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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

87.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 5 de abril de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Fernando José da Costa  
compareceu à Reunião às 10h40. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceu à Reunião às 11h20. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão 
ausentou-se da Reunião às 13h45. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 84.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 22 de fevereiro 
de 2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, na ausência dos 
Srs. Vereadores Fernando José da Costa e 
Ricardo Jorge Monteiro Lima, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão por não ter estado presente 
naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da proposta, a submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal, relativa às 
Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2016 e ao Relatório de Gestão de 
2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 147/2017 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com o disposto no artigo 27.º do 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, a segunda sessão ordinária 
do órgão deliberativo do município, a realizar-
se durante o mês de abril, destina-se à 
apreciação e votação dos documentos de 
prestação de contas. 

 
B. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
conforme previsto na alínea l) do n.º 2 do 
artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro. 

 
C. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

 
D. Atendendo ao disposto na alínea j) do n.º 1 do 

artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, compete ao presidente da 
câmara submeter os documentos referidos na 
alínea precedente à aprovação da Câmara 
Municipal e à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal. 

 
E. Face ao estipulado no Plano Oficial de 

Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 
de fevereiro, com as alterações que lhe foram 
introduzidas, fazem parte dos documentos de 
prestação de contas o balanço, a 
demonstração de resultados, os mapas de 
execução orçamental, os anexos às 
demonstrações financeiras e o relatório de 
gestão. 
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F. Os documentos de prestação de contas das 
entidades que sejam obrigadas à adoção da 
contabilidade patrimonial devem ser 
remetidos, ao órgão para apreciação, 
juntamente com a certificação legal das contas 
e o parecer sobre as mesmas emitidos pelo 
auditor externo, conforme estipulado no n.º 3 
do artigo 76.º e na alínea e) do n.º 2 do artigo 
77.º, ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º e da 
alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º, ambas do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, para 
posterior remessa à Assembleia Municipal de 
Loures para apreciação e votação, sobre os 
seguintes documentos: 
 

• Demonstrações Financeiras respeitantes ao 
exercício de 2016, constantes do Anexo I; 

 

• Relatório de Gestão de 2016, constante do 
Anexo lI. 

 
Juntam-se em anexo: 
 

• Documentos inerentes ao cumprimento do 
dever de informação constante no artigo 10.º 
da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, 
designada por Lei dos Compromissos e 
Pagamentos em Atraso e no artigo 19.º do 
Decreto-Lei n.º 127/2012, de 21 de junho, que 
contempla as normas legais disciplinadoras 
dos procedimentos necessários à aplicação da 
Lei dos Compromissos e Pagamentos em 
Atraso e à operacionalização da prestação de 
informação constante naquela Lei, a 31 de 
dezembro de 2016 (Anexo III); 

• Documentos respeitantes à certificação legal 
das contas, parecer sobre as contas e relatório 
de auditoria anual, referentes ao ano 2016, 
emitidos pelo Revisor Oficial de Contas 
(Anexo IV). 

 
 

Loures, 27 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

NOTA DA REDAÇÃO: pela sua grande extensão 
(1285 páginas equivalentes a > 255 Mb), os 
documentos referidos supra encontram-se 
disponíveis em suporte informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal. 
Os documentos relativos à Certificação Legal de 
Contas (parecer sobre as contas e relatório de 
auditoria anual) emitidos pelo Revisor Oficial de 
Contas encontram-se disponibilizados em Anexo, 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da proposta, a submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal, relativa à 1.ª 
Revisão ao Orçamento de 2017 e Opções do 
Pano 2017-2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 148/2017 

 
Considerando que: 
 
A. É necessário afetar ao orçamento em vigor o 

saldo de gerência de 2016, no montante de 
7.844.499,08 euros (sete milhões oitocentos e 
quarenta e quatro mil quatrocentos e noventa 
e nove euros e oito cêntimos), e que deve ser 
feito em sede de revisão orçamental, nos 
termos dos pontos 2.3.4 e 8.3.1 do Decreto-
Lei n.º 54-A/99 (POCAL); 

 
B. O valor do Saldo de Gerência 2016 é aplicado 

fundamentalmente no reforço das dotações 
das rubricas associadas à iluminação dos 
espaços públicos, ao tratamento e recolha de 
águas residuais e à concretização de 
investimentos municipais, nomeadamente a 
aquisição de imóveis; 

 
C. Com a publicação do Orçamento do Estado de 

2017, é necessário adequar o orçamento 
autárquico aos valores da participação do 
Município nos Impostos do Estado, 
nomeadamente, Fundo de Equilíbrio 
Financeiro (Corrente e Capital) e da 
Participação no IRS; 

 
D. É necessário atualizar os valores afetos ao 

financiamento das competências delegadas 
nas Juntas de Freguesia, através dos 
Contratos Interadministrativos e Acordos de 
Execução, para o exercício de 2017; 
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E. Foram comunicadas as aprovações das 
candidaturas, Escola Básica do Alto da Eira, 
Escola Básica da Quinta da Alegria, Escola 
Básica da Bobadela e Escola Básica n.º 3 de 
Unhos, (no âmbito do PACTO, sob a medida 
P| 10.5/10.a - lnfraestruturas de educação e 
formação) sendo indispensável adequar a 
receita municipal de 2017; 

 
F. Existem investimentos municipais financiados 

por candidaturas que foram também objeto de 
recurso ao empréstimo bancário, é 
imprescindível ajustar esse recurso ao 
financiamento, no âmbito das de Portugal 
2020, quer na receita, quer na despesa, 
permitindo garantir que os investimentos 
sejam financiados em correspondência com as 
percentagens das despesas elegíveis objeto 
do cofinanciamento; 

 
G. É necessário proceder a reajustamentos de 

outras dotações orçamentais, movimentos que 
se compensam orçamentalmente, 
nomeadamente nas rubricas de pessoal, 
gestão, dos meios informáticos, equipamento 
para a Polícia Municipal e intervenções na 
área do Turismo. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, delibere submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a 1.ª 
Revisão ao Orçamento 2017 e Opções do Plano 
2017-2020. 

 
 

Loures, 29 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Revisão ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

Proposta de aprovação da proposta, a submeter a 
deliberação da Assembleia Municipal, relativa a 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 149/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 80.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 28 de 
dezembro de 2016, aprovou a proposta de 
deliberação n.º 543/2016, referente à alteração 
ao Regulamento de Taxas Municipais vigente 
através da diminuição do valor da taxa, 
prevista no artigo 40.º deste mesmo 
Regulamento, devida pela realização de 
inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes. Deliberação publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
n.º 26, de 28 de dezembro de 2016. 

 
B. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs1 

e 2 do artigo 100.º, todos do DL n.º 4/2015, de 
7 de janeiro, promoveu-se a publicitação do 
procedimento inerente à alteração 
regulamentar supra mencionada; bem como à 
participação procedimental dos interessados 
no mesmo. 

 
C. Atendendo, também, ao disposto no artigo 56.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação vigente, foi elaborado o 
Edital n.º 7/2017, publicitado no site oficial da 
Câmara Municipal de Loures (a 18 de janeiro 
de 2017), publicado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” 
e afixado quer no Edifício dos Paços do 
Concelho, quer nas Juntas de Freguesia do 
Concelho. 

 
D. Neste âmbito não se verificou a constituição 

de qualquer interessado e, 
consequentemente, a apresentação de 
quaisquer contributos à proposta de alteração 
do Regulamento de Taxas Municipais vigente 
em causa. 

 
E. Nos termos do artigo 101.º do DL n.º 4/2015, 

de 7 de janeiro, a proposta de alteração ao 
Regulamento de Taxas Municipais vigente 
supra melhor identificada foi submetida a 
consulta pública, pelo prazo de 30 dias úteis a 
contar da data da sua publicação em Diário da 
República. 



 

 
N.º 7 

  

 
 

5 de ABRIL 
de 2017 

 
 
 
 

8 

 

F. Atendendo, também, ao disposto no artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação vigente, foi elaborado o 
Edital n.º 8/2017, publicitado no site oficial da 
Câmara Municipal de Loures, publicado no 
Boletim de Deliberações e Despachos “Loures 
Municipal” e afixado quer no Edifício dos 
Paços do Concelho, quer nas Juntas de 
Freguesia do Concelho. 

 
G. Foi ainda desenvolvido o procedimento de 

publicação de anúncio em jornal, bem como a 
publicação em Diário da República, o que 
ocorreu em 6 de fevereiro de 2017 (2.ª série). 

 
H. Decorreu até ao dia 21 de março do presente 

ano a consulta pública sobre a citada proposta 
de alteração. 

 
I. Neste âmbito não foram, também, 

rececionadas quaisquer sugestões à proposta 
objeto da consulta pública. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º conjugada com 
as alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º, todas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação vigente, delibere submeter a deliberação 
da Assembleia Municipal de Loures a proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente através da diminuição do valor da taxa, 
prevista no artigo 40.º deste mesmo Regulamento, 
devida pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes, nos termos constantes do Anexo 
à presente proposta, e que dela faz parte 
integrante, já submetida a audiência de 
interessados e consulta pública, cumprindo-se, a 
posteriori, os restantes trâmites legais 
necessários, designadamente os inerentes à 
produção de efeitos da presente alteração, como a 
sua publicação em Diário da República nos termos 
do artigo 139.º do DL n.º 4/2015, de 7 de janeiro. 

 
 

Loures, 28 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures através da diminuição do 
valor da taxa, prevista no artigo 40.º deste 
mesmo Regulamento, devida pela realização de 
inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes 
 
Atendendo que os custos inerentes à taxa, 
constante no artigo 40.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures em vigor, devida pela 
realização de inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, sofreram alterações significativas. 
 
