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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

33.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 13 de março de 2019 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de congratulação apresentado pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 128/2019 

 
Ao Movimento “Loures Tem + Saúde” 

 
O Movimento “Loures Tem + Saúde” foi lançado 
em abril de 2018, pelas Farmácias do Concelho 
como objetivo de fazer deste uma referência na 
prestação de um serviço de excelência no acesso 
aos cuidados de saúde e ao medicamento. 
 
Considerando que: 
 
• A Constituição da República Portuguesa no 

seu n.º 1 do artigo 64.º defende que “Todos 
têm direito à proteção da saúde e o dever de a 
defender e promover”. 

 
• A Saúde é o mais importante fator de coesão 

social numa sociedade democrática e 
desenvolvida. 

 
• O medicamento é um bem fundamental para 

obter mais saúde e aumentar a qualidade de 
vida. 

 
Assim, e tendo por base não só o anteriormente 
exposto, o Movimento lançou no passado dia 12 
de março o projeto “Medicamentos Agora em Sua 
Casa”, com o objetivo de entregar medicamentos 
ao domicílio aos residentes no Concelho. Projeto 
pioneiro em Portugal que visa garantir o acesso ao 
medicamento 24 horas por dia e em 2 horas, aos 
utentes que o solicitarem. Esta será uma forma de 
colmatar as dificuldades de acessibilidade ao 
medicamento, por parte do utente, por vicissitudes 
várias. 
 
Estando neste projeto bem patente não só um 
grande sentido de responsabilidade social, mas 
também a assunção de um forte compromisso em 
tomar o nosso Concelho como uma referência na 
prestação de cuidados, no acesso ao 
medicamento e na promoção da saúde, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 13 de março de 
2019, delibera atribuir um voto de congratulação 
ao “Movimento Loures Tem + Saúde” pela 
iniciativa em questão, que acreditamos ser um 
forte contributo para melhorar o acesso à saúde 
dos Munícipes de Loures. 
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Loures, 13 de março de 2019 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) António Marcelino 
 
 
 

O presente voto de congratulação, a ser aprovado, 
deverá ser remetido às seguintes entidades: 
 
- Ao Movimento “Loures Tem + Saúde” 
- À Assembleia Municipal de Loures; 
- Aos órgãos de comunicação social. 
 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 129/2019 

 
Não à violência doméstica 

 
Considerando que o crime de violência doméstica, 
pese embora tipificado como crime público no 
nosso ordenamento jurídico, ainda carece da 
adoção de medidas várias de prevenção; 
 
Considerando que pelo fato de ser crime público, 
significa que qualquer cidadão que assista ou 
tenha conhecimento de uma situação de violência 
doméstica pode e deve denunciar para se dar 
início ao procedimento criminal, não havendo 
possibilidade de desistência por parte da vítima; 
 
Considerando que, desde o início do ano, treze 
mulheres foram mortas em contexto de violência 
doméstica ou relações de intimidade; 
 
 
 

Considerando que o XXI Governo Constitucional 
reconhecendo a igualdade e a não discriminação 
como condição para a construção de um futuro 
sustentável para Portugal, através da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 61/2018, aprovou a 
Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não 
Discriminação - Portugal + Igual, da qual faz parte 
o Plano de Ação para a Prevenção e o Combate à 
Violência Contra as Mulheres e à Violência 
Doméstica; 
 
Considerando, ainda, o apelo à congregação de 
esforços de toda a sociedade para defender, de 
forma intransigente, a integridade e a dignidade 
das mulheres, feito pela Presidência do Conselho 
de Ministros, através do Decreto n.º 8/2019, de 6 
de março, ao decretar o luto nacional no passado 
dia 7 de março; 
 
Considerando ainda a existência de O Espaço 
Vida - Centro de Atendimento à Vítima do 
Concelho de Loures, criado em 2010, com o 
objetivo de dar resposta à problemática da 
violência doméstica e o funcionamento da Rede 
Municipal de Intervenção na Violência Doméstica 
de Loures (RMIVD) implementada em 2011 por 
forma a garantir uma intervenção de proximidade; 
 
 
Assim, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 13 de março, delibere: 
 
1) a conceção de uma campanha de 

comunicação sobre o tema e de divulgação do 
Espaço Vida; 

 
2) a apresentação no prazo de 90 dias de um 

plano de ação sobre esta temática, aprovado 
no CLAS. 

 
 

Loures, 13 de março de 2019. 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) António Marcelino 
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A presente moção a ser aprovada, deverá ser 
remetida às seguintes entidades: 
 
- À Presidência do Conselho de Ministros; 
- À Assembleia Municipal de Loures; 
- Às Juntas de Freguesias e Uniões de 

Freguesias do Concelho de Loures; 
- Às Assembleias de Freguesias e Uniões de 

Freguesias do Concelho de Loures; 
- Aos parceiros do Conselho Local de Ação 

Social de Loures; 
- Aos órgãos de comunicação social. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 30.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 30 de 
janeiro de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 14/PDI/2018 
Proposta de aprovação do arquivamento parcial 
do processo disciplinar, de aplicação de sanção 
disciplinar de suspensão pelo período de 40 dias, 
de notificação à arguida, à participante e à Sr.ª 
Instrutora nomeada, e de comunicação da decisão 
ao Departamento de Recursos Humanos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 127/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por despacho do Sr. Vereador Gonçalo 

Caroço, datado de 16 de outubro de 2018, foi 
determinada a instauração do processo 
disciplinar n.º 14/PDI/2018 à trabalhadora 
Xxxxxx, com vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, na 
carreira/categoria de assistente operacional a 
prestar serviço na Escola xxxxxxx; 

 
 

B. A Sr.ª Instrutora nomeada elaborou o 
competente relatório final no qual considera 
que o comportamento da trabalhadora 
consubstancia uma infração disciplinar, por 
violação dos deveres de zelo, obediência, 
lealdade e correção, previstos no artigo 73.º, 
n.º 2, alíneas e), f), g) e h), e n.ºs 7 a 10 da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(doravante designada por LGTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
C. Compulsados os elementos do processo, a 

Sr.ª Instrutora nomeada propõe o 
arquivamento parcial do processo disciplinar, 
nos termos do disposto no artigo 219.º da 
LGTFP e que se aplique uma sanção 
disciplinar de suspensão por um período de 80 
(oitenta) dias, fixada em 20 (vinte) dias por 
cada infração, à trabalhadora supra 
identificada, ao abrigo do disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 180.º, n.ºs 3 e 4 do artigo 
181.º, n.ºs 2 e 3 do artigo 182.º e 186.º, todos 
da LGTFP, suspensa pelo período mínimo de 
1 (um) ano, nos termos do artigo 192.º do 
mesmo diploma legal; 

 
D. Em concreto, conforme consta do relatório 

final do referido processo disciplinar, a fl. 135, 
“A trabalhadora-arguida nesse momento 
dirigiu-se à Coordenadora da Escola 
Professora Xxxxxx, sua superior hierárquica, 
elevando o seu tom de voz recusando-se a 
sair da sala dizendo que não comia na sala 
destinada à tomada de refeições das 
assistentes operacionais por a mesma estar 
nojenta.”; 

 
E. Refere o mesmo relatório final, que a arguida 

quando se cruza com outras assistentes 
operacionais “profere de forma diária e 
reiterada as seguintes expressões «são umas 
porcas e invejosas»”; 

 
F. Atenta a prova produzida, a arguida atuou de 

forma grave e reiterada, manifestando total 
desinteresse pelo cumprimento dos seus 
deveres funcionais, devendo aplicar-se, nos 
termos do disposto no artigo 186.º da LTFP, a 
sanção disciplinar de suspensão; 

 
G. Milita contra a arguida a circunstância 

agravante especial de acumulação de 
infrações, prevista no artigo 191.º, alínea g), 
da LTFP; 

 
H. Face à gravidade da conduta da arguida, não 

se mostra adequada a suspensão da sanção 
disciplinar proposta, apresentando-se como 
mais apropriada a aplicação de uma pena 
efetiva; 
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I. Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 197.º da 
LGTFP, a aplicação das sanções disciplinares 
é da competência do órgão executivo da 
autarquia local, sendo esta competência 
indelegável. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 55.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com os artigos 189.º, 197.º, n.ºs 4 e 6, 
e 220.º, todos do Anexo à LGTFP, e atento o 
procedimento disciplinar em causa, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar o arquivamento parcial do processo 

disciplinar, nos termos do disposto no artigo 
219.º da LGTFP, por não se ter obtido prova 
irrefutável de parte dos factos; 

 
2. Aplicar à arguida, a trabalhadora Xxxxxxx, 

sanção disciplinar de suspensão pelo período 
de 40 (quarenta) dias, fixada em 10 (dez) dias 
por cada infração; 

 
3. Que se promova a notificação da presente 

deliberação à arguida, à participante e à Sr.ª 
Instrutora nomeada, nos termos do disposto 
no artigo 222.º do Anexo à LGTFP, bem como 
se promova a comunicação da decisão ora 
proferida ao Departamento de Recursos 
Humanos. 

 
 

Loures, 12 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 8 votos a favor e 3 votos em 
branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
PR 1666_E1 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município de parcela de terreno, com a 
área de 2.980 m2, destinada a equipamento 
público, sita na Rua dos Girassóis, Bairro da 
Petrogal, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 112/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Por Protocolo celebrado em 8 de junho de 

2005, foi cedido ao Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol um dos edifícios integrantes da 
EB1 n.º 2 da Bobadela, constituído por 3 salas 
de aula, gabinete de direção, instalações 
sanitárias, logradouro e demais espaços que 
pudessem vir a integrar as instalações 
protocoladas, com a duração de um ano a 
contar da data da assinatura, sendo 
automaticamente renovável por iguais 
períodos até à construção de instalações 
próprias da Instituição, e com vista ao 
desenvolvimento de atividades educativas na 
vertente de Jardim de Infância e ATL; 

 
B. A propriedade cedida ao Centro Popular 

Infantil Nascer do Sol e identificada em A, 
respeita à parcela E1, com a área de 2.980 
m2, localizada na Rua dos Girassóis, Bairro da 
Petrogal, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
integrada no domínio público municipal, com a 
emissão do Alvará de Loteamento n.º 13/99, 
de 8 de outubro de 1999 e respetivos 
aditamentos de 19 de julho de 2000, de 25 de 
fevereiro de 2002, de 19 de maio de 2003, de 
12 de novembro de 2004 e de 4 de março de 
2016, destinada a equipamento público; 

 
C. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol veio 

solicitar a alteração do protocolo existente e a 
cedência em direito de superfície das 
instalações cedidas, tendo em vista a 
ampliação das mesmas para transferência da 
atividade desenvolvida nas instalações dos 
Fojos para um único espaço; 
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D. Para que seja possível a constituição em 
direito de superfície a favor do Centro Popular 
Infantil Nascer do Sol, torna-se necessário 
desafetar do domínio público a parcela com 
área de 2.980 m2, situada na Rua dos 
Girassóis, Bairro da Petrogal, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município da parcela E1, com a área de 
2.980 m2, cedida através do Alvará de Loteamento 
n.º 13/99, de 8 de outubro de 1999 e respetivos 
aditamentos de 19 de julho de 2000, de 25 de 
fevereiro de 2002, de 19 de maio de 2003, de 12 
de novembro de 2004 e de 4 de março de 2016, 
destinada a equipamento público, situada na Rua 
dos Girassóis, Bairro da Petrogal, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, descrita sob a ficha 3280 da 
freguesia de São João da Talha e inscrita na 
matriz predial rústica sob o artigo 17 (parte) da 
Secção F da União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
 

Loures, 6 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
Proposta de aprovação da celebração de Contrato 
de Utilização de Imóvel Municipal entre o 
Município de Loures e o Núcleo de Loures da Liga 
dos Combatentes, incidente sobre a fração 
autónoma designada pela letra “V”, 
correspondente à Loja A, localizada na Rua Dr. 
Alberto Alves de Oliveira, n.º 5-A, Freguesia de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 113/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A Liga dos Combatentes é uma pessoa 

coletiva de utilidade pública sem fins 
lucrativos, fundada em 1923, que visa, entre 
outros objetivos, a proteção e o auxílio mútuo 
aos antigos combatentes, a colaboração com 
as entidades públicas no auxílio aos antigos 
combatentes e o desenvolvimento de 
atividades culturais e educacionais em 
benefício do país e dos antigos combatentes; 
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B. Com o fim de ter uma intervenção mais ativa 
no concelho de Loures, a Liga dos 
Combatentes criou em 2015 o Núcleo de 
Loures da Liga dos Combatentes; 

 
C. O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 

solicitou a cedência da Loja A do prédio 
localizado na Rua Dr. Alberto Alves Oliveira, 
n.º 5-A, em Loures, para o desenvolvimento 
das suas atividades e instalação da sede; 

 
D. A Liga dos Combatentes aceitou as condições 

propostas. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e alínea a) do n.º 
2 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 
de agosto, aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o Município 
de Loures e o Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes, sobre a fração autónoma designada 
pela letra “V”, correspondente à Loja A, localizada 
na Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira, n.º 5-A, 
freguesia de Loures, descrita na 1.ª Conservatória 
do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 2836 -
“V” da freguesia de Loures e inscrita na matriz 
predial urbana sob o artigo 11143-”V”, da mesma 
freguesia. 

