivelas e Vila Franca de Xira, com o NIF 
600086020, solicitou a cedência do Pavilhão 
António Feliciano Bastos para a realização da 
fase final local da modalidade de Voleibol, 
escalão juvenil, feminino e masculino, no 
âmbito do desporto escolar, no dia 21 de abril 
de 2018; 

 
 

B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos pressupõe o pagamento de 47,64 € 
(quarenta e sete euros e sessenta e quatro 
cêntimos) por hora, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de cinco horas 

(entre as 8H30 e as 13h30), do que resulta um 
valor total a pagamento de 292,99 € (duzentos 
e noventa e dois euros e noventa e nove 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

dos valores relativos à utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a isenção do 
pagamento pela utilização do mesmo, à DGESTE 
- Direção Geral de Estabelecimentos 
Escolares/Coordenação Local do Desporto 
Escolar de Loures, Odivelas e Vila Franca de Xira, 
no valor total de 292,99 € (duzentos e noventa e 
dois euros e noventa e nove cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 43/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
no dia 16 de junho de 2018, para a realização 
do 1.º Sarau Gímnico Acromix; 
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B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de dezasseis 

horas, sendo o valor a pagamento de 211,68 € 
(duzentos e onze euros e sessenta e oito 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 211,68 € 
(duzentos e onze euros e sessenta e oito 
cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 44/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
nos dias, 12 de abril, 5 e 6 de maio e 30 de 
junho de 2018, respetivamente para a 
realização das iniciativas Prova de Controlo, 
Acromix Cup e 10.ª Gala Acromix; 

 

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de sessenta e 

cinco horas e trinta minutos, sendo o valor a 
pagamento pela utilização nas três iniciativas 
de 866,57 € (oitocentos e sessenta e seis 
euros e cinquenta e sete cêntimos), 
nomeadamente de 145,53 € (cento e quarenta 
e cinco euros e cinquenta e três cêntimos) na 
Prova de Controlo, de 496,13 € (quatrocentos 
e noventa e seis euros e treze cêntimos) na 
Acromix Cup e 224,91 € (duzentos e vinte e 
quatro euros e noventa e um cêntimos), na 
10.ª Gala Acromix; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 866,57 € 
(oitocentos e sessenta e seis euros e cinquenta e 
sete cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 45/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Ginástica de Lisboa, com o 

NIF 502437995, solicitou a utilização do 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Catujal-Unhos (Pavilhão 
Desportivo da Escola Básica do Alto do 
Moinho) para realizar os Campeonatos 
Territoriais Base e o 11.º e o 12.º Torneios de 
Desenvolvimento, que decorreram, 
respetivamente, nos dias 24 e 25 de março de 
2018, 28 de janeiro de 2018 e 23 e 24 de 
junho de 2018, no Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão Desportivo da Escola Básica do Alto 
do Moinho); 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve, nos termos do documento 

registado sob o n.º E/2528/2018, a duração de 
setenta e oito horas, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 1.031,94 € (mil e 
trinta e um euros e noventa e quatro 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão Desportivo da Escola Básica do Alto do 
Moinho), à Associação de Ginástica de Lisboa, no 
valor total de 1.031,94 € (mil e trinta e um euros e 
noventa e quatro cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 46/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia, no dia 10 de fevereiro de 
2018, entre as 13h00 e as 20h00, para a 
realização de um Evento de Artes Marciais 
das camadas jovens; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, no período indicado, prevê o 
pagamento por hora de 11,90 € (onze euros e 
noventa cêntimos) em horário diurno e de 
13,23 € (treze euros e vinte e três cêntimos) 
em horário noturno, isento de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de sete horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
86,63 € (oitenta e seis euros e sessenta e três 
cêntimos), isento de IVA; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
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, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
no valor de 86,63 € (oitenta e seis euros e 
sessenta e três cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 47/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas de Santa Iria de Azóia, no dia 30 de 
junho de 2018, entre as 8h00 e as 24h00, para 
a realização da Gala de Final do Ano Letivo, 
no âmbito das atividades da Academia Sénior; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia prevê o pagamento, por hora, de 13,23 
€ (treze euros e vinte e três cêntimos), isento 
de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de quinze horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 205,07 € (duzentos e 
cinco euros e sete cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
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, a isenção do pagamento pela 
utilização do Pavilhão Desportivo do Agrupamento 
de Escolas de Santa Iria de Azóia, à União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, no valor de 205,07 € (duzentos 
e cinco euros e sete cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 48/2019 
 

Considerando que: 
 
A. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, no dia 22 de setembro 
de 2018, entre as 8h00 e as 24h00, para a 
realização do 4.º Encontro de Cante 
Alentejano, no âmbito das atividades da 
Academia Sénior; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 40,16 € (quarenta 
euros e dezasseis cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezasseis 

horas, correspondendo a um valor total a 
pagamento de 790,35 € (setecentos e noventa 
euros e trinta e cinco cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
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, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
790,35 € (setecentos e noventa euros e trinta e 
cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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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 aprovação da pena aplicada, com os 
fundamentos constantes do relatório elaborado 
pelo Instrutor do recurso hierárquico, 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 24/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Xxxxxxxxx interpôs, em 20/12/2018, 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 3 de dezembro 
de 2018, que aprovou a aplicação da pena 
disciplinar de suspensão de 60 (sessenta) 
dias; 

 
B. O referido recurso foi remetido para análise do 

Gabinete de Consultadoria Jurídica, por meu 
despacho de 26 de dezembro de 2018; 

 
C. No requerimento de recurso, para além das 

alegações constantes do mesmo, o 
Recorrente invoca que a pena disciplinar 
aplicada é desproporcional; 

 
D. Em 3 de janeiro de 2019 foi elaborado relatório 

final de apreciação do recurso, que foi por mim 
homologado a 22 de janeiro de 2019, 
ordenando sua apresentação à reunião da 
Câmara Municipal; 

 
E. No Relatório final do Instrutor do recurso 

hierárquico, este considera que: “… Não se 
configura desproporcionada a aplicação da 
pena disciplinar de suspensão por sessenta 
dias, uma vez que o arquivamento ou outra 
pena de menor grau não satisfaria as 
necessidades de prevenção que se fazem 
sentir, dada a gravidade da conduta provada, 
bem como do grau de culpa. A decisão de 
aplicação da sanção disciplinar não merece 
qualquer censura, devendo manter-se, 
julgando-se totalmente improcedentes as 

pretensões do recorrente …”, 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 medida das 
sanções disciplinares constantes da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho). 

 
 
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 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, a pena 
disciplinar de suspensão aplicada a 
Xxxxxxxxx, pela deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR, de 60 (sessenta) 
dias; 

 
2. Notificar o arguido e o Conselho de 

Administração dos SIMAR. 
 
 

Loures, 23 de janeiro de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 7 votos a favor e 4 votos em 
branco , mediante escrutínio secreto) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 33/2019 
 

de 18 de janeiro de 2019 
 

(registo E/8230/2019, de 21.01.2019) 
 

Grupo de Trabalho do Plano de Ação Integrado 
do Bairro da Quinta da Fonte 

 
Considerando que: 
 
- O Município de Loures está a investir na 

requalificação e remodelação dos edifícios e 
espaços exteriores do Bairro da Quinta da 
Fonte, na Apelação; 

 
- A Resolução do Conselho de Ministros n.º 

56/2018, de 7 de maio, trouxe novas 
perspetivas na atuação pública em bairros de 
arrendamento público; 

 
- A definição de um Plano de Ação Integrado 

para o Bairro é necessária para 
aproveitamento do impulso do investimento na 
requalificação do edificado; 

 
- Para acompanhar de perto a vivência e os 

problemas dos moradores e assegurar a 
preparação, o desenvolvimento e a 
monitorização do Plano de Ação Integrado, 
bem como a coordenação da intervenção e 
contributo dos diversos serviços municipais, 
torna-se necessário criar a equipa de bairro; 

 
- Através do Despacho n.º 107/2018, de 19 de 

junho, foi nomeada a Dr.ª Patrícia Guedes de 
Carvalho como Coordenadora do Plano de 
Ação Integrado do Bairro da Quinta da Fonte; 

 
- A intervenção no Bairro da Quinta da Fonte 

envolve um conjunto alargado de serviços e 
de recursos internos, exigindo uma boa 
articulação entre todos. 

 
 
Determino: 
 
1. A constituição do Grupo de Trabalho do Plano 

de Ação Integrado do Bairro da Quinta da 
Fonte, que integrará elementos das seguintes 
unidades orgânicas: 

- Departamento de Coesão Social e Habitação; 
 
- Departamento de Educação; 
 
- Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude; 
 
- Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística; 
 
- Departamento de Obras Municipais; 
 
- Departamento de Ambiente; 
 
- Gabinete de Intervenção Local; 
 
- Divisão de Economia e Inovação; 
 
- Unidade de Serviços de Veterinário Municipal; 
 
- Gabinete do Contrato Local de Segurança; 
 
- Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas. 