Foi sentida a necessidade de se efetuar uma 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente por forma a nele consagrar uma 
diminuição do valor da taxa devida pela realização 
de inspeções periódicas ordinárias, extraordinárias 
e reinspeções a ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes. Pelo que, 
procedeu-se à presente alteração por forma a 
satisfazer tal necessidade. 
 
A presente alteração foi submetida a audiência de 
interessados e a consulta pública, nos termos dos 
artigos 98.º, 100.º e 101.º, todos do DL n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, não tendo existido a constituição 
de qualquer interessado; bem como a 
apresentação de quaisquer sugestões. 

 
 

A. No corpo do Regulamento 
 

CAPÍTULO III 
Urbanização e edificação 

 
 

SEÇÃO VI 
Vistorias e inspeções 

 
Artigo 40.º 

Ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes 

 
Pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes é devida, pelo requerente, por 
unidade, a seguinte taxa - 95,00 €. 
 
Os custos diretos e indiretos com a Função 
Ordenamento do Território a 31 de dezembro de 
2015(€): 
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Custos diretos 
 
  Custos Diretos 

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

61 CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS 
E DAS MATÉR.CONSUM. 

 
2.274 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
568.403 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 

64 CUSTOS DE PESSOAL 3.034.740 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

86 
66 AMORTIZAÇÕES  
67 PROVISÕES  
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS  
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 135 

 TOTAL CUSTOS DIRETOS 3.605.640 

 
 
Custos indiretos 
 
  Custos Diretos 

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

61 CUSTOS DAS MERC. VENDIDAS 
E DAS MATÉR.CONSUM. 

 
16.573 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
1.129.211 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 
631.453 

64 CUSTOS DE PESSOAL 1.181.190 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

13.261 
66 AMORTIZAÇÕES 585.840 
67 PROVISÕES 184.193 
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS 197.173 
69 CUSTOS E PERDAS EXTRAORDINÁRIOS 221.232 

 TOTAL CUSTOS INDIRETOS 4.160.126 

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

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 44959/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para o ano letivo de 2017-
2018 
Proposta de aprovação do programa do concurso, 
caderno de encargos, da constituição do Júri do 
procedimento e de delegação de competências 
para prestação de esclarecimentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 156/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Através da informação efetuada pela Divisão 

de Ação Social Escolar (DASE), através da 
informação n.º 153/DE-DASE/RS-PF, datada 
de 08/03/2017 e da informação com registo 
E/24242/2017, foi manifestada a necessidade 
de instrução e lançamento de um 

procedimento aquisitivo, com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar, para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
13, válidos para o ano letivo de 2017-2018; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos, bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pelas entidades adjudicatárias 
com a execução dos contratos a celebrar, 
estimado em 764.100,00 € (setecentos e 
sessenta e quatro mil e cem euros), se mostra 
adequado adotar o procedimento do tipo 
concurso público, com publicação de anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto no artigo 
16.º, n.º 1, alínea b), artigos 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea b), todos do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
C. Foram elaboradas as peças do procedimento, 

a saber o Programa do Concurso e o Caderno 
de Encargos, documentos que constam em 
anexo; 

 
D. A natureza do procedimento aquisitivo em 

causa implica a fixação de um prazo para 
apresentação de propostas nunca inferior a 47 
dias, tem-se por adequado que para 
apresentação das mesmas se estabeleça um 
prazo de 48 (quarenta e oito) dias e que sejam 
apresentadas através da plataforma eletrónica 
de contratação pública VORTALnext; 

 
E. O órgão competente para contratar é a 

Câmara Municipal, conforme decorre, 
conjugadamente, do artigo 36.º do CCP e do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 
11/04, uma vez que se estima que, com a 
execução de todas as prestações que 
constituem o objeto dos contratos, o preço 
contratual a pagar pelo Município de Loures 
possa ser na ordem dos supra referidos 
764.100,00 € (setecentos e sessenta e quatro 
mil e cem euros), a que acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor, se devido. O preço contratual 
estimado pagar de 764.100,00 € (setecentos e 
sessenta e quatro mil e cem euros) é 
resultante da soma do montante de 70.560,00 
€ (setenta mil quinhentos e sessenta euros) 
respeitante ao Lote 1, com o montante de 
105.840,00 € (cento e cinco mil oitocentos e 
quarenta euros) respeitante ao Lote 2, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
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quatrocentos euros) respeitante ao Lote 3, 
com o montante de 70.560,00 € (setenta mil 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 4, com o montante de 32.400,00 € (trinta 
e dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao 
Lote 5, com o montante de 32.400,00 € (trinta 
e dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao 
Lote 6, com o montante de 121.500,00 € 
(cento e vinte e um mil e quinhentos euros) 
respeitante ao Lote 7, com o montante de 
105.840,00 € (cento e cinco mil oitocentos e 
quarenta euros) respeitante ao Lote 8, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 9, 
com o montante de 35.280,00 € (trinta e cinco 
mil duzentos e oitenta euros) respeitante ao 
Lote 10, com o montante de 60.120,00 € 
(sessenta mil cento e vinte euros) respeitante 
ao Lote 11, com o montante de 32.400,00 € 
(trinta e dois mil e quatrocentos euros) 
respeitante ao Lote 12 e com o montante de 
32.400,00 € (trinta e dois mil e quatrocentos 
euros) respeitante ao Lote 13, montante por 
lote esse que se mostra fixado no Caderno de 
Encargos do procedimento enquanto preço 
base desse mesmo lote; 

 
F. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa está prevista na rubrica 0503 
02021001 2017 A 59, conforme PRC n.º 
1269/2017, datada de 22/03/2017; 

 
G. Se tem por adequado que, para além das 

competências que decorrem do disposto no n.º 
1 do artigo 69.º do CCP, seja delegada 
competência ao júri para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
b), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b) 36.º, 67.º e 
69.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, aprovar: 
 
1. O programa do concurso e o caderno de 

encargos do procedimento que se anexam; 
 

2. Aprovar o júri com os elementos 
imediatamente abaixo identificados e delegar-
lhe competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das regras das peças do procedimento, 
nos termos estatuídos nos números 1 e 2 do 
artigo 50.º do CCP: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar (DCA) 
 
- 1.º Vogal Efetivo – Dr.ª Alexandra Costa 

(DASE) 
 
- 2.º Vogal Efetivo – Dr.ª Rita Sousa (DASE) 
 
- 1.º Vogal Suplente – Sr.ª Sandra Isabel 

Figueiredo (DCA) 
 
- 2.º Vogal Suplente – Sr.ª Ana Paula Pardal 

(DCA) 
 

Loures, 29 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Proposta de celebração de Protocolo entre o 
Município de Loures e Inversiones Portuguesas, 
S.L., no âmbito do alvará de licença de loteamento 
e de obras de urbanização n.º 05/2004 – Quinta do 
Papa Leite, EN10, São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, tendo por objeto assegurar a 
execução e conclusão dos trabalhos referentes 
aos espaços verdes da urbanização e reabilitação 
da edificação existente na parcela de cedência. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 141/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures emitiu, em 4 de maio 

de 2004, em nome de Lisepo Transportes, 
Lda., o Alvará de loteamento n.º 05/2004, no 
âmbito do processo n.º 38475/L/OR, averbado 
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em nome de Inversiones Portuguesas, S.L., 
que titula a operação de loteamento, sito na 
Quinta do Papa Leite - EN 10, em São João 
da Talha, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela; 

 
B. Foi realizada vistoria para efeitos de receção 

provisória das obras de urbanização, tendo-se 
verificado que se encontram por executar 
diversos trabalhos, os quais se encontram 
melhor descritos no respetivo auto de vistoria, 
constante a fls. 1271 a 1279 do processo; 

 
C. Constitui obrigação do Município assegurar 

que a Inversiones Portuguesas, S.L. cumpre 
as condições constantes do alvará de 
loteamento; 

 
D. Este processo já se arrasta há bastante 

tempo, sendo que a Inversiones Portuguesas, 
S.L. demonstrou dificuldades em executar de 
uma forma célere as obras de urbanização em 
falta, configurando interesse público a sua 
rápida execução e conclusão; 

 
E. Face à impossibilidade da Inversiones 

Portuguesas, S.L. assumir neste momento a 
execução destas obras, o Município assumirá 
a responsabilidade da realização das mesmas, 
nas condições que ora se propõe protocolar; 

 
F. O custo das obras referentes aos espaços 

verdes da urbanização e reabilitação da 
edificação existentes na parcela de cedência, 
perfazem a quantia de 150.034,62 € (cento e 
cinquenta mil e trinta e quatro euros e 
sessenta e dois cêntimos); 

 
G. A Inversiones Portuguesas, S.L. aceita 

suportar o custo das referidas obras, no 
montante total de 150.034,62 € (cento e 
cinquenta mil e trinta e quatro euros e 
sessenta e dois cêntimos), obrigando-se a 
pagar este valor ao Município, em 18 (dezoito) 
prestações mensais, iguais e sucessivas, no 
valor de 8.335,26 € cada uma; 

 
H. A Inversiones Portuguesas, S.L. presta a favor 

do Município de Loures caução destinada a 
garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas com a outorga do protocolo através 
de garantia bancária autónoma à primeira 
solicitação; 

 
I. A aprovação do presente protocolo permitirá 

fixar as obrigações das partes para a 
conclusão da execução das obras em falta, 
garantindo a concretização e fruição pela 
população dos espaços públicos daquela 
urbanização. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pela alínea bb) do n.º 1 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a minuta de protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Inversiones Portuguesas, S.L.. 
 