 
 

Loures, 6 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 
DE IMÓVEL MUNICIPAL 

 
CLÁUSULA 1.ª 

Objeto 
 

O presente contrato tem por objeto a cedência de 
utilização da fração autónoma designada pela letra 
“V”, correspondente à loja A, do prédio localizado 
na Rua Dr. Alberto Alves de Oliveira n.º 5-A, 
freguesia de Loures, (com exceção da 
garagem/box n.º 33 que se encontra afeta a um 
serviço municipal), integrado no domínio privado 
municipal, inscrita na matriz predial urbana sob o 
artigo 11143-”V”, da freguesia de Loures e descrita 
na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha n.º 2836-“V” da mesma freguesia, cuja 

situação é a que se encontra refletida no 
Documento Complementar que faz parte 
integrante deste Contrato, e destina-se ao 
desenvolvimento das atividades e projetos do 
Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de dez anos, renovando-se automaticamente, por 
períodos de dois anos, caso não seja denunciado 
por nenhuma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Bens Móveis 

 
É igualmente entregue o bem móvel existente e 
identificado no Documento Complementar ao 
presente Contrato, que dele faz parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
deve apresentar um relatório anual da atividade 
desenvolvida assim como da situação do bem 
objeto do presente Contrato sob pena de se 
verificar a sua caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures pode solicitar informação 
no que se refere ao cumprimento das condições 
pelas quais resultou a celebração do presente 
contrato. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com a água, eletricidade (incluindo as despesas 
devidas com a autonomização dos contadores, 
quando aplicável) e condomínio, são da 
responsabilidade do Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes, desde a data de início da ocupação 
do imóvel, que se verifica com a detenção das 
chaves de acesso. 
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CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução de Diligências 

referentes a Serviços Públicos Essenciais 
 

O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
obriga-se a diligenciar pela colocação ou alteração 
da titularidade dos contadores de eletricidade, 
água a fazer prova de tal na Divisão de 
Administração Geral (DAG) e na Divisão de 
Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
(DIREP), no prazo de 30 (trinta) dias (seguidos) a 
contar da deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, sob pena de ser promovida a retirada dos 
contadores pelo Município de Loures, sem 
prejuízo de poder verificar-se a caducidade do 
Contrato ou a revogação da deliberação (caso 
aquele não tenha sido ainda outorgado, por causa 
imputável ao Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes) e sem prejuízo da responsabilidade 
quanto ao pagamento das despesas realizadas a 
partir da data em que se verificou a detenção das 
chaves de acesso ao imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no Imóvel 

 
O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes fica 
autorizado a proceder à execução das obras que 
considere úteis e necessárias à prossecução dos 
fins a que se destina o imóvel municipal, desde 
que previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção dos Bens 

 
O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
assegurará a manutenção dos bens municipais, 
sendo responsável por conservá-los no estado em 
que lhes foram entregues. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 

é responsável pela prestação de informação 
ao Município de Loures, no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após ocorrência de qualquer facto 
que cause prejuízo aos bens municipais, de 
valor superior a 500,00 € (quinhentos euros), a 
qual deve ser pormenorizada e acompanhada 
de fotos, orçamento ou fatura referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro; 

 

2. A responsabilidade pela ocorrência de 
quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel 
cedido é do Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes. 

 
 

CLAÚSULA 11.ª 
Ruído 

 
O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
obriga-se a respeitar o que se encontra 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente no que concerne ao período de 
funcionamento das respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Denúncia 

 
O presente contrato poderá ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, o 

Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes, 
com, pelo menos, 9 (nove) meses de 
antecedência; 

b) O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
avise, por escrito, o Município de Loures, com 
uma antecedência não inferior a 120 (cento e 
vinte) dias. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Extinção 

 
O presente contrato extingue-se: 
 
a) Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos ao imóvel; 

b) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 
Contrato; 

c) Se houver paralisação da atividade sem 
motivo justificado por período superior a 3 
(três) meses; 

d) Se o Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes proporcionar o uso privativo do 
local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município de Loures; 

e) Se o Núcleo de Loures da Liga dos 
Combatentes deixar de ter existência jurídica 
própria e autónoma; 

f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 
anterior. 
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CLÁUSULA 14.ª 
Devolução dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
a) O imóvel municipal e o bem móvel serão 

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização ao Núcleo de Loures da Liga 
dos Combatentes pelas obras por este 
realizadas; 

 
b) O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 

deverá entregar os bens municipais, no prazo 
de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o 
Município de Loures retoma a posse dos 
mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Benfeitorias 

 
O Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes 
poderá levantar as benfeitorias úteis, mas apenas 
no caso de não provocar detrimento do imóvel, 
não tendo direito a haver o valor delas em caso 
contrário. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Comunicações 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

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

 
- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 
 
- Núcleo de Loures da Liga dos Combatentes: 

loures@ligacombatentes.org.pt. 
 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o Município de Loures e o Núcleo 
de Loures da Liga dos Combatentes. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 47284/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar para os 
Refeitórios do Município de Loures e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 
Proposta de aprovação da deliberação do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
incidente sobre proposta n.º 96/2019, de 6 de 
março de 2019, aprovada na 32.ª Reunião 
Ordinária daquele Conselho de Administração, de 
declaração de caducidade da adjudicação do Lote 
8 à entidade “Entre Molhos e Caixas, Lda.”, de 
adjudicação da proposta da entidade “Come 
Frutas - Comércio de Fruta, Lda., e de aprovação 
da respetiva minuta do contrato a celebrar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.° 115/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelo Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
de entidades adjudicantes, em conformidade 
com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), 
artigos 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea b), e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
concurso desenvolvido sob o n.º de processo 
47284/DCA/2018, com vista à celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens 
de consumo alimentar, por lotes, a saber: 
Produtos Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e 
Seus Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 
Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos 
Dietéticos (Lote 7) e Fruta com Serviço de 
Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
das necessidades diárias e também de 
necessidades pontuais (eventos e iniciativas 
municipais). Dos lotes ora referidos, os lotes 1 
a 6 dizem respeito ao Município de Loures e 
aos SIMAR, o lote 7 só diz respeito ao 
Município de Loures e o lote 8 só diz respeito 
aos SIMAR; 
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B. Nos termos da proposta de deliberação n.º 
96/2019, que se anexa, o Conselho de 
Administração dos SIMAR, decidiu, no âmbito 
do Lote 8 do procedimento referido no 
considerando anterior, declarar a caducidade 
da adjudicação do Lote 8 à entidade “Entre 
Molhos e Caixas, Lda.”, adjudicar o lote à 
entidade “Come Frutas - Comércio de Fruta, 
Lda.” e aprovar a respetiva minuta do contrato 
a celebrar; 

 
C. A decisão tomada nos termos do 

considerando anterior carece de ser aprovada 
pela Câmara Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, no que à entidade 
adjudicante Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) diz respeito, delibere aprovar: 
 
1. Nos termos da proposta n.º 96/2019, de 6 de 

março de 2019, aprovada na 32.ª Reunião 
Ordinária do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a declaração de 
caducidade da adjudicação do Lote 8 à 
entidade “Entre Molhos e Caixas, Lda.”; 

 
2. A adjudicação da proposta da entidade “Come 

Frutas - Comércio de Fruta, Lda., e a 
aprovação da respetiva minuta do contrato a 
celebrar, tudo no âmbito do procedimento do 
tipo concurso público desenvolvido sob o n.º 
de processo 47284/DCA/2018, com vista à 
celebração de contratos para a aquisição 
continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, a saber: Produtos Hortícolas e Fruta 
(Lote 1), Carnes e Seus Produtos (Lote 2), 
Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), 
Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 
4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de 
Mercearia, Azeite, Bebidas e Laticínios (Lote 
6), Produtos Dietéticos (Lote 7) e Fruta com 
Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à 
satisfação das necessidades diárias e também 
de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais). 

 
 

Loures, 7 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, designados por SIMAR, 
pessoa coletiva número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, número 2, Freguesia e 
Município de Loures, endereço eletróníco 
geral@simar-louresodivelas.pt, 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 do 
Conselho de Administração 
 
e 
 
COMEFRUTAS - COMÉRCIO DE FRUTA, LDA., 
pessoa coletiva número 505161575, com sede em 
Moita do Poço, Freguesia de Turquel, Município 
de Alcobaça, com o capital social de 5.000,00 €, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Comercial de Alcobaça, designada por Terceiro 
Contraente, neste ato representada por …………., 
Segundo Outorgante, na qualidade de gerente da 
mencionada sociedade, conforme Certidão 
Permanente, visualizada na presente data, através 
do código de acesso 4781-2265-7149. 
 
- Tendo em conta as Regras de Entendimento 

para a Constituição de Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes celebrado entre o 
Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em 5 de 
junho de 2018. 

 
- Tendo, também, em conta as deliberações da 

Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 
17.ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
junho de 2018, do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, tomada na sua 16.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 22 de junho de 2018 e 
na 14.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Odivelas realizada em 11 de 
julho de 2018 e na 18.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures realizada em 4 
de julho de 2018, que aprovaram o início do 
procedimento de Concurso Público e 
respetivas peças, publicitado na II Série do 
Diário da República número 138, de 19 de 
julho de 2018, bem como no Jornal Oficial da 
União Europeia número 2018/S 140-319712, 
de 24 de julho de 2018, Informações 
Complementares e retificativas publicitadas no 
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Suplemento do Jornal Oficial da União 
Europeia número 2018/S 144- 329328, de 28 
de julho de 2018 e disponibilizado em 20 de 
julho de 2018 na plataforma Vortalnext. 

 
 
- Tendo, ainda, em conta as deliberações de 

adjudicação e de aprovação da minuta, 
tomadas pela Câmara Municipal de Loures na 
sua … .ª Reunião Ordinária, realizada em 
……. , pelo Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, tomada na sua …… .ª Reunião, 
realizada em ……. e ratificada na …. .ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 
Odivelas realizada em …… e na …. .ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures 
realizada em ……. ; 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 Segundo Contraente 
obriga-se ao fornecimento continuado de bens de 
consumo alimentar para o Lote 8 – Fruta com 
serviço de distribuição, para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), de 
acordo com os locais de entrega, quantidades e 
horário definidos no Anexo A e na Cláusula 30.ª 
Parte II, ambas do Caderno de Encargos, bem 
como nas condições estabelecidas na Proposta do 
Segundo Contraente. 
 
1.1 Os bens de consumo alimentar e respetivas 

quantidades anuais globais são os constantes 
da seguinte tabela, sendo o fornecimento 
efetuado nas quantidades que o Primeiro 
Contraente solicite, e de acordo com as 
especificações técnicas estabelecidas para 
cada tipo de bem, com as quantidades 
constantes do Anexo A do caderno de 
encargos: 

 
 

 
Produto Especificação Unidade 

de 
medida 

Quantidade 
anual 

por unidade 
de medida 

Preço 
unitário 

por 
cada tipo 

de unidade 
(s/ IVA) 

Fruta com distribuição 
Banana 220/240 mm (medição exterior s/ pé) kg 10000 1,08 € 
Maçã Starking - calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 10000 1,08 € 
Maçã Golden - calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 10000 1,08 € 

Laranja/Ancores Calibre 80/85 mm (diâmetro) kg 16000 1,10 € 
Pera Rocha calibre 70/75 mm (diâmetro) kg 9500 1,08 € 

Pêssego/Nectarina Calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 1500 1,10 € 
Diospiro Caqui - japonês calibre 70/75 mm (diâmetro) kg 1000 1,10 € 

Clementina/Ancore Calibre 75/80 mm (diâmetro) kg 1000 1,10 € 

 
 
 
Cláusula Segunda - 1. O presente contrato tem 
um período de vigência de 1 (um) ano, com início 
de produção de efeitos a 1 de janeiro de 2019 e 
termo a 31 de dezembro de 2019, renovando-se 
automaticamente por iguais e sucessivos períodos 
de 1 (um) ano, até ao período máximo de 3 (três) 
anos, sem prejuízo das obrigações acessórias que 
possam perdurar. 
 
2. Aquela renovação não ocorrerá se o Primeiro 
Contraente denunciar o contrato com uma 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, 
relativamente ao termo do período de vigência em 
curso. 
 
 
 

 
 
Cláusula Terceira - 1. Constitui obrigação do 
Segundo Contraente o fornecimento continuado 
dos bens identificados na sua proposta. 
 
2. Constitui, também, obrigação do Segundo 
Contraente a garantia de bom fornecimento e de 
qualidade dos bens fornecidos. 
 