 
 
2. A coordenação do Grupo de Trabalho do 

Plano de Ação Integrado do Bairro da Quinta 
da Fonte caberá à Dr.ª Carla Maria Rodrigues 
Barra da Silva, Diretora do Departamento de 
Coesão Social e Habitação. 

 
3. Os serviços acima referidos deverão indicar, 

até ao próximo dia 1 de fevereiro, os 
respetivos representantes no Grupo de 
Trabalho. 

 
4. A primeira reunião do Grupo de Trabalho do 

Plano de Ação Integrado do Bairro da Quinta 
da Fonte realizar-se-á no dia 6 de fevereiro de 
2019, pelas 10:00 horas, na Biblioteca 
Municipal José Saramago. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 35/2019 
 

de 23 de janeiro de 2019 
 

(registo E/9599/2019, de 24.01.2019) 
 

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, Paulo Rui Luís 
Amado, 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) Tiago Matias 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 
PROTOCOLO 
E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 6/GPRI/IT 

 
de 21 de janeiro de 2019 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 23 de janeiro de 2019, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/8309/2019, de 28.01.2019) 

 
Substituição da Coordenadora 

do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 24 de janeiro e 1 de 
fevereiro de 2019, por motivo de gozo de férias, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 86/2017, de 31 de 
outubro, pelo Técnico Superior João Filipe Cleto 
Parreira. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior. 

 
A Coordenadora do Gabinete de Protocolo 

e Relações Institucionais 
 

(a) Isabel Tojal 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 1095/2019 
 

Concurso externo de ingresso 
para ocupação 

de dezanove postos de trabalho, 
da carreira não revista de Polícia Municipal, 
categoria de Agente Municipal de 2.ª classe, 

na modalidade de contrato de trabalho 
em funções públicas por tempo indeterminado 

Reabertura de Procedimento Concursal 
 

Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
17272/2018, procede-se à reabertura do concurso 
externo de ingresso publicado na 2.ª série do 
Diário da República, n.º 228, de 27 de novembro 
de 2018, passando o seu ponto 7.4 a ter a 
seguinte redação: 
 
7.4 - De acordo com o artigo 26.º do Decreto-Lei 
n.º 76/2018, de 11 de outubro, que aprova o 
Regulamento de Incentivos à Prestação de 
Serviço Militar nos Regimes de Contrato (RC), de 
Contrato Especial (RCE) e de Voluntariado (RV): 
 
Os militares que prestem ou tenham prestado 
serviço em RC, desde que cumpridos três anos 
nesta forma de prestação de serviço militar, e até 
ao limite dos três anos subsequentes à data de 
cessação do contrato, beneficiam de 25 % das 
vagas para ingresso na carreira de Polícia 
Municipal; 
 
Os militares que prestem ou tenham prestado 
serviço efetivo em RC, desde que cumpridos dois 
anos, e até ao limite dos três anos subsequentes à 
data de cessação do contrato, beneficiam do 
direito de preferência, em caso de igualdade de 
classificação; 
 
Os militares em RCE só têm direito aos incentivos 
supramencionados se tiverem prestado serviço 
efetivo pelo período mínimo de oito anos, e até ao 
limite de três anos subsequentes à data da 
cessação do contrato. 
 
Dado que o presente procedimento concursal 
prevê limite de idade, o tempo de serviço efetivo 
prestado em RC, RCE ou RV é abatido à idade 
cronológica dos cidadãos, até ao limite de quatro 
anos, sem prejuízo da verificação das demais 

condições legalmente exigidas para a aplicação de 
cada incentivo, nos termos do artigo 36.º do 
mesmo Regulamento. 
 
O procedimento concursal reabre pelo prazo de 10 
(dez) dias úteis, contados a partir da data da 
publicação no Diário da República do presente 
aviso, sendo aceites novas candidaturas no 
decurso daquele período. 
 
Mantêm-se válidas todas as candidaturas 
anteriormente apresentadas, dentro do prazo dos 
10 (dez) dias úteis, contados da data da 
publicação do aviso n.º 17272/2018, na 2.ª série 
do Diário da República, n.º 228, de 27 de 
novembro. 