… 

 
Loures, 15 de março de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representado por Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara de Loures, adiante 
designada por Primeira Outorgante ou CML 
 
e 
 
INVERSIONES PORTUGUESAS, S.L., pessoa 
coletiva de Direito Espanhol, com o número de 
identificação fiscal portuguesa 980191157, com 
morada sita na Estrada Nacional 10, Km 139, 
2695-877 São João da Talha, neste ato 
representada por D. Roberto Abarca Moro, na 
qualidade de apoderado, adiante designada por 
Segunda Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
A) A segunda outorgante é titular do Alvará de 

Loteamento n.º 05/2004, emitido em 4 de maio 
de 2004; 

 
B) O alvará supra identificado titula a licença de 

loteamento e obras de urbanização do prédio 
denominado Quinta do Papa Leite, sito na EN 
10, em São João da Talha, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
C) Realizada vistoria para efeitos de receção 

provisória das obras de urbanização, verificou-
se que se encontram por executar os 
trabalhos descritos no auto anexo ao presente 
protocolo do qual faz parte integrante, como 
anexo I; 
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D) A segunda outorgante, não dispõe de 
condições financeiras que lhe permitam, com 
brevidade, executar todos os trabalhos em 
falta e que constam do auto referido na alínea 
anterior; 

 
E) Constitui obrigação da CML assegurar que a 

segunda outorgante cumpre as condições 
constantes do alvará de loteamento; 

 
F) Este processo já se arrasta há bastante 

tempo, demonstrando a segunda outorgante 
dificuldades em concluir os trabalhos em falta, 
sendo que configura interesse público a rápida 
execução e conclusão destas obras. 

 
 
È livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente protocolo que se regerá pelos 
considerandos acima e pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem como objeto assegurar a 
execução e a conclusão, garantindo o respetivo 
pagamento, dos trabalhos referentes aos espaços 
verdes da urbanização e reabilitação da edificação 
existente na parcela de cedência, nos termos e 
nas condições previstas na licença de loteamento 
e obras de urbanização, titulada pelo alvará de 
loteamento e obras de urbanização n.º 05/2004, 
emitido em 4 de maio de 2004 pela CML. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Realização das obras) 

 
1. As outorgantes acordam que as obras a 

realizar são as que constam da estimativa 
anexa ao presente protocolo, como anexo II; 

 
2. Face à impossibilidade da segunda outorgante 

assumir a execução destas obras, a primeira 
outorgante assumirá a responsabilidade pela 
realização das mesmas; 

 
3. Verifica-se, ainda, a necessidade de 

futuramente se realizarem obras na edificação 
existente na parcela de cedência tendo em 
vista sua adaptação à finalidade a que a 
mesma se destina. 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Custo das obras) 

 
O valor correspondente à execução dos trabalhos 
em falta, melhor descritos na estimativa anexa ao 
presente protocolo, cuja execução passará para a 
responsabilidade da CML, é de 150.034,62 € 
(cento e cinquenta mil e trinta e quatro euros e 
sessenta e dois cêntimos). 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Pagamento) 

 
1. A segunda outorgante aceita suportar os 

custos de execução dos trabalhos em falta, 
que se encontram descritos na estimativa 
anexa ao presente protocolo, no montante 
total de 150.034,62 € (cento e cinquenta mil e 
trinta e quatro euros e sessenta e dois 
cêntimos) que se obriga a pagar à primeira 
outorgante em 18 (dezoito) prestações 
mensais, iguais e sucessivas, no valor de 
8.335,26 € cada uma. 

 
2. A primeira prestação vence-se na data da 

assinatura do presente protocolo e as 
seguintes, sucessivamente, na mesma data 
dos meses subsequentes. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Garantias) 

 
1. A segunda outorgante presta a favor da 

primeira outorgante caução destinada a 
garantir o cumprimento das obrigações 
assumidas com a outorga do presente 
protocolo, através da garantia bancária 
autónoma à primeira solicitação prestada pelo 
Banco (...) com o n.º (...) no valor de 
150.034,62 € (cento e cinquenta mil e trinta e 
quatro euros e sessenta e dois cêntimos), a 
qual se obriga a entregar no ato da assinatura 
do presente protocolo. 

 
2. A primeira outorgante poderá ordenar, 

mediante requerimento da segunda 
outorgante, a redução da garantia bancária, na 
proporção das prestações cujo pagamento se 
mostre efetuado. 

 
3. A primeira outorgante obriga-se a ordenar o 

cancelamento da garantia bancária, 
identificada no número um da presente 
cláusula, logo que a segunda outorgante 
comprove ter efetuado o pagamento integral 
da quantia acordada. 
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4. O não cumprimento de qualquer uma das 
prestações acordadas implicará o vencimento 
imediato das restantes, podendo a primeira 
outorgante acionar de imediato a garantia 
bancária supra identificada. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Alterações) 

 
Qualquer alteração ou aditamento ao presente 
protocolo deverá ser reduzida a escrito e assinada 
pelas outorgantes, passando a dele fazer parte 
integrante. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Entrada em vigor) 

 
O presente protocolo entrará em vigor, produzindo 
os seus efeitos, na data da sua assinatura. 
 
 
Fazem parte integrante do presente protocolo, os 
Anexos I e II. 
 
O presente protocolo, elaborado em duplicado, 
será assinado e rubricado pelos outorgantes, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 

 
 

Loures, __ de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

(Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
 

Inversiones Portuguesas 
 

(Roberto Abarca Moro) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de ratificação da celebração de 
Aditamento ao Protocolo entre o Município de 
Loures e a Interfundos – Gestão de Fundos de 
Investimento Imobiliário, S.A. em representação 
do Fundo Multiusos do Oriente – Fundo Especial 
de Investimento Imobiliário Fechado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 151/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A 23 de janeiro de 2015 foi celebrado um 

Protocolo entre o Município de Loures e a 
Interfundos - Gestão de Fundos de 
Investimento Imobiliário, S.A., o qual definia 
prazos para a execução das obras que 
faltavam executar no Complexo Multiusos 
Oriente, estabelecia a prestação de uma 
caução para garantia da realização dessas 
obras e permitia a entrada em funcionamento 
e abertura ao público do equipamento do 
Centro de Saúde; 

 
B. A Interfundos - Gestão de Fundos de 

Investimento Imobiliário, S.A. executou obras 
no Piso -1 do Bloco B1 de forma a 
implementar a solução definitiva de 
estacionamento a afetar aos equipamentos, de 
acordo com o projeto aprovado e as condições 
da licença; 

 
C. A 16 de março de 2017 foi emitido o Alvará de 

Autorização de Utilização dos referidos 
estacionamentos; 

 
D. Sendo de relevante interesse público a 

utilização e o funcionamento dos 
estacionamentos que no futuro ficarão afetos 
aos equipamentos, o Município optou por 
celebrar um aditamento ao Protocolo inicial 
para garantir a sua abertura imediata ao 
público. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no artigo 35.º n.º 3, do 
Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
a Câmara Municipal de Loures ratifique a 
celebração do Aditamento ao Protocolo entre o 
Município de Loures e a Interfundos - Gestão de 
Fundos de Investimento imobiliário, S.A., em 
representação do fundo Multiusos do Oriente - 
Fundo Especial de Investimento Imobiliário 
Fechado, o qual permite a abertura ao público do 
estacionamento. 
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Loures, 30 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

1.º ADITAMENTO AO PROTOCOLO 
 

Entre: 
 
PRIMEIRA: Município de Loures, pessoa coletiva 
n.º 501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
em Loures, representada pelo Senhor Presidente 
da Câmara Municipal, Bernardino Soares, adiante 
designada por PRIMEIRA OUTORGANTE ou 
CML, e 
 
SEGUNDA: Interfundos - Gestão de Fundos de 
Investimento Imobiliário, S.A., pessoa coletiva n.º 
507552881, Sociedade que intervém como 
gestora, administradora e representante do Fundo 
Multiusos do Oriente - Fundo Especial de 
Investimento Imobiliário Fechado, pessoa coletiva 
n.º 720008450, cuja constituição foi autorizada por 
deliberação da comissão do mercado de valores 
mobiliários, na reunião de 14/12/2006 e 
constituído em 27/12/2006, adiante designada por 
SEGUNDA OUTORGANTE. 
 
A PRIMEIRA e SEGUNDA OUTURGANTES, 
doravante designadas conjuntamente por as 
“PARTES”. 
 
Considerando que: 
 
1. A 23 de janeiro de 2015 foi celebrado um 

Protocolo entre as Partes com vista a 
acordarem-se os pontos pendentes 
relativamente ao empreendimento “Multiusos 
Oriente”, a saber: (i) autorizações de utilização 
do empreendimento; (ii) certidão de 
propriedade horizontal do empreendimento; 
(iii) obras de construção do Pavilhão 
Polidesportivo, Centro de Dia e Centro de 
Saúde (os “Equipamentos”) e (iv) 
infraestruturas exteriores (o “Protocolo”); 

 
2. No âmbito da execução do Protocolo a 

PRIMEIRA OUTORGANTE concedeu a 
exploração do Centro de Saúde à 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, IP (“ARS”); 

 
3. A titularidade do Centro de Saúde, bem como 

dos demais equipamentos foi posteriormente 
cedida à PRIMEIRA OUTORGANTE por 
escritura de cedência. 

4. A SEGUNDA OUTORGANTE completou a 
maioria dos trabalhos previstos nos termos do 
auto de vistoria de 11 de setembro de 2014, 
homologado em 9 de outubro de 2014, que 
constitui o Anexo l do Protocolo; 

 
5. A PRIMEIRA OUTORGANTE realizou a 15 de 

outubro de 2015 uma vistoria para verificação 
da completude dos trabalhos realizados pela 
SEGUNDA OUTORGANTE; 

 
6. A SEGUNDA OUTORGANTE pretende 

proceder à redução da garantia bancária 
associada às obras já realizadas; 

 
7. A SEGUNDA OUTORGANTE executou obras 

no Piso -1 do Bloco B1 de forma a 
implementar a solução definitiva de 
estacionamento a afetar aos Equipamentos de 
acordo com o projeto aprovado e as condições 
da licença; 

 
8. A 16 de março de 2017, foi emitido o Alvará de 

Autorização de Utilização dos referidos 
estacionamentos; 

 
9. Que é de relevante interesse público a 

utilização e o funcionamento dos 
estacionamentos que no futuro ficarão afetos 
aos equipamentos cedidos ao Município. 