3. Constitui, ainda, obrigação do Segundo 
Contraente fornecer qualquer um dos bens 
integrantes dos lotes nas quantidades que o 
Primeiro Contraente solicitar, independentemente 
das quantidades estimadas indicadas para cada 
tipo de bem, sem ser ultrapassado o preço 
contratual. 
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4. A título acessório, o Segundo Contraente fica 
ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 
todos os meios humanos, materiais e informáticos 
que sejam necessários e adequados à execução 
do contrato, bem como ao estabelecimento do 
sistema de organização necessário à perfeita e 
completa execução das tarefas a seu cargo. 
 
5. Qualquer uma das obrigações previstas na 
presente cláusula, ou em qualquer outra do 
Caderno de Encargos, são-no para com o Primeiro 
Contraente, salvo situação de exceção 
expressamente identificada. 
 
Cláusula Quarta - Constituem, também, 
obrigações do Segundo Contraente: 
 
a) Assegurar o cumprimento das disposições 

legais em vigor, nomeadamente a que respeita 
ao cumprimento das obrigações de higiene 
alimentar, conservação de alimentos, 
salubridade, laborais e da Segurança Social; 

 
b) Assegurar atempadamente, de acordo com os 

prazos fixados no Caderno de Encargos, os 
abastecimentos de modo a evitar a ocorrência 
de falhas; 

 
c) Garantir a qualidade dos bens objeto do 

presente contrato; 
 
d) Assegurar o integral cumprimento das 

cláusulas técnicas do Caderno de Encargos; 
 
e) Assegurar que todos os produtos entregues 

terão, obrigatoriamente, a partir da data da 
respetiva entrega, um período de validade 
disponível nunca inferior a um terço do seu 
período de validade efetiva; 

 
f) Utilizar como embalagens das mercadorias a 

fornecer materiais recicláveis ou reutilizáveis; 
 
g) Os bens devem ser fornecidos nas 

quantidades solicitadas, ou, quando tal não 
seja exequível, com um desvio máximo de 
10%; 

 
h) Sempre que o peso unitário de um bem seja 

identificado num intervalo de valores, deve 
este ser integralmente respeitado; o peso 
“aproximado” refere-se ao peso com que o 
bem deve ser fornecido, ainda que seja 
admissível uma margem de 10% sobre o 
mesmo; 

 
 
 

i) Os bens devem ser fornecidos em respeito do 
calibre identificado no Caderno de Encargos, 
admitindo-se a presença de bens do calibre 
imediatamente inferior ou superior até ao 
máximo de 10% da quantidade fornecida; 

 
j) Sem prejuízo da aplicação das disposições 

legais relativamente aos bens impróprios para 
consumo, ao Primeiro Contraente reservam-se 
o direito de recusar/não receber qualquer bem 
que não respeite os requisitos gerais e legais 
de frescura, genuinidade, qualidade e higiene, 
ou as condições e especificações técnicas 
expressas no Caderno de Encargos; 

 
k) O Segundo Contraente obriga-se à 

apresentação das Fichas Técnicas de todos 
os produtos efetivamente fornecidos, até ao 
final do segundo mês de vigência do contrato 
(fevereiro de 2019), sob pena de aplicação de 
penalização contratual; 

 
l) Os materiais de acondicionamento e 

embalagem dos bens devem respeitar as 
regras de qualidade e higiene, conforme 
legislação em vigor, assegurando a 
integridade daqueles; 

 
m) Todas as embalagens devem conter um 

rótulo, devidamente visível, legível e durável, 
identificando, de forma exata e clara, as 
características do produto de acordo com o 
previsto no Regulamento (UE) n.º 1169/2011 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 
de outubro de 2011. Se os produtos tiverem 
origem estrangeira, as menções legais e 
obrigatórias da rotulagem dos géneros 
alimentícios devem ser traduzidas para a 
língua portuguesa; 

 
n) Os veículos utilizados para o transporte dos 

bens de consumo alimentar devem respeitar 
as normas gerais e específicas para o efeito 
de forma a garantir as condições de higiene, 
conservação e temperatura dos bens, assim 
como a integridade das embalagens e dos 
produtos; 

 
o) O pessoal que realiza o transporte e a 

distribuição dos bens alimentares deve usar 
vestuário adequado aos bens a transportar, 
em perfeito estado de higiene e limpeza, 
assim como evidenciar elevado grau de 
higiene pessoal. 

 
Cláusula Quinta - 1. Os bens solicitados pelo 
Primeiro Contraente são fornecidos de forma 
contínua de segunda a sexta-feira, salvo feriados 
ou indicações em contrário, das 07h30m às 
09h00, de acordo com Anexo A - Cláusula 30.ª, do 
Caderno de Encargos; 
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2. O fornecimento diário deve ser, rotativo e na 
condição de duas variedades de igual quantidade, 
que totalizem o indicado no já referido Anexo A do 
Caderno de Encargos; 
 
3. O Segundo Contraente terá de entregar a fruta 
nos locais e pisos indicados no mencionado Anexo 
A; 
 
4. A distribuição deve-se fazer acompanhar da 
Guia de Remessa a entregar ao Responsável do 
Refeitório das Sete Casas, para proceder à 
confirmação em faturação semanal. 
 
Cláusula Sexta - 1. Pelos fornecimentos 
efetuados, no âmbito do Lote 8 - Fruta com serviço 
de distribuição, serão pagos ao Segundo 
Contraente, os valores seguintes: 
 
- Valor anual global de 64.110,00 € (sessenta e 

quatro mil, cento e dez euros), acrescido de 
IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor se legalmente devido; 

 
- Valor global contratual para os três anos de 

192.330,00 € (cento e noventa e dois mil, 
trezentos e trinta euros), acrescidos de IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor se legalmente devido; 

 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) - …….. . 
 
Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos pelo 
Segundo Contraente serão efetuados nos termos 
definidos na cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Oitava - 1. A fiscalização da boa 
execução do presente contrato é da 
responsabilidade do Primeiro Contraente ou de 
seus representantes, podendo intervir sempre que 
necessário para alterar, adiar, suspender ou 
impedir quaisquer fornecimentos que não 
obedeçam às normas técnicas ou de segurança. 
 
2. Sempre que o Primeiro Contraente entenda 
necessário, poderá efetuar auditorias aos 
fornecimentos do Segundo Contraente, 
nomeadamente através de análises e relatórios, a 
fim de aferir o seu cumprimento. 
 
 
 
 

Cláusula Nona - 1. Pelo não cumprimento do 
estabelecido contratualmente, por razões 
imputáveis ao Segundo Contraente são aplicáveis 
penalidades previstas no número 3 da Cláusula 
30.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - O presente fornecimento é 
feito, ainda, de acordo com as restantes cláusulas 
do referido Caderno de Encargos, dos 
esclarecimentos ao mesmo e demais elementos 
escritos e patenteados, documentos que, aqui se 
dão por integralmente reproduzidos e que ficarão 
arquivados, constituindo parte integrante do 
presente contrato, de acordo com o previsto no 
artigo 96.° do Código dos Contratos Públicos. 
 
Cláusula Décima Primeira - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Segunda - 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, Programa de 

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

 
1. Em caso de divergência entre os documentos 

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

 
Cláusula Décima Terceira - Foi, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 290.º- A do 
Código dos Contratos Públicos, designada gestora 
do contrato a Técnica Ana Teresa Martins, 
coadjuvada por Bruno Godinho. 
 
Cláusula Décima Quarta - 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: 
 
SIMAR: …………..; 
 
COMEFRUTAS - Comércio de Fruta, Lda.: 
…………… . 
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2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação e da Ficha de Inscrição da iniciativa 
JOV’ARTE - Bienal Jovem 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 119/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu entre 1992 e 

2001, o JOV’ARTE, concurso de artes 
plásticas, visando a divulgação de novos 
valores; 

 
B. Essa iniciativa assumiu um papel fundamental 

na estratégia de operacionalização das 
políticas municipais de cultura e juventude, 
contribuindo para a criação de condições para 
a divulgação do trabalho e reconhecimento 
dos jovens criadores do Concelho; 

 
C. Em 2015 se considerou pertinente retomar 

este importante projeto, com as necessárias 
reformulações que o tempo e a experiência 
impuseram; 

 
D. A JOV’ARTE - Bienal Jovem se insere nas 

políticas municipais para a juventude e tem 
por objetivo revelar e distinguir o trabalho de 
jovens artistas no campo das Artes Visuais e 
estimular a criação artística inovadora. 

 
 
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 as normas de participação 
e ficha de inscrição, da iniciativa JOV’ARTE - 
Bienal Jovem 2019. 

Loures, 21 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

JOV’ARTE | Bienal Jovem 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

I- APRESENTAÇÃO 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem visa revelar e 
distinguir o trabalho de jovens artistas no campo 
das Artes Visuais e estimular a criação artística 
inovadora. 
 
 
II- ORGANIZAÇÃO 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem é organizada pela 
Câmara Municipal de Loures, sita na Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures. 
 
 
III- DESTINATÁRIOS 
 
A JOV’ARTE | Bienal Jovem destina-se a cidadãos 
de nacionalidade portuguesa ou estrangeiros, 
residentes em Portugal, com idades 
compreendidas entre os 18 e os 35 anos 
(completados até 31 de dezembro do ano em 
vigor). 
 
 
IV- CATEGORIAS ACEITES A CONCURSO 
 
Serão aceites a concurso obras nas seguintes 
categorias: 
 
a) 2D: pintura, fotografia, desenho, entre outras; 
b) 3D: escultura, cerâmica, instalação, entre 

outras; 
c) 4D: vídeo, performance, entre outras. 
 
 
V- ABERTURA DA JOV’ARTE E DIVULGAÇÃO 

DOS PRAZOS DE ENTREGA 
 
1. A abertura do concurso é feita em data a 

anunciar, juntamente com a divulgação da 
calendarização dos prazos referentes ao 
decurso do mesmo. 

 
2. A calendarização do concurso estará 

disponível para consulta nas Galerias 
Municipais, no GAJ Itinerante e no sítio oficial 
da Câmara Municipal de Loures (www.cm-
loures.pt). 
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VI- CONDIÇÕES DE INSCRIÇÃO 
 
1. A inscrição no concurso é realizada mediante 

a entrega da ficha de inscrição integralmente 
preenchida e assinada, acompanhada do 
respetivo dossiê de candidatura, com toda a 
informação solicitada referente à obra a 
concurso. 

 
2. A ficha de inscrição encontra-se disponível 

nas Galerias Municipais, no GAJ Itinerante e 
no sítio oficial da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt). 

 
3. No dossiê de candidatura deverão constar 

todos os itens solicitados pela organização, 
apresentados nas formas especificadas e em 
português:  

 
a) Ficha de inscrição corretamente preenchida, 

de forma legível e em maiúsculas; 
b) Versão reduzida do currículo do concorrente 

(texto corrido em formato .doc com o máximo 
de 500 caracteres), organizado por ordem 
cronológica decrescente, para inclusão no 
catálogo; 

c) Memória descritiva do projeto (texto corrido 
em formato .doc com o máximo de 500 
caracteres), com a descrição, apresentação e 
fundamentação da obra, para inclusão no 
catálogo; 

d) Três imagens da obra, no mínimo, em formato 
.tiff com 300 dpi (várias vistas da obra, 
pormenores, etc.); 

e) Indicação das necessidades técnicas para a 
sua exposição/exibição pública, esquema e 
calendário de montagem (se aplicável); 

f) Outros elementos que possam ser 
fundamentais à compreensão da obra e ao 
percurso do candidato (CV, portefólio, entre 
outros, com o máximo de 20 páginas). 

 
4. As inscrições devem ser efetuadas até ao dia 

indicado na calendarização anunciada, não 
sendo aceites quaisquer inscrições após esta 
data (até às 23:59 - Hora Portugal 
Continental). 

 
5. A ficha de inscrição devidamente assinada e o 

dossiê de candidatura deverão ser remetidos 
para o endereço eletrónico bienaljovarte@cm-
loures.pt. 

 
6. Será aceite apenas uma obra por concorrente 

(ou um conjunto desde que corresponda a 
uma só obra), sendo que na categoria 2D não 
poderá exceder a dimensão máxima de 
200x200cm e na categoria 3D não poderá 
exceder a dimensão máxima de 150x150x150 
cm e o peso máximo de 50 Kg. 

7. As obras a concurso deverão ser recentes (do 
próprio ano ou do ano anterior) e nunca terem 
sido alvo de premiação noutro concurso. 

 
8. As obras a concurso deverão ser entregues 

em condições de serem expostas ou exibidas. 
 
9. Cada obra deverá ser devidamente assinada e 

autenticada pelo autor, no próprio suporte ou 
mediante certificado que acompanhe a 
mesma. 