 
2 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 1096/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de Formação de Belas-Artes 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 
de dezembro de 2018, com Patrício Alexandre 
Caria de Oliveira, na categoria de Técnico 
Superior da carreira geral de Técnico Superior, na 
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 14629/2017, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 
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AVISO n.º 1097/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de Formação de Design 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 
de dezembro de 2018, com Daniela Sofia Bentes 
Custódio Malaquias, na categoria de Técnico 
Superior da carreira geral de Técnico Superior, na 
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 15 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 14629/2017, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de dezembro de 
2017, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 1098/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de oito postos de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de jardineiro 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 
de dezembro de 2018, com Ângela Isabel Aleixo 
Coutinho, Armando de Jesus Lopes Gonçalves, 
Daniel Dinis Nascimento, Hugo Miguel Lopes 
Fernandes, João Victor Freire Vieira, Rodrigo 
Padilha Neves, Rogério Filipe Simões Alves e 
Rute Cristina da Graça Dias Augusto, na categoria 
de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 

Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14628/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 1099/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de três postos de trabalho 

de assistente operacional, 
na área profissional de sapador florestal 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 17, 
26 de dezembro de 2018 e 2 de janeiro de 2019, 
respetivamente, com José Manuel Mourato das 
Dores Magalhães, José Carlos Vilela Pires e 
Pedro Miguel da Silva Graça, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14628/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
3 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 
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AVISO n.º 1100/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de cinco postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Direito 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 
de dezembro de 2018, com Igor Gonçalo dos 
Santos de Jesus Martins, Rita Filomena 
Gonçalves Mil-Homens, Sofia Margarida da Silva 
Coelho, Tânia Marília Brazão Silva e Vanessa 
Melissa Rodrigues Freitas, na categoria de 
Técnico Superior da carreira geral de Técnico 
Superior, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 233, de 5 de 
dezembro de 2017, para constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
3 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 1101/2019 
 

Extinção do vínculo de emprego público 
 

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titulares da categoria de Assistente Técnico, da 
carreira geral de Assistente Técnico, Carlos 
Manuel Teixeira Pinheiro em 01/07/2018, posição 
1, nível 5; Maria Fátima Fernandes Leão em 
14/11/2018, posição 2, nível 7. 
 

Titular da categoria de Encarregado Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional, 
António Joaquim Charrua Mira em 16/11/2018, 
posição 2, nível 9. 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional, 
Cristina Maria Alves Matos em 02/04/2018, 
posição 2, nível 2; Maria José Delgado Garcia 
Soares em 12/06/2018, posição 2, nível 2; Ana de 
Guadalupe Elias Pereira Paulos em 01/07/2018, 
posição 2, nível 2; Maria Margarida da Silva Pinto 
Seruca Inácio em 20/07/2018, posição 2, nível 2; 
Carminda Jesus Ribeiro Santos em 01/08/2018, 
posição 2, nível 2; Amílcar da Rosa Carrilho em 
10/08/2018, posição 7, nível 7; José António de 
Sousa em 01/09/2018, posição 2, nível 2; João 
André Duarte França em 07/12/2018, posição 2, 
nível 2; Carina Alexandra Marino Barata em 
10/12/2018, posição 2, nível 2. 

 
7 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2019] 
 
 
 

AVISO n.º 1190/2019 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 28 
de dezembro de 2018, com Amália Gonçalves 
Rodrigues, Ana Cristina Simões Santos Pereira, 
Carla Cesaltina Cabral Rodrigues, Marta Maia da 
Cruz Soeiro Martins, Roxana Barbu Ribeiro, 
Teresa Maria Costa Ragageles Rações Cotovio e 
Teresa Paula Dias Soeiro Chumbeiro, na categoria 
de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 6 de abril de 2018, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 
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2 de janeiro de 2019. 
 

O Diretor do Departamento, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019] 

 
 
 

AVISO n.º 1191/2019 
 

Procedimento concursal 
para ocupação de 19 postos de trabalho 

para a carreira de assistente técnico 
 

1- Para efeitos do disposto nos artigos 30.º e 33.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, e nos termos do 
artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, aprovada a abertura do 
procedimento concursal, conforme deliberação 
tomada na 24.ª reunião ordinária da Câmara 
Municipal de Loures, realizada em 24 de 
outubro de 2018, torna-se público que, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 15 de novembro de 2018, 
exarado na informação n.º 
127/DGRH/APG/CP-PO, de 9 de novembro de 
2018, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 184/2018, de 2 de outubro), se 
encontra aberto procedimento concursal 
comum para ocupação de 19 postos de 
trabalho, da categoria de Assistente Técnico 
da carreira geral de Assistente Técnico, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, 
afetos à Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação. 