 
 
É acordado e pelo presente reduzido a escrito o 
primeiro aditamento ao Protocolo (o “Aditamento”) 
constante das cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Estacionamento definitivo 
afeto aos Equipamentos) 

 
1. A SEGUNDA OUTORGANTE cede nesta data 

para a PRIMEIRA OUTORGANTE a posse 
dos estacionamentos comprometendo-se a 
proceder à transferência da titularidade dos 
mesmos assim que estes sejam constituídos 
em frações autónomas. 

 
2. A PRIMEIRA OUTORGANTE realizou a 10 de 

fevereiro de 2017 uma vistoria aos 
estacionamentos (Anexo I ao presente 
aditamento - Auto de Vistoria), declarando 
aceitá-los no seu estado atual, 
comprometendo-se a SEGUNDA 
OUTORGANTE a corrigir as insuficiências 
nele detetadas e melhor descritas no Anexo II 
ao presente aditamento. 
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3. A PRIMEIRA OUTORGANTE será 
responsável pelo pagamento das despesas de 
condomínio dos referidos estacionamentos, 
bem como pela manutenção destes a partir da 
data da assinatura do presente Aditamento. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Garantia Bancária) 

 
Após a emissão dos autos de vistoria referentes 
aos estacionamentos, arruamentos e arranjos 
exteriores, a caução prestada aquando da 
assinatura do protocolo mediante garantia 
bancária no valor de 298.000,00 € (duzentos e 
noventa e oito mil euros) deverá ser reduzida em 
conformidade, apresentando a SEGUNDA 
OUTORGANTE um pedido para o efeito. 
 
 
Fazem parte integrante do presente Aditamento os 
seguintes Anexos: 
 
Anexo I - Auto de vistoria de 10 de fevereiro de 
2017; 
 
Anexo II - Situações a corrigir nos 
estacionamentos. 
 
 
Feito em duplicado, em Oeiras aos 29 de março 
de 2017 

 
 

A PRIMEIRA OUTORGANTE 
 
 

A SEGUNDA OUTORGANTE 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 38475/L/OR 
Inversiones Portuguesas, S.L. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção provisória das obras de urbanização 
(alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 05/2004 – Quinta do Papa Leite, 
EN10, São João da Talha, União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela), e de redução da caução existente, nos 
termos das informações dos serviços  

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 163/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

de fls. 1286 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fls. 1334; 

 
B. O teor do auto da vistoria para receção 

provisória das obras de urbanização, realizada 
em 9 de fevereiro de 2017, constante de fls. 
1271 a 1279 e a informação complementar ao 
mesmo, constante de fls. 1333; 

 
C. O parecer jurídico, constante de fls. 1328 a 

1332; 
 
D. Que, para a gestão das áreas de cedência 

destinadas a equipamentos, importa que o 
Município passe a assegurar, com urgência, a 
adequada manutenção das infraestruturas já 
concluídas e espaços imediatamente 
envolventes àquelas áreas; 

 
E. A urgência na instalação do Centro Português 

de Refugiados (CPR) no equipamento da área 
de cedência existente na urbanização; 

 
F. O parecer da 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 no n.º 1 do artigo 87.º e do n.º 5 do artigo 
54.º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação aplicável, 
relativamente à Quinta do Papa Leite - EN10, em 
São João da Talha, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, com o processo n.º 38475/L/OR, em 
nome de INVERSIONES PORTUGUESAS, S.L., e 
no âmbito do alvará de loteamento n.º 05/2004: 
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1. Homologar o auto de vistoria com vista à 
receção provisória das obras de urbanização, 
constante de fls. 1271 a 1279 do processo; 

 
2. Proceder à receção provisória das obras de 

urbanização, nos termos e condições 
propostos pelos serviços; 

 
3. Proceder à redução da caução existente, na 

figura de garantia bancária do Banco 
Santander Totta, n.º 16230488007128, no 
valor inicial de 1.298.562,08 €, já reduzido 
pela deliberação da reunião de câmara de 
30/03/2005 para 633.027,68 €, para o 
montante atual de 311.700,75 € (trezentos e 
onze mil e setecentos euros e setenta e cinco 
cêntimos), nos termos do artigo 54.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação aplicável. 

… 
 

Loures, 30 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, não tendo participado na votação o 
Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Proposta de ratificação do despacho do Sr. 
Presidente da Câmara, de 27 de março de 2017, 
de designação dos representantes do Município 
na “Rota Histórica das Linhas de Torres – 
Associação para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 150/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada pela Câmara Municipal na sua 

42.ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de 
junho de 2015, e pela Assembleia Municipal 
na 1.ª Reunião da sua 4.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 3 de setembro de 2015, a 
participação do Município de Loures na “Rota 
Histórica das Linhas de Torres - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras”; 

B. A Associação foi formalmente constituída a 17 
de janeiro de 2017 e a reunião da comissão 
instaladora para eleição dos órgãos sociais se 
realiza a 31 de março, e que é intenção dos 
associados manter a representação observada 
desde o início da Plataforma lntermunicipal 
das Linhas de Torres; 

 
C. Nos termos da alínea oo) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, é 
competência da Câmara Municipal designar os 
representantes do Município; 

 
D. Não sendo possível reunir o órgão até ao dia 

31 de março, foi por mim proferido despacho 
de designação dos representantes do 
Município a 27/03/2017, nos termos do n.º 3 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Ao abrigo do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, seja ratificado o meu despacho 
de 27 de março de 2017, que designa como 
representantes do Município na “Rota Histórica 
das Linhas de Torres - Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras”: 
 
Assembleia Geral: Paulo Jorge Piteira Leão, Vice-
Presidente 
 
Conselho Fiscal: Paula Cristina Martins Louro, 
Chefe da Divisão de Contabilidade e Património 

 
 

Loures, 28 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
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ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 155/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
nos dias 19, 20, 21, 22 e 23 de dezembro de 
2016, entre as 9H00 e as 17H00,no Pavilhão 
José Gouveia, mais uma edição do programa 
de ocupação de tempos livres “Férias 
Desportivas”; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, de 9,22 € 
(nove euros e vinte e dois cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de quarenta 

horas, do que resulta um valor total a cobrar 
de 453,62 € (quatrocentos e cinquenta e três 
euros e sessenta e dois cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 453,62 € (quatrocentos 
e cinquenta e três euros e sessenta e dois 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 20 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de aprovação de Protocolo de 
Colaboração a celebrar com a Associação de Pais 
e Encarregados de Educação da EB1/JI da 
Portela, no âmbito do Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 157/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe aos municípios o desenvolvimento e 

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

 
B. De acordo com as delegações de 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar o 
Protocolo de Colaboração com a Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB1/JI da 
Portela, no âmbito do Serviço de Apoio à Família 
no Jardim de Infância da Escola Básica da Portela 
- atividades de animação e de apoio à família 
(AAAF) para o ano letivo 2016/2017 (março a julho 
de 2017), ao abrigo da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea hh). 

 
 

Loures, 28 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
para o Serviço de Apoio à Família 

nos Jardins de Infância 
e Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público 

nas Escolas do Município de Loures 
 

A Constituição da República Portuguesa defende 
o direito à Educação e, no cumprimento desse 
direito, a Lei de Bases do Sistema Educativo 
atribui a sua responsabilidade ao Estado. 
Responsabilidade essa que passa pela garantia 
da igualdade de oportunidades no acesso ao 
ensino e seu sucesso, traduzindo-se na 
implementação de medidas compensatórias de 
caráter socioeconómico que promovam uma maior 
justiça social. 
 
Neste sentido, acrescem responsabilidades aos 
municípios no desenvolvimento do serviço de ação 
social escolar, concretizados através da aplicação 
de critérios de diferenciação positiva que visem a 
compensação socioeconómica dos alunos 
carenciados, traduzindo-se, para além de outras, 
na gestão de refeitórios e atividades de animação 
e apoio à família. 
 
De acordo com as delegações de competências 
atribuídas aos municípios em matéria de ação 
social escolar, podem os mesmos implementar 
parcerias de forma a fazer cumprir os serviços 
desenvolvidos nos vários equipamentos escolares, 
pelo que o presente protocolo assume uma 
importância fulcral neste processo. 
 
A frequência da educação pré-escolar em 
estabelecimento público é gratuita durante o 
horário de funcionamento estabelecido para a 
mesma e período letivo, no entanto, as atividades 
de animação e apoio à família, enquanto 
componente não educativa de educação pré-
escolar depois do período letivo e durante as 
interrupções letivas é comparticipada pelos pais e 
encarregados de educação, de acordo com a 
legislação em vigor. 
 
 
Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Dr. 
Bernardino Soares, 
 
a Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB 1/Jardim de Infância da 
Portela, com sede na Avenida dos 
Descobrimentos, n.º 6, 2685-194 Portela LRS, 

pessoa coletiva n.º 504927493, neste ato 
representada pela Presidente da Associação, 
Exma. Sr.ª Madalena Feliz Augusto Barrento e 
pela Vice-Presidente, Exma. Sr.ª Raquel Sousa 
Dias de Freitas Nunes Henriques. 
 