 
10. Não podem participar no presente concurso 

elementos do júri, trabalhadores, 
colaboradores e eleitos autárquicos da 
Câmara Municipal de Loures, bem como 
cônjuges, equiparados, ascendentes e 
descendentes daqueles. 

 
11. O não cumprimento rigoroso de todas as 

especificações acima estabelecidas implica a 
desclassificação. Desta decisão não haverá 
recurso. 

 
 
VII- ADMISSÃO A CONCURSO 
 
A Divisão de Cultura da Câmara Municipal de 
Loures verificará a conformidade das candidaturas 
recebidas com o disposto nestas normas, sendo 
excluídas as que não estejam de acordo com as 
mesmas. 
 
 
VIII- PRÉ-SELEÇÃO DAS OBRAS A CONCURSO 
 
Na fase de pré-seleção, o júri determinará quais 
as obras admitidas a concurso, através da análise 
dos dossiês de candidatura, tendo em conta o 
percurso do artista e critérios de qualidade 
artística, técnica e criativa, assim como a 
relevância e caráter inovador da obra a concurso, 
no contexto do panorama artístico atual. 
 
 
IX- DIVULGAÇÃO DOS PRÉ-SELECIONADOS 
 
1. Os participantes serão informados, através de 

e-mail enviado para o correio eletrónico 
indicado na ficha de inscrição, se a sua 
candidatura foi admitida ou excluída. 

 
2. A lista dos pré-selecionados será publicada no 

sítio oficial da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), na data indicada na 
calendarização anunciada. 
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X- RECEÇÃO DAS OBRAS 
 
1. As obras admitidas a concurso deverão ser 

entregues no Gabinete da Área de Galerias, 
Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão 
Barata, 2670 Loures, impreterivelmente nas 
datas e nos horários indicados na 
calendarização anunciada. 

 
2. No ato da receção, todas as obras são 

registadas e é verificada a integridade das 
mesmas, sendo fornecida uma cópia da ficha 
de inscrição, autenticada pela organização, 
que passará a ser o documento comprovativo 
da receção da obra por parte dos serviços 
municipais. 

 
3. A entrega, envio, portes, transporte e 

acondicionamento das obras a concurso são 
da inteira responsabilidade dos participantes. 

 
 
XI- ATRIBUIÇÃO DE PRÉMIO 
 
1. A seleção e avaliação das obras para 

atribuição dos prémios são feitas tendo em 
conta critérios de qualidade artística, técnica e 
criativa, assim como a relevância e carácter 
inovador da obra a concurso, no contexto do 
panorama artístico atual. 

 
2. São atribuídos três prémios pecuniários às 

obras que mais se destacarem pela sua 
qualidade, criatividade e inovação (os valores 
incluem IVA à taxa legal em vigor): 

 
1.º prémio - 1.500,00 € 
2.º prémio - 1.000,00 € 
3.º prémio - 500,00 € 
 
3. Ao vencedor do primeiro prémio será dada 

ainda a oportunidade de realizar uma 
exposição individual, em espaço municipal, no 
ano seguinte ao do concurso, em data e local 
a designar posteriormente, de acordo com o 
interesse/disponibilidade do artista e com a 
programação da Divisão de Cultura da 
Câmara Municipal de Loures. 

 
 
XII- JÚRI 
 
1. O Júri será constituído pelo Presidente da 

Câmara Municipal de Loures, ou seu 
representante, que presidirá e por quatro 
personalidades de reconhecido mérito, 
qualificação, idoneidade e notoriedade no 
campo das Artes. 

 

2. A composição do júri será divulgada no sítio 
oficial da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt). 

 
3. Ao Júri caberá determinar, no decorrer da fase 

de pré-seleção, a participação ou exclusão de 
qualquer candidatura, assim como, no 
decorrer da fase de seleção, a participação ou 
exclusão de qualquer obra, a atribuição de 
prémios e menções honrosas. As reuniões são 
presenciais e agendadas pela Divisão de 
Cultura da Câmara Municipal de Loures. 

 
4. O Júri reserva-se ao direito de não atribuir 

algum ou todos os prémios se a qualidade das 
obras assim o impuser, bem como a decidir da 
atribuição de menções honrosas. 

 
5. As deliberações do Júri, referentes à pré-

seleção e premiação, são definitivas, não 
sendo admitido qualquer tipo de recurso. 

 
6. Os elementos do Júri são obrigados a sigilo 

até à divulgação pública dos premiados e das 
menções honrosas. 

 
 
XIII- DIVULGAÇÃO DOS SELECIONADOS PARA 

A EXPOSIÇÃO, DOS PREMIADOS E DAS 
MENÇÕES HONROSAS 

 
1. Os selecionados para a exposição serão 

informados, através de e-mail enviado para o 
correio eletrónico indicado na ficha de 
inscrição, se a sua obra foi admitida ou 
excluída.  

 
2. A lista dos selecionados para a exposição será 

publicada no sítio oficial da Câmara Municipal 
de Loures (www.cm-loures.pt), na data 
indicada na calendarização anunciada. 

 
3. Os premiados e as menções honrosas serão 

anunciados no dia da inauguração da 
exposição.  

 
 
XIV- UTILIZAÇÃO DAS OBRAS 
 
1. Os prémios são aquisitivos, passando as 

obras premiadas a pertencer ao Acervo 
Municipal de Artes Visuais, a partir da data de 
atribuição dos prémios. 

 
2. Aos artistas premiados não será devida 

qualquer outra contrapartida para além do 
valor do prémio atribuído. 
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3. Os vencedores terão de passar recibo para 
receber o valor do prémio. 

 
4. A Câmara Municipal de Loures reserva-se ao 

direito de exibir e/ou reproduzir as obras 
apresentadas a concurso nos locais e através 
dos meios que considere adequados para a 
divulgação do concurso. 

 
 
XV- EXPOSIÇÃO E DIVULGAÇÃO 
 
1. As obras admitidas a concurso serão exibidas 

conjuntamente numa exposição a decorrer na 
data indicada na calendarização anunciada, 
na Sala Multiusos do Parque Adão Barata em 
Loures. 

 
2. As obras não poderão ser retiradas ou 

substituídas, sob qualquer pretexto, antes do 
encerramento da exposição. 

 
3. A conceção e montagem da exposição serão 

da exclusiva responsabilidade da organização 
do concurso. 

 
4. A organização patrocinará a publicação de um 

catálogo onde constarão as obras patentes na 
exposição, assim como o nome dos respetivos 
autores. Não será devida qualquer 
contrapartida pecuniária ou de outra natureza, 
aos artistas, pela inclusão das obras no 
catálogo a publicar. 

 
5. Os artistas autorizam a menção dos seus 

nomes e a reprodução das suas obras, para 
promoção e divulgação da JOV’ARTE | Bienal 
Jovem, assim como a exposição das suas 
obras de acordo com os critérios aplicados 
pela organização. 

 
6. Sempre que se justifique, a organização 

poderá requerer a presença e o apoio dos 
artistas na montagem das respetivas obras. 

 
 
XVI- VENDA DE OBRAS DURANTE A 

EXPOSIÇÃO 
 
Aos interessados na aquisição das obras 
selecionadas será facultado, pela Câmara 
Municipal de Loures, o nome e o contacto do 
artista, não tendo esta entidade qualquer 
intervenção neste processo. 
 
 
 
 
 

XVII- RECOLHA DAS OBRAS 
 
1. As obras deverão ser levantadas pelos 

respetivos autores ou por quem estes 
validamente indicarem, no Gabinete da Área 
de Galerias, Galeria Municipal Vieira da Silva, 
Parque Adão Barata, 2670 Loures, 
impreterivelmente nas datas e nos horários 
indicados na calendarização anunciada, 
mediante a apresentação do documento 
entregue pela organização aquando da 
entrega da obra (cópia da ficha de inscrição). 

 
2. O processo e encargos inerentes à recolha 

das obras são da inteira responsabilidade dos 
participantes. A Câmara Municipal de Loures 
não envia obras à cobrança e não se 
responsabiliza pelo seu acondicionamento e 
eventuais danos. 

 
3. A Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza pela conservação e destino das 
obras, assim como quaisquer danos ocorridos 
nas mesmas, findo o prazo indicado para a 
sua recolha. 

 
4. Caso a obra não seja levantada até à data 

prevista para a sua recolha, entende-se como 
vontade do autor que a mesma constitua 
doação para o Acervo Municipal de Artes 
Visuais da Câmara Municipal de Loures. 

 
5. Se a obra não for levantada até à data prevista 

para a sua recolha, por motivo de força maior 
devidamente justificado e sob pré-aviso, 
poderá o prazo de recolha ser prolongado até 
mais 90 dias, findo os quais aplica-se o 
disposto do número anterior. 

 
 
XVIII- RESPONSABILIDADE E SEGURO 
 
1. A Câmara Municipal de Loures não assume 

qualquer responsabilidade pelas obras que 
não estejam em perfeitas condições na sua 
receção ou que se venham a extraviar por 
razões que lhe sejam alheias. 

 
2. A Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza por qualquer dano ou extravio 
causado durante a guarda, transporte ou 
apresentação pública das obras originais, 
exceto no âmbito do seguro efetuado, para o 
efeito, pelo Município de Loures (valor 
solicitado na ficha de inscrição). 
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XIX- CASOS OMISSOS 
 
Os casos omissos serão resolvidos pela 
organização. 
 
 
XX- CONTACTOS 
 
Quaisquer comunicações ou pedidos de 
informação deverão ser dirigidos à Área de 
Galerias da Divisão de Cultura, pelo telefone 211 
150 663 ou por correio eletrónico para 
dc_galerias@cm-loures.pt. 
 
 
XXI- DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Todas as candidaturas pressupõem a total 
aceitação das regras estabelecidas nas presentes 
normas de participação ou em quaisquer 
documentos complementares emitidos pela 
organização. 
 
 
XXII- LEI E FORO 
 
Ao concurso e ao presente documento aplica-se a 
lei portuguesa, sendo o foro da Comarca de 
Loures o competente para dirigir qualquer litígio 
relativo aos mesmos. 
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JOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal Jovem    
  

FICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃO    
 

              (a preencher pelo serviço) 

F.I. n.º: N.º de referência: 

 
(Preencher em maiúsculas e de forma legível) 
Identificação 

Nome (completo): 

Nome artístico: 

Categoria em que se inscreve 2D: 3D: 4D: 

Morada: 

Código Postal:                   -          Localidade: Distrito: 

Telefone: Telemóvel: E-mail: 

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

BI/CC: Data de emissão/validade: Arquivo: 

NIF: 

 
Identificação da obra 

Título: Ano de realização: 

Técnica: Materiais: 

Altura: Largura: 

Profundidade: Suporte: 

Formato de gravação (4D): Duração (4D): Peso (3D): 

Valor para seguro (n.º 2, cap. XVIII): 

Valor para venda (com IVA incluído): 

 

Os candidatos declaram aceitar as condições das presentes normas de participação. 
Data: _________________________ 
Assinatura: _______________________________________________________________________________________________________ 
                 (assinatura conforme consta no documento de identificação) 
 
 

Recebido por: Devolvido por: 

Entregue por: Levantado por: 

Data: Data: 

 

Nota:Nota:Nota:Nota: A ficha de inscrição só deverá ser remetida após estar integralmente preenchida e devidamente assinada. 
A obra só poderá ser levantada mediante a apresentação deste documento validado pelo serviço. 

 
JOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal JovemJOV’ARTE | Bienal Jovem    ----    Câmara Municipal dCâmara Municipal dCâmara Municipal dCâmara Municipal de Lourese Lourese Lourese Loures    

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude/ Divisão de Cultura 
Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão Barata, 2670 Loures 

T: 211 150 663 | E-mail: bienaljovarte@cm-loures.pt 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CULTURA E TURISMO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Contrato de 
Entidade Colaboradora Lisboa Card 2019/2020; a 
celebrar entre Lismarketing, Informação, 
Equipamentos e Produtos do Turismo de Lisboa, 
Unipessoal Lda. e o Município de Loures, e de 
aprovação da isenção das tarifas de entrada no 
Museu da Cerâmica de Sacavém a todos os 
portadores do Lisboa Card. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 114/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem procurado, através 

de várias iniciativas, o desenvolvimento e a 
promoção dos seus produtos turísticos; 

 
B. Foi lançado o desafio, pela Entidade Regional 

de Turismo da Região de Lisboa ao Município 
de Loures da integração do Museu da 
Cerâmica de Sacavém no Lisboa Card; 

 
C. O referido Museu reúne os requisitos para 

esta integração no passe turístico, uma vez 
que é servido pela rede CP e o acesso é 
tarifado, prevendo-se que a sua inclusão no 
conjunto de ofertas do Lisboa Card aumente, 
por um lado, o número de visitantes, e por 
outro, o reconhecimento deste equipamento 
enquanto património visitável da região 
metropolitana da Capital; 

 
D. O Município de Loures é associado da 

Associação de Turismo de Lisboa desde 2014, 
tendo acesso a uma estratégia integrada para 
o setor, enquanto território integrante da 
centralidade Lisboa; 

 
E. A integração dos recursos turísticos no Lisboa 

Card se efetiva através do estabelecimento de 
contrato de entidade colaboradora, firmado 
entre o Município e a Lismarketing Comercial 
Lda., empresa da Associação de Turismo de 
Lisboa, que gere as atividades comerciais 
daquela associação; 

 
F. A inclusão do Museu da Cerâmica de 

Sacavém naquele recurso pressupõe a 
isenção das tarifas de entrada a todos os 
portadores do Lisboa Card. 