 
2- Nos termos do previsto no artigo 4.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, declara-se não estarem 
constituídas reservas de recrutamento na 
Câmara Municipal de Loures para os postos 
de trabalho em causa e, a Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento (ECCRC), em 1 de outubro 
de 2018, declarou a inexistência em reserva 
de recrutamento, de qualquer candidato com o 
perfil adequado, dado ainda não ter decorrido 
qualquer procedimento concursal para 
constituição de reservas de recrutamento. 

 

3- O local de trabalho é na área do Município de 
Loures. 

 
4- Caracterização do(s) posto(s) de trabalho, 

conforme o mapa de pessoal: 
 
Atribuição, competência ou atividade: As previstas 
nos artigos 6.º e 30.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
complementado pelas seguintes funções: garantir 
o acolhimento e o atendimento presencial, 
telefónico e digital aos cidadãos; cumprir a 
prestação de serviços no âmbito do atendimento 
municipal e de espaço do cidadão; prestar 
informações diversas inerentes aos serviços 
prestados; encaminhar os cidadãos para os 
serviços municipais ou entidades externas 
adequadas; representar o Município de Loures em 
iniciativas e atividades dentro e fora do território do 
concelho; registar dados, produzir relatórios, 
arquivar documentos e cumprir os procedimentos 
definidos. O exercício de funções pode efetuar-se 
nos diferentes atendimentos municipais e implica o 
uso de fardamento institucional, fornecido pela 
Autarquia. 
 
Perfil pretendido: gosto pelo contacto com o 
público; sentido de profissionalismo e de 
responsabilidade; orientação para o serviço 
público de qualidade; facilidade de relacionamento 
interpessoal e de respeito pelo trabalho em 
equipa; capacidade de escuta e de interação com 
diferentes interlocutores; atitude proativa e 
diligente focada no cidadão; disponibilidade para a 
atualização permanente de conhecimentos e para 
o desempenho de novos procedimentos e/ou 
prestação de novos serviços; espírito analítico e 
propositivo; recetividade ao uso de fardamento e 
inerente cuidado com a sua aparência; 
disponibilidade para a realização de trabalho 
extraordinário; facilidade de utilização e de 
adaptação à evolução de tecnologias de 
informação; atitude cordial, matura e humilde. 
 
5- Legislação aplicável, na atual redação: Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, Decreto Regulamentar n.º 14/2008, 
de 31 de julho, Portaria n.º 1553-C/2008, de 
31 de dezembro, Decreto-Lei n.º 209/2009, de 
3 de setembro, Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro, e Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro. 

 
6- Posição remuneratória: de acordo com o artigo 

38.º da LTFP e artigo 21.º da Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro - Lei do Orçamento do 
Estado para 2019. A posição remuneratória de 
referência é a 1.ª posição da categoria de 
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Assistente Técnico da carreira geral de 
Assistente Técnico - Nível 5 da tabela 
remuneratória única, a que corresponde, nos 
termos da Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de 
dezembro, o montante pecuniário de 683,13 
(euro) (seiscentos e oitenta e três euros e 
treze cêntimos). 

 
7- Requisitos de admissão: 
 
7.1- Os requisitos gerais constantes do artigo 17.º 

da LTFP: 
 
a) Nacionalidade portuguesa, quando não 

dispensada pela Constituição, por convenção 
internacional ou por lei especial; 

b) 18 anos de idade completos; 
c) Não inibição do exercício de funções públicas 

ou não interdição para o exercício daquelas 
que se propõe desempenhar; 

d) Robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício das funções; 

e) Cumprimento das leis de vacinação 
obrigatória. 

 
7.2- Outros requisitos: 
 
a) Vínculo de emprego público por tempo 

indeterminado, nos termos do n.º 3 do artigo 
30.º da LTFP; 

b) Não podem ser admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Loures idênticos aos 
postos de trabalho para cuja ocupação se 
publica o procedimento, conforme alínea l) do 
n.º 3 do artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, 
de 22 de janeiro. 

 
7.3- Habilitações literárias exigidas: titularidade do 

12.º ano de escolaridade ou de curso que lhe 
seja equiparado, sem possibilidade de 
substituição de habilitação literária por 
formação e ou experiência profissional. 