 
É celebrado um protocolo de colaboração, adiante 
designado por “protocolo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo regula a parceria entre 

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

 
2. O presente protocolo aplica-se nos moldes 

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

 
 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

protocolo constituem obrigações do Primeiro 
Outorgante: 

 
a) Transferir, para o Segundo Outorgante, a 

verba, calculada de acordo com a alínea b) do 
Despacho n.º 13503/2009, de 9 de junho e 
previamente aprovada pela Câmara; 

 
b) Promover o acompanhamento e a avaliação 

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

 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
1. Durante o período de vigência do presente 

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

 
b) Assegurar as atividades de animação e de 

apoio à família, entre as 8h30m e as 9h00m, 
depois do período letivo entre as 15h30m e as 
18h30m e durante as interrupções letivas ou 
outras situações que se justifiquem, por um 
período máximo de 5 meses (entre março e 
julho de 2017), bem como o acompanhamento 
às refeições das crianças do Jardim de 
Infância. 

 
c) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, 

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

 
d) Garantir a existência dos recursos humanos 

necessários ao cumprimento do objeto do 
protocolo. 

 
e) A não afetação da comparticipação atribuída 

aos fins a que se destina implica a sua 
devolução, ao abrigo deste protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Revisão do Protocolo) 

 
1. O presente protocolo deverá ser revisto, por 

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

 
a) Ocorrer alteração dos pressupostos ou das 

condições em que se baseou a sua 
celebração; 

 
b) A revisão seja indispensável para adequar o 

protocolo aos objetivos prosseguidos; 
 
c) Em qualquer outro caso, sempre que haja 

consenso entre as partes. 
 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
1. O presente protocolo vigora a partir do dia 1 

de março de 2017, sendo automaticamente 
renovável pelos anos letivos seguintes, se não 
for denunciado por qualquer dos outorgantes 
até 60 dias antes do seu termo. 

 
 

2. O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente protocolo, por qualquer dos 
outorgantes, poderá dar origem à denúncia do 
mesmo, desde que esta seja comunicada, 
com trinta dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Interpretação e Integração de lacunas) 

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

 
 

Loures, … de ………. de 2017 
 

O Primeiro Outorgante 
 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba para 
Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família – 
prolongamento de horário, meses de março a 
junho de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 158/2017 

 
Considerando que: 
 
Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço 
de Apoio à Família, que em colaboração com 
diversas entidades realiza as atividades do serviço 
de AAAF - Prolongamento de horário nos jardins 
de infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures no decorrer do presente ano 
letivo 2016/2017. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
à Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI da Portela, entidade parceira 
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de AAAF - Prolongamento de horário, referente 
aos meses de março a junho de 2017, conforme 
quadro infra, a ser pago de acordo com o seguinte 
calendário, sendo que no mês de julho se fará o 
respetivo acerto de contas, mediante a informação 
das candidaturas registadas na aplicação SIGA: 
 
1. Abril - verba referente aos meses março e abril 

no valor de 4.152,66 € (quatro mil, cento e 
cinquenta e dois euros e sessenta e seis 
cêntimos); 

 
2. Maio e junho - transferência mensal no valor 

de 2.076,33 € (dois mil, setenta e seis euros e 
trinta e três cêntimos). 

 
N.º de contribuinte: 504927493 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI da Portela 
Equipamento: EB da Portela 
Total de março a junho de 2017: 268 
Total de valor de março a junho de 2017: 
8.305,32 € 
Valor a transferir mensalmente: 2.076,33 € 
 
 
Total março a junho de 2017: 268 
Total de valor de março a junho de 2017: 
8.305,32 € 
Total de valor a transferir mensalmente: 
2.076,33 € 

 
 

Loures, 29 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para apoio à 
contratação de recursos humanos, no âmbito de 
desenvolvimento de atividades de enriquecimento 
curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 159/2017 

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

1.º ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
por entidades específicas que se constituíram 
como parceiras diretas do Município no 
desenvolvimento deste programa, para o ano 
letivo 2016/2017; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

em especial o determinado no seu artigo 12.º, 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os municípios 
em matéria de Educação, tendo sido 
celebrado o Contrato de Execução entre o 
Ministério da Educação e a Câmara Municipal 
de Loures, em 16 de setembro de 2008; 

 
C. A Portaria n.º 1049-A/2008, de 16 de 

setembro, alterada pela Portaria n.º 29/2015, 
de 12 de fevereiro, define os critérios e 
respetiva fórmula de cálculo para a 
determinação da dotação máxima de 
referência do pessoal não docente, por 
agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada; 

 
D. A Associação Escola Comvida desenvolve as 

atividades de enriquecimento curricular na 
Escola Básica n.º 4 de Camarate, tendo 
apenas um assistente operacional colocado, 
cujo horário de trabalho não é compatível com 
os horários da escola a tempo inteiro, assumiu 
a contratação de um recurso humano para o 
inerente e correto acompanhamento das 
atividades. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verba à A.E.C. - Associação Escola Comvida, 
contribuinte 508265339, no valor de 1.394,25 € 
(mil trezentos e noventa e quatro euros e vinte e 
cinco cêntimos), para apoio à contratação de 
recursos humanos. 
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Loures, 27 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de transferência de verba para o CCDML 
– Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures – acerto de contas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 160/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

 
B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, o 
limite máximo de apoio financeiro para 
instituições criadas pelos trabalhadores dos 
municípios, visando o apoio ao 
desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e desportivas vocacionadas para 
aqueles trabalhadores e seus familiars, é de 
35% do somatório das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses; 

 
C. O montante referido anteriormente é de 

363.539,93 € para o ano de 2017; 
 
D. Foi aprovada na reunião de câmara de 

30/11/2016, através da proposta n.º 508/2016, 
a transferência de verba para o CCD no valor 
de 21.000,00 € (vinte e um mil euros), 
destinada à aquisição de brinquedos para a 
Festa de Natal de 2016; 

 
 
 

E. É necessário efetuar o devido acerto de 
contas, de acordo com as faturas e notas de 
crédito apresentadas no valor de 22.129,87 € 
(vinte e dois mil, cento e vinte e nove euros e 
oitenta e sete cêntimos); 

 
F. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 
 
G. O CCDML tem a sua situação tributária e 

contributiva devidamente regularizada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
1.129,87 € (mil cento e vinte e nove euros e 
oitenta e sete cêntimos). 

 
 

Loures, 27 de março de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
Proposta de aprovação da admissão de 48 
trabalhadores, para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, por utilização de reserva de 
recrutamento interna, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 161/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 14.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª e 2.ª 
reuniões da 5.ª Sessão Ordinária da 
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Assembleia Municipal, realizada em 12 e 17 
de novembro de 2016, respetivamente, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano 2017; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 67.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 22 de junho de 2016 e publicado 
em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 157, de 
17 de agosto de 2016, Aviso n.º 10195/2016, 
foi constituída reserva de recrutamento 
interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures na 85.ª reunião 
ordinária, realizada em 8 de março de 2017, e 
inscrito na classificação económica do 
orçamento municipal 01.01.04.04 - 
recrutamento de pessoal para novos postos de 
trabalho; 

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais 
para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo ao rácio negativo de assistentes 
operacionais, consequência da saída de 
trabalhadores. Importa também referir que 
além deste deficit, já registado, o 
Departamento de Educação foi informado pela 
DGEST da necessidade de afetar mais 11 
assistentes operacionais para apoio e 
acompanhamento a crianças com 
necessidades educativas especiais; 

 
 
 
 
 

G. A diminuição global dos recursos humanos 
verificada na Câmara Municipal de Loures, em 
cumprimento das determinações legais nos 
últimos anos e a insuficiência de solicitações 
de mobilidade de trabalhadores de outras 
entidades empregadoras públicas 
impossibilitam o suprimento das necessidades 
verificadas na área de atividade em causa 
através dos recursos internos; 

 
H. As soluções ínterpretativas uniformes da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, 
homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no artigo 
24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 
regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro, não é aplicável à 
Administração Local, inexistindo situações de 
requalificação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 48 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 
157, de 17 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10195/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 28 de março de 2017 
 

A Vereadora dos Recursos Humanos 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de alteração 
aos Estatutos da A2S – Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 162/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A A2S - Associação para o Desenvolvimento 

Sustentável da Região Saloia tem por missão 
promover e incentivar o desenvolvimento local 
de base comunitária nos territórios rurais da 
região norte da Área Metropolitana de Lisboa; 

 
B. O Município de Loures é associado da A2S, 

mediante a aprovação pela Assembleia 
Municipal, em 8 de outubro de 2014, da 
proposta n.º 408/2014, que propôs a adesão 
do Município à A2S - Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região 
Saloia; 

 
C. Se verifica, decorridos dois anos após a sua 

constituição, a necessidade de revisão e 
clarificação de alguns dos artigos constantes 
dos atuais Estatutos aprovados da 
Associação, sendo objetivo concreto a sua 
simplificação através da redução do número 
de artigos ao mínimo legalmente exigível, 
nomeadamente nos termos do artigo 167.º do 
Código Civil; 

 
D. Na presente revisão, é intenção, no sentido de 

dotar aquela associação de um mecanismo 
regulamentar mais ágil e adaptável à sua 
atividade, que algumas disposições 
constantes dos atuais estatutos passem, 
efetivamente, a constar exclusivamente do 
Regulamento Interno da Associação; 

 
E. Nos termos do regime jurídico da atividade 

empresarial local e das participações locais, o 
órgão competente para aprovar a proposta de 
alteração dos estatutos de uma associação 
em que o Município participe é a Assembleia 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugada com 
a alínea n) do n.º 1 do artigo 25.º ambas do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

atual redação, bem como do n.º 3 do artigo 1.º, 
artigos 3.º, 6.º, 22.º-A, 56.º e 59.º todos da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, 
que aprovou o regime jurídico da atividade 
empresarial local e das participações locais, 
aprovar e submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal a alteração dos estatutos da A2S - 
Associação para o Desenvolvimento Sustentável 
da Região Saloia, nos termos da proposta em 
anexo à presente proposta de deliberação. 