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º conjugado com 
a alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação: 
 
1. Aprovar a minuta de Contrato de Entidade 

Colaboradora Lisboa Card 2019/2020; 
 
2. Aprovar a isenção das tarifas de entrada no 

Museu da Cerâmica de Sacavém a todos os 
portadores do Lisboa Card. 

 
 

Loures, 7 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO DE ENTIDADE COLABORADORA 
 

LISBOA CARD 2019/2020 
 

Entre a Lismarketing, Informação, Equipamentos e 
Produtos do Turismo de Lisboa, Unipessoal Lda., 
com sede na Rua do Arsenal, n.º 15, 1100-038 
Lisboa, pessoa coletiva n.º 505077132, 
representada pelas Gerentes Paula Oliveira e Ana 
Ferreira, adiante designada como Primeira 
Outorgante 
 
e 
 
Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, em Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, representado para o efeito por 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal, adiante 
designado como Segundo Outorgante 
 
é celebrado o presente contrato que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA I 
 

O Segundo Outorgante participará como Entidade 
Colaboradora do Cartão Turístico de Lisboa: 
Lisboa Card, na edição 2019/2020, obrigando-se a 
conceder um desconto de 100% aos portadores 
do Cartão Lisboa Card, nas entradas do Museu da 
Cerâmica de Sacavém. 
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CLÁUSULA lI 
 

Os serviços competentes da Primeira Outorgante 
obrigam-se a inserir uma página publicitária com 
informação detalhada e imagem remetida pelo 
Segundo Outorgante, na brochura que acompanha 
o Cartão Lisboa Card, editada em seis idiomas. 

 
 

CLÁUSULA III 
 

A Primeira Outorgante obriga-se a publicitar os 
serviços do Segundo Outorgante em desdobráveis 
e outros meios de comunicação utilizados na 
divulgação nacional e Internacional do Lisboa 
Card. 

 
 

CLÁUSULA IV 
 

O presente contrato iniciar-se-á no dia 1 de abril 
de 2019 e finalizará a 31 de março de 2020, a 
menos que qualquer das partes receba uma 
notificação escrita da outra, por carta registada 
com aviso de receção e o dê por terminado com 
aviso prévio de 45 dias. 

 
 

CLÁUSULA V 
 

1. Todos os litígios emergentes do presente 
contrato serão decididos por arbitragem, nos 
termos da Lei em vigor. 

 
2. No caso de não ser possível, seja por que 

motivo for, ter a arbitragem constituída e o 
objeto do litígio definido no prazo de 45 dias 
após o pedido de constituição da arbitragem, o 
Tribunal competente será o da Comarca de 
Lisboa. 

 
 
Feito em duplicado e, por estes conformes, vai o 
presente contrato ser assinado pelas partes. 

 
Lisboa, 13 de março de 2019 

 
O Primeiro Outorgante 

 
Paula Oliveira 

 
Ana Ferreira 

 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

Bernardino Soares 
 
 

(Aprovada por unanimidade) 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da isenção de pagamento 
pela utilização dos pavilhões desportivos 
municipais, para os escalões de formação e para o 
escalão sénior feminino do movimento associativo, 
na época desportiva de 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 118/2019 

 
Considerando que: 
 
A. A definição e a operacionalização de 

estratégias com vista ao apoio e 
desenvolvimento da prática desportiva 
alargada constituem missão da Divisão de 
Desporto; 

 
B. A implementação de políticas pró-ativas que 

estimulem a participação dos cidadãos em 
ações de prática desportiva regular, em 
ambiente seguro e adequado representa um 
importante contributo para a melhoria da 
qualidade de vida da população; 

 
C. O apoio à formação desportiva, a valorização 

e incremento do desporto, sobretudo quando 
conjugados com a dinâmica do movimento 
associativo concelhio, têm sido aposta do 
Município. 

 
 
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 dos pavilhões desportivos 
municipais, para os escalões de formação e para o 
escalão sénior feminino do movimento associativo, 
na época desportiva de 2018/2019, nos termos da 
informação registada sob webdoc n.º E/2354/2019, 
no valor total estimado de 141.653,92 € (cento e 
quarenta e um mil seiscentos e cinquenta e três 
euros e noventa e dois cêntimos). 

 
 

Loures, 26 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
entidades aderentes ao Carnaval Infantil, e de 
restituição de valores pelo Agrupamento de 
Escolas João Villaret e pelo Agrupamento de 
Escolas José Afonso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 125/2019 

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

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

 
B. Numa organização que envolveu 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, foi comemorado o Carnaval Infantil, na 
Rua Vasco da Gama, no Infantado, sob o 
tema Arte e Fantasia; 

 
C. Por deliberação de câmara datada de 

30.01.2019, foi aprovada a proposta n.º 
54/2019, de atribuição de um apoio financeiro 
de 2,00 € por aluno participante, para a 
aquisição de materiais necessários à 
execução de fatos, máscaras e adereços; 

 
 
 

D. O Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, o Centro Popular Infantil Nascer do 
Sol, a Associação Dr. João dos Santos, a 
Associação Pomba da Paz e a Obra Nacional 
da Pastoral dos Ciganos - Centro Verdini, 
inscreveram os seus alunos e crianças 
tardiamente, não tendo por esse motivo 
recebido os apoios previstos na proposta n.º 
54/2019; 

 
E. No âmbito da referida proposta foi aprovada a 

transferência de verba para os Agrupamentos 
de Escolas João Villaret e José Afonso num 
valor de 1.750,00 € e de 828,00 €, 
respetivamente, relativa à participação de 
alunos de várias escolas, mas, 
posteriormente, a Escola Básica de A-das-
Lebres cancelou a sua participação no desfile 
e a Escola Básica Fernando de Bulhões 
cancelou a participação de 89 crianças que 
frequentam o Jardim de Infância. 

 
 
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: 
 
1. A atribuição de 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 visaram a execução de fatos, 
máscaras e adereços que utilizaram no 
desfile, num total de 1.396,00 € (mil trezentos 
e noventa e seis euros), nos moldes 
seguintes: 

 
 
 

Agrupamento 
de Escolas 

Escola N.º 
de alunos 

Verba 
por escola 

Contribuinte Verba a transferir 
para Agrupamento 

General 
Humberto Delgado 

EB do Conventinho 195 390,00 € 

600079899 894,00 € 
EB 
Santo António dos Cavaleiros 

 
252 

 
504,00 € 

Sub-total 447 894,00 € 

 
 

Instituições Particulares de Solidariedade Social N.º de alunos Contribuinte Verba a transferir 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 46 501391509 92,00 € 
Associação Dr. João dos Santos 80 503045020 160,00 € 
Associação Pomba da Paz - IPSS 80 501626026 160,00 € 
Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos - Centro Verdini 45 504615483 90,00 € 

Total a transferir 502,00 € 
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2. A restituição do valor de 130,00 € (cento e 
trinta euros), pelo Agrupamento de Escolas 
João Villaret, o qual não foi utilizado pela 
Escola Básica de A-das-Lebres; 

 
3. A restituição do valor de 178,00 € (cento e 

setenta e oito euros), pelo Agrupamento de 
Escolas José Afonso, o qual não foi utilizado 
pela Escola Básica Fernando de Bulhões. 

 
 

Loures, 6 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de Acordo de Colaboração 
entre o Município de Loures e a ARISCO - 
Instituição para a Promoção Social e da Saúde e 
de transferência de verba de apoio contemplada 
naquele Acordo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 126/2019 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto “Aventura na Cidade” é um 

Programa de Desenvolvimento de 
Competências Sócio-Emocionais, 
desenvolvido pela ARISCO - Instituição para a 
Promoção Social e da Saúde; 

 
B. Este programa tem sido aplicado sob forma de 

Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e 
Cidadania; 

 
C. A sua forte componente lúdica funciona 

normalmente como um enorme fator de 
motivação para aplicadores e destinatários; 

 
D. A utilização de uma metodologia ativa, de 

ação reflexão, permite a integração e 
assimilação dos conteúdos e vivências 
despertados pelo jogo; 

 
E. No presente ano letivo pretende-se que o 

Projeto envolva quatro Agrupamentos de 
Escolas para cerca de 200 alunos. 

 

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: 
 
1. A minuta de protocolo a celebrar entre o 

Município de Loures e a ARISCO - Instituição 
para a Promoção Social e da Saúde, que se 
anexa e faz parte integrante da presente 
proposta; 

 
2. A transferência de verba respeitante ao apoio 

a conceder à ARISCO - Instituição para a 
Promoção Social e da Saúde, prevista no 
referido protocolo, no valor de 3.500,00 € (três 
mil e quinhentos euros). 

 
 

Loures, 6 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 

                                
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

AVENTURA NA CIDADE 
(MINUTA) 

 
O presente documento destina-se a regular o 
funcionamento do Projeto Aventura na Cidade, no 
Concelho de Loures, no ano letivo de 2018/2019. 
 
O Projeto “Aventura na Cidade” é um Programa de 
Desenvolvimento de Competências Sócio-
Emocionais, desenvolvido pela ARISCO, com um 
historial de aplicação bastante rico e consolidado. 
 
Neste sentido, tem sido aplicado sob forma de 
Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e Cidadania. 
A sua forte componente lúdica funciona 
normalmente como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização de 
uma metodologia ativa, de ação reflexão, permite 
a integração e assimilação dos conteúdos e 
vivências despertados pelo jogo. 
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No presente ano letivo envolve 4 Agrupamentos 
de Escolas, nos quais 20 “Mestres de Jogo” 
(aplicadores), 22 dos quais em formação pela 
primeira vez, garantem a aplicação do Projeto a 
cerca de 200 alunos. 
 
 
Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representada pelo 
Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por Primeira Contraente 
 
e 
 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, pessoa coletiva n.º 503166650, com sede 
na Av. João Freitas Branco, n.º 14, 2760 - 073 
Caxias, neste ato representada pela Presidente da 
Direção, Ex.ma Sr.ª Ana Filipa Rodrigues Rogério, 
adiante designada por Segunda Contraente 
 
é livremente estabelecido e mutuamente aceite, 
nos termos e condições aqui definidos, o presente 
acordo de colaboração, adiante designado de 
“Acordo”, que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo tem como objeto estabelecer e 
regular as bases de colaboração entre as 
Contraentes, visando a execução do Projeto 
Aventura na Cidade, no ano letivo de 2018/2019, 
na rede escolar do concelho de Loures. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Direitos e Obrigações da Primeira Contraente) 

 
São direitos e obrigações da Primeira Contraente: 
 
1. Desenvolver um processo de divulgação e 

mobilização local de instituições e técnicos, 
em conjunto com o técnico destacado pela 
Segunda Contraente, de forma a viabilizar o 
arranque do Projeto; 

 
2. Efetuar, até final do presente ano letivo, a 

transferência de 3.500,00 € (três mil e 
quinhentos euros) referente a todas as 
despesas relacionadas com a execução do 
Projeto no concelho; 

 

3. Funcionar como estrutura de suporte ao 
Projeto, canalizando e recebendo toda a 
informação relacionada com o mesmo a nível 
local; 

 
4. Disponibilizar as condições logísticas 

necessárias à realização das ações de 
formação, bem como de toda e qualquer 
sessão de divulgação, acompanhamento 
técnico e avaliação do Projeto; 

 
5. Colaborar no processo de avaliação do 

Projeto; 
 
6. Promover a articulação entre a Segunda 

Contraente e o Centro de Formação de 
Professores Loures Oriental, tendo em vista a 
Acreditação do Projeto no Concelho; 

 
7. Divulgar o trabalho desenvolvido junto dos 

meios de comunicação locais. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações da Segunda Contraente) 

 
São direitos e obrigações da Segunda Contraente: 
 
1. Colaborar na definição de estratégias para a 

constituição do conjunto de Agrupamentos de 
Escolas a integrar o Projeto; 

 
2. Proceder a apresentações e divulgação do 

Projeto para todas as entidades consideradas 
pela Primeira Contraente como alvo prioritário; 

 
3. Entregar todo o material de suporte ao Projeto, 

mediante a assinatura do respetivo 
compromisso de participação e da folha de 
entrega de materiais, a todos os grupos de 
aplicação participantes no Projeto, 
assegurando ainda, durante a vigência do 
presente Acordo, a disponibilização/acesso a 
estes materiais a qualquer aplicador/grupo de 
aplicação, indicado pela Primeira Contraente e 
com formação comprovada, que assegure a 
aplicação do Projeto na rede escolar 
concelhia; 

 
4. Realizar 30 horas de Formação de nível 

básico a um grupo, com um máximo de 12 
elementos, que participem no Projeto em 
representação das entidades envolvidas; 

 
5. Promover o acompanhamento técnico do 

processo de implementação do Projeto, quer 
junto das entidades participantes, quer junto 
da Primeira Contraente, de acordo com o 
plano de ação a determinar no início do ano 
letivo; 
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6. Colaborar na organização do processo de 
divulgação do Projeto a pais e encarregados 
de educação dos jogadores abrangidos; 

 
7. Proceder à avaliação do Projeto; 
 
8. Entregar uma declaração comprovativa da 

participação de cada técnico no Projeto; 
 
9. Desenvolver os contactos necessários com o 

Centro de Formação de Professores de 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Colaboração entre as partes) 

 
As Contraentes comprometem-se a prestar 
reciprocamente toda a colaboração que se revele 
necessária à boa e regular execução do presente 
Acordo. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Revisão do Acordo) 

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

 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado, por 
escrito, por qualquer das Contraentes por falta que 
não lhes seja imputável, com a antecedência 
mínima de 30 (trinta) dias relativamente ao termo 
do prazo, desde que da denúncia não decorra a 
suspensão ou inviabilização das atividades em 
curso. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Incumprimento) 

 
O incumprimento das condições estabelecidas no 
presente Acordo, por parte da Segunda 
Contraente, constitui motivo para a resolução 
imediata do mesmo por parte da Primeira 
Contraente, mediante notificação escrita, 
implicando a devolução dos montantes recebidos. 