 
8- Forma, prazo e local de apresentação das 

candidaturas: 
 
8.1- Os documentos de apresentação obrigatória 

para efeitos de admissão ao procedimento ou 
avaliação, não podendo ser apresentados por 
via eletrónica, são os seguintes: 

 
a) Formulário de candidatura ao procedimento 

concursal, de preenchimento obrigatório, 
disponível no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures ou 

na página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm-loures.pt); 

b) Curriculum vitae, contendo os elementos 
obrigatórios a ponderar pelo júri, constantes 
do artigo 11.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro, datado e assinado, acrescido dos 
documentos comprovativos da experiência 
profissional e da formação profissional ou 
especializada; 

c) Declaração passada e autenticada pelo 
serviço de origem para efeitos de conferência 
dos requisitos, que comprove a natureza do 
vínculo de emprego público constituído, a 
carreira e categoria onde se encontra 
integrado e respetivo posicionamento 
remuneratório, a indicação da atribuição, 
competência ou atividade desenvolvida no 
serviço de afetação, assim como a respetiva 
avaliação de desempenho relativa aos últimos 
3 ciclos avaliativos; 

d) Cópia do certificado de habilitações literárias; 
e) Cópia do documento comprovativo de 

identidade. 
 
Só é admissível a apresentação da candidatura 
em suporte de papel. 
A não apresentação dos documentos exigidos 
determina a exclusão do procedimento concursal, 
quando a sua falta impossibilite a admissão ou a 
avaliação. 
 
 
8.2- Os trabalhadores em exercício de funções na 

Câmara Municipal de Loures estão 
dispensados da apresentação dos 
documentos referidos na alínea c) do ponto 
8.1. 

 
8.3- Prazo: o prazo de aceitação de candidaturas é 

de 10 dias úteis, a contar da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República 2.ª série, conforme previsto no 
artigo 26.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro. 

 
8.4- Local: apenas são aceites as candidaturas 

entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na Rua Dr. Manuel 
de Arriaga, n.º 7, em Loures, ou remetidas, por 
correio registado com aviso de receção, para 
Câmara Municipal de Loures, Praça da 
Liberdade, 2674-501 em Loures, nos termos 
do disposto no artigo 27.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 

 
8.5- As falsas declarações prestadas pelos 

candidatos serão punidas nos termos da lei. 
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8.6- Em caso de dúvida, assiste ao júri a faculdade 
de exigir a qualquer candidato a apresentação 
dos documentos comprovativos das 
declarações prestadas. 

 
9- Métodos de seleção: 
 
9.1- Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 36.º 

da LTFP, os métodos de seleção a aplicar são 
os previstos na alínea a) dos n.ºs 1 ou 2 do 
artigo 36.º da LTFP e nos artigos 6.º e 7.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, 
conforme despacho do Sr. Vereador dos 
Recursos Humanos, de 15 de novembro de 
2018, exarado na informação n.º 
127/DGRH/APG/CP-PO, de 9 de novembro de 
2018: 

 
a) Avaliação Curricular a aplicar aos candidatos 

que reúnam as condições referidas no n.º 2 do 
artigo 36.º da LTFP, desde que não tenham 
exercido por escrito a opção pelo método 
referido na alínea seguinte; 

b) Prova de Conhecimentos, a aplicar aos 
restantes candidatos; 

c) Entrevista Profissional de Seleção, a aplicar a 
todos os candidatos aprovados nos métodos 
de seleção referidos nas alíneas a) e b). 

 
Nos termos dos n.ºs 12 e 13 do artigo 18.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, cada um 
dos métodos de seleção, bem como cada uma das 
fases que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
candidatos que faltem à sua aplicação ou tenham 
obtido uma valoração inferior a 9,5 valores, não se 
lhes aplicando o método ou fases seguintes. 
 
9.2- A valoração dos métodos de seleção obedece 

ao disposto no artigo 18.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, e será convertida 
numa escala de 0 a 20 valores, considerando-
se a valoração até às centésimas, de acordo 
com a especificidade de cada método. 

 
Nas condições previstas na alínea a) do ponto 9.1, 
a valoração final é calculada através da média 
ponderada, sendo: 
 
Avaliação Curricular - 70%; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30%. 
 
Nas condições previstas na alínea b) do ponto 9.1, 
a valoração final é calculada através da média 
ponderada, sendo: 
 
Prova de Conhecimentos - 70%; 
Entrevista Profissional de Seleção - 30%. 
 

9.3- A Avaliação Curricular visa analisar a 
qualificação dos candidatos, designadamente 
a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida e da formação realizada, 
tipo de funções exercidas e avaliação de 
desempenho obtida. 

 
9.4- A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 

conhecimentos académicos e ou profissionais 
e as competências técnicas dos candidatos 
necessários ao exercício de determinada 
função. 