 
 

Loures, 30 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

ESTATUTOS 
da Associação 

para o Desenvolvimento Sustentável 
da Região Saloia-A2S 

 
 

Artigo 1.º 
(Denominação, Sede, 

Área Geográfica de Atuação e Duração) 
 

1. A “Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia - A2S”, adiante 
designada Associação, é uma pessoa coletiva 
de direito privado sem fins lucrativos, 
constituída por tempo indeterminado, com 
sede na Avenida 1.º de maio, n.º 1, na 
freguesia de Mafra, concelho de Mafra; 

 
2. A Associação tem o número de pessoa 

coletiva 513351353 e o número de 
identificação na segurança social 
25133513539; 

 
3. A sede social da Associação pode ser 

alterada, por decisão da Assembleia Geral, 
para qualquer localização dentro da área 
geográfica de atuação; 

 
4. A Associação terá como área geográfica de 

atuação os concelhos da NUTS III - Zona 
Norte da Área Metropolitana de Lisboa, 
podendo esta ser alargada por decisão da 
Assembleia Geral; 

 
5. A Associação poderá filiar-se em organismos 

nacionais ou internacionais com objeto afim ou 
convergente. 
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Artigo 2.º 
(Objeto) 

 
A Associação tem por objeto promover o 
desenvolvimento integrado e sustentável dos 
concelhos que constituem a sua área geográfica 
de atuação, com vista à melhoria das condições 
económicas e de vida das populações, no âmbito 
das seguintes temáticas, ainda que não 
exclusivas: 
 
a) Produção agrícola, silvícola, pecuária e 

agroalimentar; 
 
b) Pesca e aquacultura; 
 
c) Empresas e emprego; 
 
d) Educação e formação; 
 
e) Ambiente e património edificado, cultural e 

natural; 
 
f) Turismo, em especial o turismo em meio rural, 

natural, paisagístico e marítimo; 
 
g) Associativismo e cidadania; 
 
h) Ação, dinamização e inclusão social; 
 
i) Inovação, investigação e empreendedorismo. 

 
 

Artigo 3.º 
(Atribuições) 

 
Com vista à realização do seu objeto, a 
Associação tem designadamente as seguintes 
atribuições: 
 
a) Desempenhar as funções delegadas pelos 

organismos responsáveis pelos Programas da 
União Europeia, Nacionais e Regionais, no 
âmbito do desenvolvimento local; 

 
b) Construir Estratégias de Desenvolvimento 

Local, onde se definam os objetivos e metas a 
atingir, para um determinado período de 
tempo, com base na identificação prévia das 
necessidades do território de atuação; 

 
c) Desenvolver estudos e projetos que se 

enquadrem no objeto da Associação e que de 
alguma forma conduzam ao cumprimento das 
Estratégias de Desenvolvimento Local 
definidas; 

 
 
 

d) Promover o intercâmbio e o desenvolvimento 
de atividades de cooperação com associações 
e organismos nacionais ou estrangeiros que 
prossigam o mesmo objeto ou objetos 
complementares; 

 
e) Promover ações de formação profissional e de 

capacitação das populações locais, em 
temáticas enquadradas no objeto da 
Associação; 

 
f) Prestar serviços de consultadoria à elaboração 

de projetos de investimento, relacionados com 
o objeto da Associação, desde que daí não 
surjam conflitos de interesse com outras 
atribuições da Associação; 

 
g) Promover, participar e organizar eventos e 

outras iniciativas, bem como conceber e 
elaborar publicações, enquadradas no objeto e 
nas restantes atribuições da Associação. 

 
 

Artigo 4.º 
(Associados) 

 
1. Podem ser associados da Associação as 

pessoas coletivas, seja qual for a sua forma 
jurídica, que exerçam as suas atividades na 
área geográfica de atuação da Associação e 
que possam contribuir para a prossecução do 
seu objeto; 

 
2. Os associados têm as seguintes categorias: 

sócios fundadores e sócios efetivos. 
 
a) Sócios fundadores são os aderentes à data da 

sua fundação; 
 
b) Sócios efetivos são os que aderirem à 

Associação em data posterior à sua fundação. 
 
3. A admissão dos associados é da competência 

da Assembleia Geral, por proposta da Direção, 
a pedido dos interessados, e aprovada por 
dois terços dos sócios fundadores. 

 
 

Artigo 5.º 
(Órgãos) 

 
São órgãos sociais desta Associação: 
 
a) A Assembleia Geral; 
 
b) A Direção; 
 
c) O Conselho Fiscal. 
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Artigo 6.º 
(Assembleia Geral) 

 
1. A Assembleia Geral é o órgão supremo da 

Associação e as suas deliberações tomadas 
nos termos legais e estatutários são 
obrigatórias para os restantes órgãos sociais 
da Associação e para todos os associados; 

 
2. A Assembleia Geral é constituída por todos os 

associados, no pleno gozo dos seus direitos, 
convocada nos termos da Lei e do 
Regulamento Interno da Associação; 

 
3. A Assembleia Geral é dirigida pela Mesa, 

constituída por um Presidente e dois 
secretários. 

 
 

Artigo 7.º 
(Direção) 

 
1. A Direção é o órgão de administração e 

representação da Associação; 
 
2. A Direção é constituída por um Presidente, um 

Vice-Presidente que substituirá o Presidente 
nas suas ausências e impedimentos, um 
Secretário, um Tesoureiro e três vogais; 

 
3. São competências da Direção: 
 
a) Executar as deliberações da Assembleia 

Geral; 
 
b) Organizar e superentender a atividade da 

Associação; 
 
c) Exercer as demais funções previstas na lei, 

nos presentes Estatutos e no Regulamento 
Interno da Associação; 

 
d) Elaborar os planos de atividades e orçamento, 

relatórios de atividades e contas a submeter à 
aprovação da Assembleia Geral. 

 
 

Artigo 8.º 
(Quem obriga a Associação) 

 
Para obrigar a Associação, são necessárias e 
bastantes, as assinaturas de dois membros da 
Direção, sendo um deles o seu Presidente ou, no 
seu impedimento, o seu substituto expresso. 

 
 
 
 
 

Artigo 9.º 
(Conselho Fiscal) 

 
1. O Conselho Fiscal é o órgão de fiscalização e 

controlo da Associação; 
 
2. O Conselho Fiscal é constituído por um 

Presidente e dois Vogais; 
 
3. Compete ao Conselho Fiscal designadamente: 
 
a) Dar parecer sobre os relatórios de atividades e 

contas anuais da Direção; 
 
b) Fiscalizar a administração realizada pela 

Direção da Associação; 
 
c) Assegurar todas as demais competências que 

lhe sejam atribuídas pela Lei, pelos presentes 
Estatutos e pelo Regulamento Interno da 
Associação. 

 
 

Artigo 10.º 
(Eleições dos Órgãos) 

 
1. O mandato da Mesa da Assembleia Geral, da 

Direção e do Conselho Fiscal é de três anos, 
sendo sempre permitida a reeleição; 

 
2. Nenhum dos associados pode ser eleito para 

mais do que um dos órgãos da Associação 
simultaneamente; 

 
3. Os órgãos são eleitos em escrutínio secreto, 

em lista plurinominal, de entre os associados 
com direito a voto. 

 
 

Artigo 11.º 
(Património e Fundos) 

 
Constituem receitas da Associação: 
 
a) As quotas fixadas pela Assembleia Geral; 
 
b) As contribuições extraordinárias; 
 
c) Quaisquer subsídios ou contribuições que lhe 

forem atribuídos; 
 
d) Quaisquer donativos, heranças ou legados; 
 
e) As provenientes da organização de atividades, 

vendas e prestação de serviços. 
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Artigo 12.º 
(Dissolução) 

 
A Associação só poderá ser dissolvida por 
deliberação da maioria de três quartos do número 
de todos os associados, reunidos em sessão 
expressamente convocada para o efeito. 

 
 

Artigo 13.º 
 

(Disposições Supletivas) 
 

Em tudo o que os presentes estatutos sejam 
omissos, são aplicadas as normas legais 
supletivas e o Regulamento Interno da 
Associação, cuja aprovação e alterações são da 
competência da Assembleia Geral. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do evento FEVA 2017 – Feira de 
Estilos de Vida Alternativos, bem como dos 
valores do pagamento da participação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 164/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Desde a sua primeira edição, em 2011, que a 

Feira de Estilos de Vida Alternativos se afirma 
como um evento de sucesso no concelho de 
Loures; 

 
B. A FEVA possibilita, aos munícipes e a não 

residentes no concelho, a perceção e contacto 
com estilos de vida alternativos, diversos das 
formas de viver dominantes e dos padrões 
sociais tradicionais, demonstrando e 
incentivando alternativas mais saudáveis e 
ambientalmente mais sustentáveis; 

 
C. A FEVA assenta sobretudo na exposição e 

venda de artesanato, na dinamização e 
promoção de artigos de produção biológica, no 
incentivo da prática desportiva e de terapias e 
na promoção do conhecimento através da 
realização de palestras e workshops. 

Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar as datas de realização e as normas 

de participação do evento “FEVA 2017 - Feira 
de Estilos de Vida Alternativos”; 

 
2. Aprovar o valor de 15,00 € (quinze euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
referente ao pagamento da participação pelos 
participantes que procedam a venda de 
artesanato, produtos biológicos e alimentares, 
nos termos descritos nas normas de 
participação; 

 
3. Aprovar o valor de 30,00 € (trinta euros), 

acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
referente ao pagamento da participação pelos 
participantes que procedam à prática de 
terapias, nos termos descritos nas normas de 
participação. 