 
 
 

Cláusula Oitava 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

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

 
 

Cláusula Nona 
(Duração) 

 
O presente Acordo tem a duração de um ano 
letivo, entrando em vigor no início do ano letivo 
2018/19. 

 
 

Cláusula Décima 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 
 

Loures, ___ de ________ de 2019. 
 
 

Primeira Contraente 
 

__________________________________ 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
 

Segunda Contraente 
 

__________________________________ 
(Ana Filipa Rodrigues Rogério) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 101/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, em 

Loures, com o NIF 600085236, solicitou a 
utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos, para a realização de uma prova no 
âmbito de desporto escolar, no dia 16 de maio 
de 2018, entre as 16h30 e as 17h30; 
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B. A utilização do referido pavilhão pressupõe o 
pagamento por hora, de 11,04 € (onze euros e 
quatro cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de uma hora, do 

que resulta um valor a pagamento de 13,58 € 
(treze euros e cinquenta e oito cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade supramencionada requereu a 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do 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, ao 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, em 
Loures, no valor 13,58 € (treze euros e cinquenta 
e oito cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 102/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas de São João da 

Talha, com o NIPC 600079341, realizou no dia 
16 de julho de 2018, exames de recuperação 
a alunos dos cursos profissionais, entre as 
9H00 e as 12H00, no Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento por hora, de 11,04 € (onze euros e 
quatro cêntimos), IVA não incluído; 

 
 

C. A ocupação teve a duração de três horas, 
entre a atividade e a preparação da sala, 
correspondendo a um valor a pagamento de 
40,74 € (quarenta euros e setenta e quatro 
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 Cedência 
e 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, a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, 
ao Agrupamento de Escolas de São João da 
Talha, no valor total de 40,74 € (quarenta euros e 
setenta e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 103/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas de São João da 

Talha, com o NIF 600079341, realizou no dia 3 
de julho de 2018, provas de avaliação 
extraordinárias, entre as 9H00 e as 13H00, no 
Pavilhão José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento por hora, de 11,04 € (onze euros e 
quatro cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A utilização teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
54,32 € (cinquenta e quatro euros e trinta e 
dois cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
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D. A entidade supramencionada requereu a 
isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e 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, a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, 
ao Agrupamento de Escolas de São João da 
Talha, no valor total de 54,32 € (cinquenta e 
quatro euros e trinta e dois cêntimos), IVA incluído 
à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 117/2019 
 

Considerando que: 
 
A. O Pioneiros NBL - Núcleo de Basket de 

Loures, com o NIF 513848177, solicitou a 
utilização do Pavilhão António Feliciano 
Bastos, para a realização de jogos de 
apresentação - início de época, no dia 22 de 
setembro de 2018, entre as 13h30 e as 18h00; 

 
B. A utilização do referido pavilhão pressupõe o 

pagamento por hora, de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas e 

trinta minutos, do que resulta um valor a 
pagamento de 58,29 € (cinquenta e oito euros 
e vinte e nove cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade supramencionada 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 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, ao Pioneiros 
NBL - Núcleo de Basket de Loures, no valor 58,29 
€ (cinquenta e oito euros e vinte e nove cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 28 de fevereiro de 2019 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1584-A/DOM 
Edifício para Serviços Municipais na Avenida 
de Moscavide, n.º 65 - Balcão SIM 
Proposta de aprovação do Relatório Final de 
Análise das Propostas, de adjudicação da 
empreitada e de aprovação da minuta de contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 120/2019 

 
Considerando: 
 
A. Que está concluída a Audiência Prévia Escrita 

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

 
B. O disposto na informação n.º 032/DEC/PB, de 

2019.01.16, com a proposta de aprovação de 
Relatório Final de Análise das propostas e 
consequente adjudicação da empreitada; 

 
C. O disposto na informação n.º 115/DEC/PB, de 

2019.02.18, com a proposta de aprovação da 
minuta de contrato. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas; 
 
2. A adjudicação da empreitada “Edifício para 

Serviços Municipais na Avenida de Moscavide, 
n.º 65 - Balcão SIM” à empresa CVF - 
Construtora Vila Franca, Lda., com o prazo de 
execução de 150 dias seguidos e o valor de 
445.000,00 € (quatrocentos e quarenta e cinco 
mil euros) acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor; 

 
3. A aprovação da minuta do contrato. 

 
 

Loures, 25 de fevereiro de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
CVF - Construtora de Vila Franca, Lda., pessoa 
coletiva número 500265828, com sede na Rua 
Professor Reynaldo dos Santos, n.ºs 4 a 8, C.P. 
2600-227 Vila Franca de Xira, endereço eletrónico 
cvf.geral@cvf.pt, com o capital social de 
748.196,84 €, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial CRC de Vila Franca de Xira, 
titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 
número 403-PUB, adiante designado por Segundo 
Contraente ou Empreiteiro neste ato representado 
por ……….. , Segundo Outorgante, na qualidade 
de ……… da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial on line 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 1741-4400-3319. 

Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 22.ª Reunião 
Ordinária realizada em 26 de setembro de 2018, 
que aprovou o início do procedimento de 
Concurso Público e respetivas peças do 
procedimento, publicitado no Diário da República, 
II Série, número 206, de 25 de outubro de 2018, e 
disponibilizado na mesma data na plataforma 
VortalNext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação e de aprovação da minuta de 
contrato, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua … .ª Reunião Ordinária, realizada 
em .... de …….. de 2019, nos termos do disposto 
no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar, o presente contrato de 
Empreitada de Obras Públicas que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada, designada por “Edifício 
para Serviços Municipais na Avenida de 
Moscavide, n.º 65 - Balcão SIM”, nas condições 
estabelecidas na proposta do Empreiteiro, nas 
cláusulas do Caderno de Encargos, bem como os 
esclarecimentos ao mesmo, e demais elementos 
escritos, desenhados e patenteados, documentos 
que aqui se dão por integralmente reproduzidos e 
que ficam arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo com o 
previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 150 (cento e 
cinquenta) dias seguidos, a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra se esta for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira -1. Pela execução da 
empreitada e pelo cumprimento das demais 
obrigações decorrentes do contrato, o Dono da 
Obra obriga-se a pagar ao Empreiteiro o preço de 
445.000,00 € (quatrocentos e quarenta e cinco mil 
euros), acrescido do IVA Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 
 
2. O encargo resultante do presente contrato será 
satisfeito pela dotação orçamental seguinte: 
classificação orgânica: 1002, classificação 
económica: 07010301, classificação funcional: 
1.1.1.1. 0108 Edifícios e Imóveis Reparação e 
Beneficiação de Edifícios Camarários, e inscrito na 
Rúbrica do Plano Número: 2002 1 178, com o 
número de compromisso 2019/449, datado de 5 
de fevereiro de 2019. 



 

 
N.º 5 

  

 
 

13 de MARÇO 
de 2019 

 
 
 
 

32 

 

Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de ….. 
com o número ……… , emitida em … de …….. de 
2019, pelo ………. , com sede na Rua ……….. , 
no valor de 22.250,00 € (vinte e dois mil, duzentos 
e cinquenta euros), a favor do Município de 
Loures, correspondente a 5% do valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
 
Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão-de-obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante da Cláusula 55.ª, 
n.º 4 - Disposições Especiais do Caderno de 
Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 

Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 
como os esclarecimentos e retificações relativos 
ao Caderno de Encargos; 
 
b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada 
e os esclarecimentos sobre a mesma, prestados 
pelo adjudicatário. 
 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designado pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º-A do Código dos 
Contratos Públicos, gestor do contrato o Sr. 
Engenheiro Paulo Bravo. 
 
Cláusula Décima Terceira - 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: ………@cm-

loures.pt 
 
- CVF - CONSTRUTORA DE VILA FRANCA, 

LDA: cvf.geral@cvf.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos contraentes. 
 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
Pelo Segundo Outorgante foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
- Declaração emitida conforme modelo 

constante do anexo II do Código dos 
Contratos Públicos; 

- Declaração do Instituto da Segurança Social, 
I.P., válida até …….. de 2019, comprovativa 
da situação contributiva regularizada; 

- Certidão do Serviço de Finanças de ………., 
válida até ………de 2019, comprovativa da 
situação tributária regularizada. 
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- Certificados do Registo Criminal dos titulares 
dos órgãos sociais do Segundo Contraente. 

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

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 32064/L 
Sociedade de Construções Rotacasa, Lda. 
Proposta de execução coerciva das obras de 
urbanização em falta e de acionamento da caução 
existente (loteamento de prédio em Quinta do 
Guarda-Mor e Quinta da Areeira - Urbanização da 
Quinta da Areeira, alvará de loteamento n.º 
7/2000, Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação), nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 123/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1933 e 1935 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 1936; 

 
B. A falência da titular do processo de 

urbanização e do consequente alvará de 
loteamento n.º 7/2000 e indisponibilidade 
expressa do administrador judicial do processo 
de insolvência em concluir as obras de 
urbanização em falta e a correção das 
patologias verificadas nas que foram 
realizadas; 

 
C. Que, apesar da receção provisória parcial das 

obras de urbanização em 27-05-2003, a 
inconclusão dos trabalhos então considerados 
em falta e abandono por parte do titular da 
urbanização, a par de estruturas edificadas 
devolutas nos lotes, traduziram-se num estado 
geral de degradação urbana do local; 

 
D. Que se encontram identificados os trabalhos 

em falta no auto da vistoria realizada em 27-
01-2016, os quais não vieram a merecer 
qualquer intervenção por parte da 
urbanizadora, na sequência da notificação à 
data, no sentido de vir a reunir as condições 
necessárias à receção definitiva; 

 

E. Que se encontram medidos os trabalhos em 
falta, estimado o seu valor e notificado 
devidamente o administrador judicial do 
processo de insolvência; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, a fl. 1939. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 7/2000, do 
Bairro Areeira, em Camarate, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, e no 
âmbito do processo 32.064/L, em nome de 
Sociedade Construções Rotacasa, Lda., ao abrigo 
do disposto no artigo 84.º, alíneas b) e c) do n.º 1, 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente, 
aprovar: 
 
1. Proceder à execução coerciva das obras de 

urbanização em falta, de acordo com os 
trabalhos identificados, e nos termos da 
estimativa orçamental, que consta do ponto 2 
da informação a folha 1928 do processo em 
referência; 

 
2. Acionar a caução existente no âmbito da 

garantia bancária n.º D000005489, do Banco 
Nacional de Crédito Imobiliário, no valor de 
80.076,28 € (oitenta mil e setenta e seis euros 
e vinte e oito cêntimos). 