 
A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo caráter teórico, é individual e 
será efetuada em suporte de papel com duração 
aproximada de 90 minutos. 
Durante a realização da prova os candidatos 
poderão consultar, em suporte de papel, os 
diplomas e as impressões respeitantes às 
matérias constantes do programa, não sendo 
autorizado o uso de legislação comentada e ou 
anotada. 
A prova incidirá sobre o seguinte 
programa/bibliografia: 
Serviços disponíveis ao cidadão nos Atendimentos 
Municipais da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt, https://balcaounico.cm-
loures.pt, www.portaldocidadao.pt); 
Balcão Único: menu inicial, tipologias de 
interações, registo de utilizador, comunicação de 
ocorrências em espaço público 
(https://balcaounico.cm-loures.pt); 
Áreas de atividade da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm-loures.pt); 
O Concelho de Loures - história, geografia e 
organização administrativa atual (www.cm-
loures.pt); 
Artigo 30.º do Regulamento da Estrutura Orgânica 
da Câmara Municipal de Loures, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 235, de 1 de 
dezembro de 2015, e respetivo organograma, 
Anexo I, referido no artigo 53.º; 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho de 2014, na sua atual redação. 
A Prova de Conhecimentos e a respetiva grelha de 
correção encontram-se na posse do júri até à data 
da realização, por serem de caráter confidencial, 
estando disponíveis para consulta no dia útil 
seguinte após a sua realização. 
 
9.5- A Entrevista Profissional de Seleção terá a 

duração aproximada de 20 minutos e visa 
avaliar, de forma objetiva e sistemática, a 
experiência profissional e os aspetos 
comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre os 
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entrevistadores e o entrevistado, 
nomeadamente os relacionados com a 
motivação e interesses profissionais, a 
capacidade de comunicação e de 
relacionamento interpessoal. 

 
9.6- Atendendo aos recursos disponíveis para o 

recrutamento e por questões de celeridade, a 
aplicação dos métodos de seleção poderá ser 
faseada, conforme disposto no artigo 8.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 

 
10- A primeira ata do júri do procedimento 

concursal é disponibilizada na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt e, para consulta, no 
Departamento de Recursos Humanos, sito na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, em Loures, 
dentro do horário de funcionamento do 
atendimento das 9:00 às 16:30 horas, no dia 
útil seguinte à publicação do presente aviso. 

 
11- Ordenação final e fases de recrutamento: a 

ordenação final dos candidatos é unitária, 
ainda que lhes tenham sido aplicados métodos 
de seleção diferentes: 

 
11.1- De acordo com o n.º 1 do artigo 3.º do 

Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de fevereiro, é 
fixada a quota de 5 % do total do número de 
lugares, com arredondamento para a 
unidade, a preencher por pessoas com 
deficiência, com grau de incapacidade igual 
ou superior a 60 %, devidamente 
comprovada, sem prejuízo da verificação e 
avaliação da aptidão e segurança para o 
desempenho das funções inerentes ao 
posto de trabalho, assegurando-se deste 
modo a defesa da eficácia administrativa. 

 
11.2- Em caso de igualdade de valoração entre 

candidatos, os critérios de ordenação 
preferencial a adotar serão os previstos no 
artigo 35.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 
de janeiro. Subsistindo o empate após 
aplicação dos critérios anteriores, serão 
utilizados os seguintes critérios de 
ordenação preferencial: 

 
1.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no Parâmetro da avaliação da EPS - «Capacidade 
de Comunicação»; 
2.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no Parâmetro da avaliação da EPS - 
«Relacionamento Interpessoal»; 
3.º Candidato com a melhor classificação obtida 
no parâmetro da avaliação da EPS - «Motivação e 
Interesses Profissionais»; 
4.º Candidato residente no Município de Loures. 

12- Constituição de reservas de recrutamento: o 
procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a 
ocupar e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 40.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 
22 de janeiro. 

 
13- Composição e identificação do júri e do 

respetivo secretariado: 
 
Presidente: Dr.ª Luzia Paula de Carvalho Duque 
Mendes de Sousa, Técnica Superior da Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação. 
Vogais efetivos: 
Dr. João Daniel Gomes Vida Conceição, Técnico 
Superior da Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, que substitui a Presidente nas suas 
faltas e impedimentos. 
Dr.ª Carla Sofia Lourenço Fernandes Pombal, 
Técnica Superior da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
Vogais suplentes: 
Sr.ª Patrícia Alexandra Farinha Rodrigues 
Purificação, Assistente Técnica da Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação. 
Dr.ª Carla Cristina Pratas Semedo, Técnica 
Superior da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos. 
Secretariado: Sr. Fernando Filipe Pires de Sousa, 
Assistente Técnico da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
 
14- Notificação dos candidatos: 
 
A notificação dos candidatos será efetuada por 
uma das formas previstas no n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro. 
 