 
 

Loures, 24 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação do evento 
Feira de Estilos de Vida Alternativos 2017 
encontram-se disponibilizadas em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do evento Feira de Rua 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 165/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Desde a sua primeira edição, em 2015, que a 

Feira de Rua se afirma como um evento de 
dinamização do centro de Loures, associado 
às comemorações do aniversário do concelho 
de Loures, aliando o artesanato, antiguidades 
e tradição; 

 
B. A Rua da República é o local que melhor 

enquadramento apresenta para a realização 
deste evento, por se tratar da principal via de 
circulação de transeuntes, durante as 
festividades; 

 
C. A Feira de Rua, pela continuidade das suas 

edições, tem vindo a adquirir novas dinâmicas, 
sendo fundamental o alargamento da 
variedade, número de participantes e tipo de 
produtos oferecidos, designadamente com a 
introdução do conceito de street food; 

 
D. Ainda que, inicialmente, a feira se 

enquadrasse no âmbito das normas de 
participação na Feira do Parque e Feira da 
Ladra Jovem, a autonomização desta 
iniciativa, o alargamento do seu âmbito e a 
sua especificidade justificam um quadro 
normativo próprio. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar as normas de participação do evento 

“Feira de Rua 2017”. 
 
 

Loures, 10 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas de Participação do evento 
Feira de Rua 2017 encontram-se disponibilizadas 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal do Relatório 
de Gestão e do Balanço e Contas relativos ao 
período compreendido entre 1 de janeiro e 31 de 
dezembro de 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 152/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 16.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 

 
B. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
C. Os documentos de prestação de contas dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas referentes ao exercício de 2016 
foram aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, na sua 62.ª reunião 
ordinária, realizada em 24 de março de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal o Relatório de Gestão e o Balanço e 
Contas relativos ao período compreendido entre 1 
de janeiro e 31 de dezembro de 2016 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 
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Loures, 28 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão (303 
páginas equivalentes a > 384 Mb), que extrapola 
largamente o âmbito da presente edição, os 
documentos referidos supra encontram-se 
disponíveis em suporte informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal. 
Os documentos relativos à Certificação Legal de 
Contas (certificação legal das contas, parecer do 
Revisor Oficial de Contas, relatório anual (contas 
não aprovadas pelo Conselho de Administração) 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 1.ª 
Revisão aos Documentos Previsionais de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 153/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 62.ª Reunião Ordinária, realizada em 24 
de março de 2017, deliberou aprovar a 1.ª 
revisão aos Documentos Previsionais para 
2017; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aquela revisão aos documentos seja, também, 
objeto de deliberação pelas Câmaras e pelas 
Assembleias Municipais de Loures e Odivelas. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 
do artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2017 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 

Loures, 27 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2017 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
CP 3/2017 
Contratação de Gás Natural Comprimido (GNC) 
por lotes 
Proposta de aprovação do Relatório Final do 
procedimento e de consequente adjudicação dos 
lotes, nos termos propostos pelo Júri. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 154/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 81.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 11 de janeiro 
de 2017, deliberou aprovar a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
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Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), número 3/2017 e, 
consequentemente, aprovar a autorização da 
despesa, o início do procedimento por 
Concurso Público para contratação de Gás 
Natural Comprimido (GNC), por lotes (2), bem 
como as respetivas peças do procedimento; 

 
B. O referido concurso público, anúncio de 

procedimento n.º 518/2017, foi publicitado no 
Diário da República, II Série, n.º 17 - 24 de 
janeiro; 

 
C. Nenhum concorrente se pronunciou em sede 

de audiência prévia, após notificação do 
respetivo relatório preliminar; 

 
D. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 62.ª Reunião Ordinária, realizada em 24 
de março, deliberou - proposta n.º 129/2017 - 
submeter às Câmaras Municipais de Loures e 
Odivelas a aprovação do relatório final e 
consequente adjudicação do procedimento; 

 
E. Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 198/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 
de abril, as Câmaras Municipais de Loures e 
Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar o relatório final e consequente 
adjudicação, em razão do valor do 
procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, da alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º e n.º 4 do 
artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual redação, aprovar o Relatório 
Final relativo ao procedimento para Contratação 
de Gás Natural Comprimido (GNC), por lotes (2), e 
consequente adjudicação, nos termos propostos 
pelo júri daquele procedimento, nomeadamente no 
que respeita ao: 
 
1. Lote 1 à concorrente VALORSUL - 

Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos, S.A., pelo preço contratual global de 
347.000,00 € (trezentos e quarenta e sete mil 
euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em 
vigor; 

 
 

2. Lote 2 à concorrente DOUROGÁS - Mediação 
e Exploração de Sistemas de Gás, S.A., pelo 
preço contratual global de 347.000,00 € 
(trezentos e quarenta e sete mil euros), ao 
qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 28 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação o Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço 
Leão, na ausência do Sr. Vereador Fernando 
José da Costa) 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 21/2017 
 

de 15 de março de 2017 
 

Tolerância de Ponto - Páscoa 2017 
 

Considerando as festividades da Páscoa, 
determino a tolerância de ponto para quinta-feira, 
dia 13 de abril, a partir das 12h30. 
 
Esta dispensa terá de ser coordenada nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
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Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso ao público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 
 
Deverá ser dado conhecimento, do presente 
despacho, aos SIMAR, à Gesloures, EM, à 
Louresparque, EM e às Juntas de Freguesia do 
Concelho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 76/DA/DSPA/RMS 

 
de 21 de março de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 27 de março de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 28 e 30 de março de 2017, 
por motivos de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Eng.ª Odete 
Conceição Nabais Lourenço, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
O Chefe da Divisão 

de Serviços Públicos Ambientais 
 

(a) Rui Máximo Santos 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 055/DA/USA/AG 

 
de 3 de abril de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de autorização, 
datado de 3 de abril de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência por motivo de férias durante 
o período de 10 a 13 de abril de 2017, e para 
garantir o regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do Departamento de Ambiente sejam 
subdelegadas à Sr.ª Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
A Chefe 

da Unidade de Sustentabilidade Ambiental 
 

(a) Ana Gaiolas 
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EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 44/DE/ASS 

 
de 24 de março de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de março de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição da Diretora 
do Departamento de Educação 

 
Em virtude da ausência da signatária, de 27 a 28 
de março, propõe-se que a substituição da 
Direção do Departamento de Educação seja 
assegurada pela Sr.ª Chefe de Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo, Dr.ª Ana 
Raquel Antunes Oliveira da Silva, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 246/2016, de 2 de 
setembro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pelo 
DGMA/DGDA/Expediente. 
 
À consideração superior. 

 
A Diretora do Departamento de Educação 

 
(a) Ana Santos Silva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º 026/PML/CMDT_PM/2017 
 

de 3 de abril de 2017 
 

Grupo único de webdoc 
para receção de todo o expediente 

dirigido à Polícia Municipal (DO e DJA) 
 

Atenta à mudança para as novas instalações, a 
Polícia Municipal reajustou a sua organização 
interna, principalmente a nível do apoio 
administrativo. 
 
No seguimento desse reajustamento, todo o 
expediente dirigido a esta unidade orgânica, tanto 
para a Divisão Operacional como para a Divisão 
Jurídico-administrativa, passou a ter como canal 
de entrada um único grupo webdoc: 
 
� PML/SG - Secretaria-geral 
 
Assim, solicita-se que esta informação seja 
divulgada por todas as unidades orgânicas do 
Município, para que estas passem a movimentar 
todo o expediente dirigido às duas Divisões da 
Polícia Municipal para o grupo webdoc atrás 
mencionado. 
 
Esta alteração tem efeitos práticos a partir do 
momento da divulgação da presente informação. 
 
Com os melhores cumprimentos, 

 
 

o Comandante da Polícia Municipal de Loures 
(Por subdelegação do Sr. Vereador Nuno Botelho, 

Despacho n.º 239/2016, de30 de Agosto) 

 
(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 2373/2017 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante: 
501294996 - Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Empreitada de Trabalhos 
Genéricos em Espaço Público 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Valor do preço base do procedimento 349000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45233140 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Loures 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
 

7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
Prazo contratual de 360 dias contados nos termos 
do disposto no n.º 1 do artigo 362.º do CCP 
 
8- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO, NOS 

TERMOS DO N.º 6 DO ARTIGO 81.º DO CCP 
 
Os que constam do ponto 22 do Programa de 
Concurso. 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas n.º 
15 – 4.ºE 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
9.2. Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante 
www.vortalgov.pt 
 
10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS 
DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO 

 
Até às 17:00 do 20.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Proposta economicamente mais vantajosa 
Fatores e eventuais subfatores acompanhados 
dos respetivos coeficientes de ponderação: De 
acordo com o ponto 18 do Programa de Concurso. 
 
13- DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Não 
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14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

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

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/03/23 
 
16- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Caso a data limite para entrega de propostas 
coincida com dia feriado, fim de semana ou dia de 
dispensa de trabalho, as propostas poderão ser 
entregues até às 17:00 horas do dia útil 
imediatamente a seguir. 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 60, de 24 de março de 2017] 

 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 434/2017 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
Declaração de prorrogação de prazo de anúncio 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
501294996 - Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 

2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Fresagem de pavimentos 
em vias municipais 
Valor do preço base do procedimento 141509.43 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
contados nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 
362.º do CCP 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.2. Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
www.vortalgov.pt 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/03/23 
 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
O prazo para entrega das propostas referido no 
anúncio de procedimento n.º 2206/2017, de 20 de 
março de 2017, foi prorrogado, passando o último 
dia para entrega das propostas para o dia 4 de 
abril de 2017, até às 17:00h. 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 60, de 24 de março de 2017] 
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AVISO n.º 3354/2017 
 

Renovação da comissão de serviço 
do Chefe da Divisão 

de Modernização Administrativa, 
Qualidade e Inovação Tecnológica 

 
Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, de 22 de fevereiro de 2017, foi 
renovada a comissão de serviço por igual período 
do Técnico Superior Paulo José Veríssimo Soares, 
como Chefe da Divisão de Modernização 
Administrativa, Qualidade e Inovação Tecnológica, 
a partir de 1 de maio de 2017, nos termos do 
previsto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 
128/2015, de 3 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
mandada aplicar à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 82-
B/2014, de 31 de dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 

 
27 de fevereiro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 64, de 30 de março de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 3462/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal 

para constituição de reserva de recrutamento 
para Assistente Operacional 

 
Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento 
concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para Assistente Operacional na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções nos estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Loures, aberto através do Aviso n.º 
10195/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 157, de 17 de agosto de 2016, da lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho da Sra. Vereadora dos Recursos 
Humanos, datado de 17 de março de 2017, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sito na rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures e disponibilizada na sua página 
eletrónica, em www.cm-loures.pt. 