 
… 

 
Loures, 4 de março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
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ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 62991/LA/E/OR/2015 
Sociedade de Ensino Central de Santa Iria de 
Azóia, Lda. 
Proposta de isenção de pagamento da taxa devida 
por emissão de alvará de utilização (projeto de 
alterações, Rua Bartolomeu Dias, n.º 18, Bairro do 
Funchal, Santa Iria de 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 121/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 861 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU, a fl. 862; 

 
B. A declaração da Direção Geral da 

Administração Escolar, afirmando que o 
Colégio Bartolomeu Dias, cuja entidade titular 
é a “Sociedade de Ensino Central de Santa 
Iria, Lda.” é um estabelecimento de ensino 
particular, gozando das prerrogativas das 
pessoas coletivas de utilidade pública, 
beneficiando dos direitos e deveres previstos 
na lei a fl. 803. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
artigo 5.º, n.º 1, do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 62.991/LA/E, em nome de Sociedade de 
Ensino Central de Santa Iria de Azóia, Lda., sita 
na Rua Bartolomeu Dias, n.º 18, Bairro do 
Funchal, em Santa Iria de Azóia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, aprovar: 
 
A isenção da taxa de emissão de alvará de 
utilização, prevista no art.º 33.º do Regulamento 
de Taxas do Município de Loures, num total de 
786,93 € (setecentos e oitenta e seis euros e 
noventa e três cêntimos). 
… 

 
Loures, 20 de fevereiro de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 36772/OM 
Toponímia de Apelação 
Proposta de alteração de denominação toponímica 
para arruamento em Apelação, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 122/2019 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
433; 

 
B. Que a proposta de alteração de topónimo de 

rua do “Cemitério” para rua das “Escolas” 
retoma uma deliberação da Assembleia de 
Freguesia da Apelação, datada de 09-07-
1997, e se reconhece que tal como a 
designação original, a agora proposta 
referencia equipamentos confinantes com o 
arruamento em questão; 

 
C. Que a retoma da proposta foi veiculada 

através de ofício, de 12-11-2018, por 
indicação do Presidente da Junta da União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade da Apelação, na União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
a atribuição da designação de: 
 
Rua das Escolas ao troço viário com início na Rua 
de São Jorge e termo indeterminado, 
anteriormente designado como Rua do Cemitério. 
 
… 

 
Loures, 1 março de 2019 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 
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DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Escolas (anterior Rua do Cemitério) 
 
Início: Rua de São Jorge 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

TRANSPORTES E OFICINAS 
 

Proposta de aquisição de veículos automóveis 
abandonados na via pública, por ocupação, para 
integração na frota municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 124/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Compete às câmaras municipais deliberar 

sobre o estacionamento de veículos nas ruas 
e demais lugares públicos, cabendo-lhes por 
isso - como entidades competentes para a 
fiscalização - proceder, nas vias públicas sob 
sua jurisdição, à remoção e depósito de 
veículos que se encontrem na via pública, 
abandonados ou em situação de 
estacionamento indevido ou abusivo - cfr. 
alínea d) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 44/2005, de 23 de fevereiro, 
alíneas dd) e ee) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013; 

 
B. A respeito do abandono, bloqueamento e 

remoção de veículos dispõe o Código da 
Estrada que o estacionamento indevido ou 
abusivo (artigo 163.º) confere à entidade 
fiscalizadora a competência para proceder ao 
bloqueamento e remoção desses veículos 
(artigo 164.º), fixando uma presunção legal de 
abandono sempre que, cumpridos os prazos 
fixados no n.º 1 do artigo 165.º (45 dias), o 
proprietário não venha reclamar o veículo; 

 
C. Assim, de acordo com os n.ºs 4 e 5 do artigo 

165.º do CE, nas situações em que o veículo 
seja qualificado de abandonado, pode o 
mesmo ser adquirido, por ocupação, pelas 
autarquias, conforme se transcreve: 

 
 
 

4- Se o veículo não for reclamado dentro do prazo 
previsto nos números anteriores é considerado 
abandonado e adquirido por ocupação pelo 
Estado ou pelas autarquias locais, sendo que, o 
veículo é considerado imediatamente 
abandonado quando essa for a vontade 
manifestada expressamente pelo seu 
proprietário. 

 
D. Na situação concreta, foram removidos da via 

pública os seguintes veículos, acerca dos 
quais existe interesse em que os mesmos 
integrem a frota municipal, conforme destino 
expresso: 

 
i. Matrícula 14-LZ-45  

Volkswagen Caddy: ligeiro de mercadorias 
para ser afeto aos serviços veterinários 
municipais; 

 
ii. Matrícula VD-288-274 

Hyundai Tucson: ligeiro de passageiros a ser 
afeto à sub-frota da Polícia Municipal; 

 
iii. Matrícula 48-LV-78 

Citroën Berlingo: ligeiro de mercadorias a ser 
afeto aos serviços oficinais da Divisão de 
Transportes e Oficinas, para intervenções no 
exterior; 

 
E. Os veículos acabados de referir encontram-se, 

nos termos da lei, aptos para serem 
qualificados de abandonados, podendo, em 
consequência, ser adquiridos, por ocupação, 
pelo Município, por não ter sido apresentada 
qualquer reclamação dentro dos prazos 
fixados no artigo 165.º do Código da Estrada, 
nem ter sido comunicada à autarquia qualquer 
facto relevante que obste às aquisições; 

 
F. Existe manifesto interesse em que os veículos 

em causa não sejam desmantelados, 
encontrando-se os mesmos em condições de 
serem aproveitados para a prossecução das 
atribuições e competências da autarquia;  

 
G. Atendendo à lei-quadro das competências das 

autarquias locais (Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro), não constituindo a previsão legal 
consagrada no n.º 4 do artigo 165.º do Código 
da Estrada um ato vinculativo de execução 
imediata, com o consequente ingresso 
automático dos veículos na esfera do 
património das autarquias, as aquisições dos 
veículos acima identificados carecem de 
deliberação de Câmara. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. A aquisição dos seguintes veículos 

automóveis, por ocupação, passando os 
mesmos a integrar a frota municipal: 

 
a) Volkswagen Caddy, ligeiro de mercadorias, 

com a matrícula 14-LZ-45; 
b) Hyundai Tucson, ligeiro de passageiros, com a 

matrícula VD-288-274; 
c) Citroën Berlingo, ligeiro de mercadorias, com a 

matrícula 48-LV-78. 
 
 

Loures, 4 de março de 2019 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Requalificação da Av. D. Dinis em Odivelas e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Odivelas - Fase 1B 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada, e de aprovação da 
minuta do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 116/2019 

 
Considerando que: 
 
A. Se aprovou na 21.ª reunião ordinária, de 12 de 

setembro de 2018, o lançamento da 
empreitada de “Requalificação da Av. D. Dinis 
em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B”, 
na modalidade de agrupamento de entidades, 
entre o Município de Odivelas e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 

 

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
sua 6.ª Reunião Extraordinária, de 26 de 
fevereiro de 2019, aprovou através da 
proposta n.º 89/2019, a adjudicação da 
empreitada, com preço global de 1.249.000,00 
€ (um milhão, duzentos e quarenta e nove mil 
euros), sendo da responsabilidade dos SIMAR 
o valor de 404.255,29 € (quatrocentos e quatro 
mil duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte 
e nove cêntimos), e da responsabilidade do 
município de Odivelas o valor de 844.744,71 € 
(oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos 
e quarenta e quatro euros e setenta e um 
cêntimos), valor sem IVA incluído. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta n.º 
89/2019, apresentada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, delibere: 
 
1. Nos termos dos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, aprovar 
o Relatório Final e adjudicação à empresa 
Luís Frazão - Construção Civil e Obras 
Públicas, S.A., da empreitada de 
“Requalificação da Av. D. Dinis em Odivelas e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Odivelas - Fase 1B”, na modalidade de 
agrupamento de entidades, entre o Município 
de Odivelas e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
pelo valor global de 1.249.000,00 € (um 
milhão, duzentos e quarenta e nove mil euros), 
sendo da responsabilidade dos SIMAR o valor 
de 404.255,29 € (quatrocentos e quatro mil 
duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte e 
nove cêntimos), e da responsabilidade do 
Município de Odivelas o valor de 844.744,71 € 
(oitocentos e quarenta e quatro mil setecentos 
e quarenta e quatro euros e setenta e um 
cêntimos), valor sem IVA incluído; 

 
2. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 98.º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua atual redação, aprovar a Minuta do 
Contrato. 

 
 

Loures, 6 de março de 2019 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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CONTRATO DE EMPREITADA n.° …./19 
 

Requalificação da Avenida D. Dinis em Odivelas e 
remodelação da rede de abastecimento de água a 
Odivelas - Fase 1B (Agrupamento de Entidades 
Município de Odivelas e SIMAR Loures/Odivelas) 
 
Entre: 
 
PRIMEIROS: Município de Odivelas, pessoa 
coletiva de direito público com o número 
504293125, com sede na Quinta da Memória, Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 Odivelas, 
representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Dr. Hugo Manuel dos Santos Martins, 
com domicílio profissional na Quinta da Memória, 
Rua Guilherme Gomes Fernandes, 2675-372 
Odivelas, no uso da competência que lhe é 
conferida pela alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
doravante designado por SIMAR Loures/Odivelas, 
pessoa coletiva de direito público com o número 
680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, n.º 
2, 2674-504 Loures, representado pelo Presidente 
do Conselho de Administração, Dr. Bernardino 
José Torrão Soares, no uso da competência que 
lhe é conferida pela alínea c) do n.º 1 do artigo 
18.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
publicitado sob o aviso n.º 11181/2014, no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 193, de 7 de outubro 
de 2014 
 
e 
 
Segunda - Luís Frazão - Construção Civil e Obras 
Públicas, S.A., com sede na Rua Carlos Alves, n.º 
3, 2.º Esq.º, 1600-515 Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial, com o 
número único de matrícula e de identificação de 
pessoa coletiva 501748407, com o capital social 
da importância de 375.000,00 €, titular do alvará 
de empreiteiro de obras públicas com o número 
2205-PUB, inscrita desde 26 de julho de 1989, 
emitido pelo Instituto dos Mercados Públicos do 
Imobiliário e da Construção, neste ato 
representada por Jorge Manuel Ferraz dos Santos 
Cerqueira, portador do cartão de cidadão com o 
número de identificação civil xxxxxx, válido até 25 
de fevereiro de 2020, na qualidade de 
representante legal da mencionada sociedade, 
conforme certidão permanente, consultada on-Iine, 
com o código de acesso 0381-7834-4800, 
subscrita em 4 de novembro de 2016 e válida até 
4 de fevereiro de 2020 e da procuração datada de 
23 de novembro de 2016. 

Tendo em conta as regras de entendimento para a 
constituição de Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes, celebrado entre o Município de 
Odivelas e os SIMAR Loures/Odivelas, em … de 
…….. de 2018. 
 
Entre os contraentes é acordado o presente 
contrato de empreitada, o qual foi precedido de 
procedimento por Concurso Público, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, conjugado com 
a alínea b) do artigo 19.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei número 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado CCP, o qual se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto do contrato) 
 

O presente contrato tem por objeto a Empreitada 
de Requalificação da Avenida D. Dinis em 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas - Fase 1B 
(Agrupamento Município de Odivelas e SIMAR 
Loures e Odivelas). 

 
Cláusula Segunda 

(Ato de adjudicação e aprovação da minuta) 
 

A adjudicação da empreitada objeto do presente 
contrato e a respetiva minuta foram aprovadas no 
que concerne à entidade Município de Odivelas, 
por deliberação da Câmara Municipal, na … 
reunião, realizada em .... de …….. de 2019 e 
relativamente à entidade SIMAR Loures/Odivelas, 
por deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na …. reunião, realizada em ...... de ………. de 
2019 e deliberação da Câmara Municipal de 
Odivelas, na … reunião, realizada em … de ……. 
de 2019. 

 
Cláusula Terceira 

(Preço Contratual e Classificação Orçamental) 
 

1- O preço contratual é de 1.249.000,00 € (um 
milhão, duzentos e quarenta e nove mil euros), 
com exclusão do IVA - Imposto sobre o Valor 
Acrescentado, à taxa legal em vigor, sendo o 
valor de 844.744,71 € (oitocentos e quarenta e 
quatro mil, setecentos e quarenta e quatro 
euros e setenta e um cêntimos), da 
responsabilidade do Município de Odivelas e o 
valor de 404.255,29 € (quatrocentos e quatro 
mil, duzentos e cinquenta e cinco euros e vinte 
e nove cêntimos), da responsabilidade dos 
SIMAR Loures/Odivelas. 
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2- O encargo resultante do contrato para o ano 
em curso, a cargo do Município de Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE -
…../……; Plano - 201.../…./….. com o n.º 
…../201... e compromisso com o n.º …./201... . 

 
3- O encargo resultante do contrato para o ano 

em curso, a cargo dos SIMAR Loures/Odivelas 
tem cabimento na rubrica seguinte: COE - 
…../……; PIano - 201.../…../ ….. com o 
n.º…/201... e compromisso com o n.º … 
/201… . 

 
Cláusula Quarta 

(Prazo e duração contratual) 
 

1- O prazo de execução da obra é de 270 
(duzentos e setenta dias), contado desde a 
data da conclusão da consignação total ou da 
primeira consignação parcial, ou da data em 
que o dono da obra comunique ao empreiteiro 
a aprovação do Plano de Segurança e Saúde, 
caso esta última seja posterior, nos termos 
dos números 16 e 16.1 das cláusulas 
especiais do caderno de encargos. 