15- Convocatória para aplicação dos métodos de 

seleção: 
 
15.1- Os candidatos serão convocados para a 

realização dos métodos de seleção que 
exijam a sua presença pela forma prevista 
no ponto 14. 

 
15.2- A publicitação dos resultados obtidos em 

cada método de seleção intercalar é 
efetuada através de lista, ordenada 
alfabeticamente, afixada no Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures e disponibilizada na 
sua página eletrónica (www.cm-loures.pt). 

 
15.3- Lista de ordenação final homologada: a lista 

unitária de ordenação final homologada será 
afixada no Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, 
sendo ainda publicado um aviso na 2.ª série 
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do Diário da República informando da sua 
publicitação, e será objeto de notificação 
aos candidatos, incluindo os que tenham 
sido excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, de acordo com o 
preceituado no artigo 36.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro. 

 
16- Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 

da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, o 
presente aviso vai ser publicitado na Bolsa de 
Emprego Público (www.bep.gov.pt) no 1.º dia 
útil seguinte à presente publicitação no Diário 
da República, na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures (www.cm-loures.pt) e, sob 
forma de extrato, num jornal de expansão 
nacional, no prazo máximo de 3 dias contados 
da mesma data. 

 
17- Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, a 
Câmara Municipal de Loures, enquanto 
entidade empregadora pública, promove 
ativamente uma política de igualdade de 
oportunidades entre homens e mulheres no 
acesso ao emprego e na progressão 
profissional, providenciando escrupulosamente 
no sentido de evitar toda e qualquer forma de 
discriminação. 

 
8 de janeiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019] 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 434/2019 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 

2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Obras de Urbanização na 
UGT 1 (Augi) - Bairro Portela de Azóia, Santa Iria 
de Azóia 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Obras de 
Urbanização em Augi 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 188679.24 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233252 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
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: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: União das Freguesias de Santa Iria de 
Azoia, São João da Talha e Bobadela 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
60 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará  
Descrição: 
1ª Subcategoria da 2ª Categoria 
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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 Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas 
nº15 - 4ºE 
Código postal: 2670 383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
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 17:00 do 21.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 

 
66 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: Prazo de execução 
Ponderação: 30 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço da proposta 
Ponderação: 70 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 

13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2019/01/17 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Tiago Matias 
Cargo: Vereador 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 13, de 18 de janeiro de 2019] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 1525/2019 
 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.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 
para a audiência de interessados nos termos do 
Código do Procedimento Administrativo, do 
Procedimento Concursal Comum para 
preenchimento de 4 postos de trabalho previsto e 
não ocupado no mapa de pessoal dos SIMAR de 
Loures e Odivelas, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico - Ref.ª 7/2018, a que se refere 
o Aviso n.º 12309/2018 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 164, de 27/08, o código de 
oferta OE201808/0875 na Bolsa de Emprego 
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Público e o anúncio no jornal "Correio da Manhã" 
do dia 28/08/2018, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, que a lista dos resultados do 
primeiro método de seleção - Prova de 
Conhecimentos e Avaliação Curricular, se 
encontra afixada para consulta em placard da 
Divisão de Recursos Humanos dos SIMAR, sito na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, 
encontrando-se ainda disponibilizada na respetiva 
página eletrónica, em www.simar-louresodivelas.pt 
> Recursos Humanos > Procedimentos 
Concursais > Procedimentos Concursais a 
decorrer > Ref.ª 7/2018. 
 
O prazo para a audiência de interessados é de 10 
(dez) dias úteis, contados da data de publicação 
do presente aviso, para, querendo, dizerem por 
escrito o que se lhes oferecer. 
 
Nos termos do n.º 5 do artigo 31.º da Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua atual redação, 
os candidatos devem obrigatoriamente utilizar o 
modelo de formulário disponível em www.simar-
louresodivelas.pt > Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais > Formulários de uso 
obrigatório > com a designação de «Exercício do 
Direito de Participação de Interessados», que 
deverá ser datado e assinado. 
 
O procedimento concursal pode ser consultado na 
Divisão de Recursos Humanos, na morada acima 
referida, todos os dias úteis, das 9.00 às 12.30 
horas e das 14.00 às 17.30 horas. 

 
11 de janeiro de 2019. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2019] 
 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 25/2019 
 
 

1.ª Alteração ao Orçamento 2019 e Opções do Plano 2019-2022 
 
 
 








































