 
Cláusula Quinta 

(Caução) 
 

A execução da obra será garantida pela caução 
apresentada pela segunda contraente, no valor de 
…… (………..), referente a 5% do preço 
contratual, sem IVA, prestada por depósito em 
dinheiro ou em títulos emitidos ou garantidos pelo 
Estado, mediante a apresentação de garantia 
bancária ou seguro-caução de acordo com o 
estipulado no ponto 15 do programa do 
procedimento. 

 
Cláusula Sexta 

(Revisão de Preços) 
 

1- A fórmula aplicável de revisão de preços, de 
acordo com o estipulado na cláusula 37.ª das 
cláusulas gerais e da cláusula 14.ª das 
cláusulas especiais do caderno de encargos, 
será a seguinte: 

 
Ct = 0,31 St/So + 0,04 M03t/M03o + 0,04 
M06t/M06o + 0,02 M18t/M18o + 0,05 M20t/M20o + 
0,02 M22t/M22o + 0,01 M24t/M24o + 0,02 
M32t/M32o + 0,02 M42t/ M42o + 0,06 M43t/M43o 
+ 0,02 M45t/M45o + 0,04 M47t/M47o + 0,04 
M48t/M48o + 0,21 Et/Eo + 0,10. 
 
2- Os índices ponderados dos materiais e 

salários a considerar serão publicados, 
periodicamente, no Diário da República (lI 
Série). 

3- Os cálculos das revisões de preços são 
apurados pelo Empreiteiro adjudicatário, com 
base nos Autos de Medição e Plano de 
Pagamentos, sendo devidos após a 
apresentação nos termos do Decreto-Lei n.º 
6/2004, de 6 de janeiro. 

 
Cláusula Sétima 

(Gestor do Contrato) 
 

Nos termos do artigo 290.º-A do CCP, designam-
se gestores do presente contrato, o Eng.º Paulo 
Coutinho e o Eng.º Rui Manuel Abreu. 

 
Cláusula Oitava 

(Elementos contratuais) 
 

1- Fazem parte integrante do presente contrato 
os documentos previstos no n.º 2 do artigo 
96.º do CCP. 

 
2- Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no número anterior, a prevalência é 
determinada segundo a ordem pela qual são 
indicados no referido preceito legal. 

 
3- Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1 e o clausulado do presente 
contrato, prevalecem os primeiros, salvo 
quanto aos ajustamentos propostos de acordo 
com o disposto no artigo 99.º do CCP e 
aceites pelo Segundo contraente nos termos 
do disposto no artigo 101.º do mesmo Código. 

 
Cláusula Nona 
(Lei Aplicável) 

 
Quanto ao mais, serão aplicadas as normas 
reguladoras do CCP. 

 
Cláusula Décima 

(Foro Competente) 
 

Para resolução de todos os litígios decorrentes do 
presente contrato fica estipulada a competência do 
Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
 
Arquivo: 
 
a) Cópia da Certidão permanente, com o código 

de acesso 0381-7834-4800, subscrita em 4 de 
novembro de 2016 e válida até 4 de fevereiro 
de 2020; 

b) Procuração datada de 23 de novembro de 
2016; 
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c) Cópia da Declaração emitida, em … de …..de 
201..., pelo Serviço Segurança Social Direta, 
comprovativa da situação contributiva da 
adjudicatária; 

d) Cópia da Certidão emitida em … de ……de 
201..., pelo Serviço de Finanças de ………, 
comprovativa da situação tributária da 
adjudicatária; 

e) Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas com 
o número 2205.-PUB, emitido pelo Instituto 
dos Mercados Públicos do Imobiliário e da 
Construção; 

f) Cópia dos Certificados de Registos Criminais 
emitidos, em … de …… de 2019, pelo 
Ministério da Justiça - Direção Geral da 
Administração da Justiça e válidos até …. de 
…… de 20… , comprovativos de que o titular 
dos órgãos sociais da segunda contraente e a 
segunda contraente não se encontram nas 
situações previstas nas alíneas b) e h) do 
artigo 55.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos contraentes e por mim, Lina 
Maria Palma do Nascimento, Licenciada em 
Administração Regional e Autárquica, designada 
Oficial Público, conforme despacho de designação 
número 46/PRES/2017, proferido pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, em 30 de 
outubro de 2017, nos termos do artigo 35.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Celebrado em triplicado, em Odivelas a … de 
……. de 2019, ficando um exemplar para cada um 
dos contraentes. 
 
Conta: Pago por meio da guia n.º …….. . 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 0147/DIREP/LL 

 
de 6 de março de 2019 

 
sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 7 de março de 2019 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Obras Municipais 

e de 11 de março de 2019 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
(registo E/26148/2019, de 06.03.2019) 

 
Substituição nos períodos de faltas, 

ausências e impedimentos 
do Chefe da Divisão 

de lnfraestruturas Rodoviárias 
e Espaço Público 

 
Tendo em vista assegurar a gestão corrente e a 
manutenção do desenvolvimento em continuidade 
da atividade operacional realizada pela DIREP, 
nos períodos de faltas, ausências e impedimentos 
do Chefe da Divisão, as competências que lhe 
foram subdelegadas através do despacho n.º 
255/2018, datado de 4 de outubro, propõe-se que 
sejam cometidas ao Técnico Superior, Carlos 
Aberto Rodrigues Lestre. 

 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Lopes 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

EDITAL n.º 39/2019 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística do Bairro 
da Casa Branca - São João da Talha - Processo 
Administrativo n.º 29.090/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no n.º 7 do 
artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013, de 26 de novembro e pela Lei n.º 
70/2015, de 16 de julho e nos termos definidos no 
art.º 64.º do Regulamento Municipal de Edificação 
e Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, que se encontra aberto, a partir do décimo 
dia a contar da data do despacho que determina a 
sua realização (06.03.2019) e pelo prazo de 15 
(quinze) dias úteis, o período de discussão pública 
referente ao projeto de reconversão urbanística, 
na modalidade de operação de loteamento, a 
realizar no Bairro da Casa Branca, sito na União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela no âmbito do processo de 
reconversão urbanística de AUGI - área urbana de 
génese ilegal - de iniciativa particular, durante o 
qual os interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar o projeto de reconversão urbanística, na 
modalidade de operação de loteamento, constante 
do Processo Administrativo n.º 29.090/L/OR, bem 
como as informações técnicas elaboradas pelos 
serviços municipais competentes, devendo dirigir-
se, para o efeito, em qualquer dia útil, das 9.00 às 
16.00 horas, à Equipa Multidisciplinar das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - 4.º Piso, Loures (edifício do 
DPGU). 
 
 

Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 11 de março de 2019 
 

O Chefe da EMAUGI 
 

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

 
(a) Rui Paulo 

 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 3438/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de assistente técnico, 
na área de formação de topógrafo 

contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
fevereiro de 2019, com Paulo Jorge Torre 
Gonçalves, na categoria de Assistente Técnico da 
carreira geral de Assistente Técnico, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 5 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 14627/2017, 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. 
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4 de fevereiro de 2019. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 44, de 4 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 3612/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de quatro postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de serviço e política social 
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 Filipa Alexandra da 
Silva Santos, Joana Patrícia Coelho Fofo, Julieta 
da Luz Lopes Pereira Feliz e 1 de fevereiro de 
2019, com Sónia Isabel da Nóbrega Ricardo, 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 47, de 7 de março de 2019] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 3704/2019 
 

Designação do Cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 
2 do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, Nuno Ricardo Dinis de Abreu, para 
exercer funções de Adjunto do Gabinete de Apoio 
à Vereação, a partir de 17 de dezembro de 2018. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular: 
 
Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001. 
 
Formação Profissional: 
 
Pós-graduação - Profissionalização em Serviço, 
pela Universidade Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. Mini MBA 
em Gestão, pela Primavera Academy, em 2007. 
Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. Membro da Ordem dos Contabilistas 
Certificados desde 2002. 
 
Carreira Profissional: 
 
Entre 2014 e 2017 exerceu a função de Presidente 
do Conselho de Administração na Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento de Loures, 
E. M. Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E. E. M. Entre 2005 e 2011 exerceu 
funções de Direção na Eptoliva - Escola 
Profissional. Entre 2006 e 2007 exerceu funções 
enquanto formador no IEFP - Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. Entre 2003 e 2006 foi 
docente na Eptoliva - Escola Profissional. Entre 
2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. Entre 2003 e 2007 foi responsável 
pelo desenvolvimento de vários módulos em 
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Cursos de Formação Profissional orientados para 
a Criação e Gestão de Pequenos Negócios, no 
NERGA - Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução Administrativa e 
Financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
2 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 3705/2019 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de um posto de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação 

de engenharia de proteção civil 
contrato de trabalho em funções públicas 

por tempo indeterminado 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
fevereiro de 2019, com Nuno Manuel Dias de 
Deus, 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. 

 
4 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 

 
 
 
 

AVISO n.º 3706/2019 
 

Exoneração do cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que foi determinada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 42.º 
e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a exoneração de 
Nuno Ricardo Dinis de Abreu das funções de 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, a 
partir de 17 de dezembro de 2018. 

 
6 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 3707/2019 
 

Exoneração de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que foi determinada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
e de acordo com o disposto no n.º 2 do artigo 42.º 
e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a exoneração de 
Nuno Ricardo Dinis de Abreu das funções de 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Vereação, a partir 
de 15 de novembro de 2018. 

 
6 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
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AVISO n.º 3708/2019 
 

Designação do cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 
1 do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, Nuno Ricardo Dinis de Abreu, para 
exercer funções de Adjunto no Gabinete de Apoio 
à Presidência, a partir de 15 de novembro de 
2018. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular 
 
Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001. 
 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. Mini MBA 
em Gestão, pela Primavera Academy, em 
2007.Curso de Formação Pedagógica de 
Formadores, em 2002. Membro da Ordem dos 
Contabilistas Certificados desde 2002. 
Carreira Profissional: Entre 2014 e 2017 exerceu a 
função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, E. M. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E.E. M. Entre 2005 e 2011 exerceu 
funções de Direção na Eptoliva - Escola 
Profissional. Entre 2006 e 2007 exerceu funções 
enquanto formador no IEFP - Instituto de Emprego 
e Formação Profissional. Entre 2003 e 2006 foi 
docente na Eptoliva - Escola Profissional. Entre 
2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. Entre 2003 e 2007 foi responsável 
pelo desenvolvimento de vários módulos em 
Cursos de Formação Profissional orientados para 

a Criação e Gestão de Pequenos Negócios, no 
NERGA - Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução Administrativa e 
Financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
6 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 3709/2019 
 

Designação de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 
1 do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, Paulo Alexandre da Silva Quaresma, 
para exercer funções de Adjunto no Gabinete de 
Apoio à Presidência, a partir de 17 de dezembro 
de 2018. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 
 
Nota curricular 
 
Nome: Paulo Alexandre da Silva Quaresma 
Habilitações Literárias: Pós-graduação em 
Educação Social e Intervenção Comunitária pela 
Escola Superior de Educação de Lisboa, em 2016; 
Curso de professor do 1.º ciclo do ensino básico 
pela Escola Superior de Educação de Setúbal, em 
1994. 
 
Carreira Profissional: 
 
Entre 2016 até à presente data: Coordenador do 
Gabinete de Intervenção Local (GIL) da Câmara 
Municipal de Loures; Entre 2014 e 2016 Diretor de 
núcleo na Unidade de aprovisionamento, logística, 
transportes e hoteleiros, no Centro de Medicina e 
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Reabilitação de Alcoitão/Santa Casa da 
Misericórdia de Lisboa; Entre 2013 e 2014 
Tesoureiro (a tempo inteiro) da Junta de Freguesia 
de Carnide; Entre 2002 e 2013 Presidente da 
Junta de Freguesia de Carnide; Entre 2001 e 2002 
Vice-Presidente da Comissão Executiva Provisória 
do Agrupamento de Escolas do B.º Padre Cruz; 
Entre 1994 e 2001 Professor do 1.º ciclo do ensino 
básico. 
 
Outras experiências profissionais: 
 
Entre 2010 e 2014 Vogal do Conselho Geral do 
CEFA - Centro de Estudos e Formação 
Autárquica; Entre 2010 e 2014 Vice-Presidente 
nacional da Associação Nacional de Freguesias 
(ANAFRE); Entre 2006 e 2010 Vogal do Conselho 
Diretivo Nacional da Associação Nacional de 
Freguesias (ANAFRE). 

 
6 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
 
 
 
 

AVISO n.º 3710/2019 
 

Exoneração do cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Torna-se público que foi determinada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
e de acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 42.º 
e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, a exoneração de 
Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, a partir de 1 de novembro de 2018. 

 
6 de fevereiro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 48, de 8 de março de 2019] 
 
 
 
 