 
17 de março de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 66, de 3 de abril de 2017] 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 3620/2017 
 

Nos termos do disposto na alínea f) do n.º 12 do 
artigo 8.º conjugado com o n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, 
informa-se os interessados que a Nova Lista 
Unitária de Ordenação Final no decurso da 
aplicação do 4.º método de seleção à nova 
tranche de candidatos do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de postos de trabalho na 
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carreira e categoria de Assistente Operacional, 
para o Departamento de Exploração de Águas, em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 
2/2016, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, aviso n.º 5194, de 
2016.04.20, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201604/0229 e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2016.04.22, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 10 de março de 2017, encontrando-se 
afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 

 
10 de março de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 68, de 5 de abril de 2017] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 147/2017 
 
 

Documentos respeitantes à Certificação Legal das Contas, 
Parecer sobre as Contas e Relatório de Auditoria Anual, 

emitidos pelo Revisor Oficial de Contas 
 
 
 































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 148/2017 
 
 

1.ª Revisão ao Orçamento de 2017 
e Opções do Plano 2017-2020 

 
 
 











































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 164/2017 
 
 

Normas de Participação 
 

Feira de Estilos de Vida Alternativos 
2017 

 
 
 



 
 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 501 294 996 – Praça da Liberdade, 2674-501 Loures – Telefone: 211 150 100 – Faxe: 211 151 709 – geral@cm-loures.pt 

FEVA 2017 - Feira de Estilos de Vida Alternativos 

Normas de Participação 

Artigo 1.º 

(Organização e objetivo) 

A FEVA – Feira de Estilos de Vida Alternativos, adiante designada por FEVA, é um evento anual, 

promovido pelo Município de Loures, cabendo a sua organização à Unidade de Turismo. Tem 

como objetivo a promoção e divulgação de atividades associadas a estilos de vida alternativos, 

distintos das formas de viver dominantes e dos padrões enraizados na sociedade tradicional, 

incentivando modos de vida mais saudáveis. Pretende-se, bem assim, que seja ponto de 

encontro de: ciências de vanguarda que propiciam o crescimento mental e espiritual do ser 

humano; medicinas alternativas; atividades que contribuam para uma sociedade mais 

ecológica; consciencialização social e ambiental.    

Artigo 2.º 

(Localização) 

A FEVA decorre no Parque Adão Barata, em Loures. 

Artigo 3º 

(Periodicidade e horário de funcionamento) 

A FEVA realiza-se nos dias 10 e 11 de junho, entre as 11h00 e as 22h00. 

Artigo 4.º 

(Âmbito) 

1. A FEVA estará organizada em nove Espaços distintos, destinados exclusivamente a: 

a) Espaço Bio - venda de produtos tradicionais, como produtos agrícolas, hortícolas, 

frutícolas, florícolas e vinícolas, produtos biológicos e artesanais como doces, compotas, 

mel, crepes, frutos secos, ervas medicinais, bebidas e outras poções, que respeitem as 

normas de higiene e segurança definidas pelo HACCP; 

b) Espaço Místico - venda de produtos místicos como cristais, mandalas, cartas 

previsionais, cartas de tarot e outros relacionados com a arte esotérica; 

c) Espaço Mercado - venda de matérias e produtos que concorram para o objetivo do 

evento, tais como madeiras e cortiça, pedras, metais, papel, vitrais, cera, tecidos, 

conchas e escamas de peixe, penas, instrumentos musicais, gesso, osso e similares, 
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roupa, peles e couros, flores, bijutaria, joalharia, adornos, produtos de beleza, livros 

temáticos e outros; 

d) Espaço Terapias - prestação de serviços de terapias e medicinas alternativas como 

ayurveda, acupunctura, fitoterapia, florais, reflexologia, shiatsu, aromaterapia, reiki, 

naturopatia, tarot, numerologia, leitura de aura, astrologia e outras; 

e) Espaço Vida - realização de atividades interativas, com participação ativa do público 

em demonstrações como ioga, pilates, bodybalance, danças, tai chi chuan e outras; 

f) Espaço Conhecimento – área para realização de palestras e workshops (que abordem 

temáticas variadas, como a culinária natural e saudável, o coaching, a inteligência 

emocional) e realização de concertos meditativos; 

g) Espaço Sabores – zona alimentar, dinamizada por entidades a contactar pela 

Organização; 

h) Espaço Criança – dinamizado por entidade(s) a contactar pela Organização, para 

promoção de atividades dirigidas a crianças dos 0 aos 12 anos. 

i) Espaço Zen – zona de lazer /descanso / meditação. 

2. Não é permitida a venda de artigos que, pela sua natureza, desvirtuem as caraterísticas de 

base do evento, reservando-se a Organização o direito de excluir, e impedir de permanência 

nos espaços de venda/exposição, quaisquer produtos e /ou matérias que: 

a) Não se enquadrem no âmbito descrito no número 1 do presente artigo e/ou que não 

concorram para o objetivo da iniciativa, conforme descrito no artigo 1º; 

b) Constituam perigo para a saúde pública ou ponham em causa o bem-estar dos restantes 

vendedores e público em geral; 

c) Estejam danificados. 

Artigo 5.º 

(Vagas) 

1. O número máximo de lugares disponíveis no Espaço Terapias é de 10 (dez). 

2. O número máximo de lugares disponíveis para venda de produtos (Espaços Bio, Místico e 

Mercado) é de 30 (trinta).  
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Artigo 6.º 

(Candidaturas) 

1. As candidaturas podem ser entregues pelas seguintes vias: 

a) Por fax, através do número 211 151 793; 

b) Por e-mail, através do endereço turismo_inscricoes@cm-loures.pt;  

c) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures – Unidade de Turismo – 

E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, considerando-se a data do respetivo 

carimbo; 

d)  Presencialmente, na Unidade de Turismo, sita no Parque Adão Barata, nos dias úteis 

das 9:00 às 12:30 e das 14:00 às 17:30. 

2. Os interessados em participar na FEVA devem proceder à apresentação de candidatura, 

através do preenchimento da ficha de inscrição em anexo acompanhada dos seguintes 

documentos: 

a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão; no caso deste último, 

em alternativa, apresentação do original do documento na Unidade de Turismo. 

b) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), consideradas 

representativas do trabalho/produtos do expositor. 

c) No caso de terapeutas, indicação de local/instituição em que exerce a atividade e breve 

Curriculum Vitae. 

3. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido consentimento da 

sua reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda, e em alternativa, o titular pode dirigir-

se à Unidade de Turismo, apresentando o original do documento, a fim de verificação da 

identidade. 

4. O prazo para apresentação de candidaturas é 24 de abril de 2017. 

5. A formalização da candidatura pressupõe a participação nos dois dias de realização do 

evento, não sendo aceites candidaturas a apenas um dos dias. 
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6. Deverá o expositor, em caso de necessidade de acesso a eletricidade e/ou água, sinalizar e 

fundamentar o pedido, no momento em que procede à inscrição. Os pedidos serão alvo de 

análise, cabendo a decisão à Organização. 

Artigo 7.º 

(Critérios de seleção dos candidatos) 

1. A Organização é responsável pela seleção das candidaturas recebidas. 

2. Associações, expositores e terapeutas locais terão prioridade de participação no evento. 

3. São critérios de seleção a originalidade, qualidade e variedade dos produtos a 

expor/currículo dos terapeutas. 

4. As candidaturas serão classificadas numa escala de 1 a 10, resultado da média aritmética 

das pontuações atribuídas a cada um dos critérios. Em caso de empate, é considerada a ordem 

de inscrição, considerando-se a data e hora de entrada das candidaturas nos serviços 

municipais. 

5. Candidatos que, em ano anterior, se tenham inscrito e desistido da participação, sem 

comunicação atempada e justificada, passam para o final da lista de seleção 

independentemente dos critérios anteriores. 

6. O resultado do processo de seleção e exclusão será sempre comunicado pela Organização, 

por escrito, até ao dia 3 de maio de 2017. 

Artigo 8.º 

(Exclusão de candidaturas) 

1. São critérios de exclusão os seguintes: 

a) Inscrições que não reúnam os elementos mencionados no número 2 do artigo 6.º; 

b) Inscrições que sejam rececionadas fora de prazo; 

c) Inscrições que não se enquadrem no âmbito e objetivo da FEVA. 

2. O período de reclamação, após comunicação de exclusão ou não seleção, é de dez dias. 

3. As reclamações devem ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, não se prestando 

esclarecimentos acerca do processo por outras vias. 
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Artigo 9.º 

(Valor de participação)  

1. O valor de participação para ambos os dias é, nos Espaços Bio, Místico, Mercado e Sabores, 

de 15€ (quinze euros) e no Espaço Terapias de 30€ (trinta euros). A estes valores acresce IVA 

à taxa legal em vigor.  

2. O IBAN para efeitos de transferência do valor de participação será comunicado no ato da 

comunicação da seleção. 

3. O pagamento do valor referido inclui a cedência de um stand de 3mx3m para o Espaço 

Terapias e de uma banca de 1mx1m para os Espaços Bio, Místico e Mercado. Poderá ser cedida 

uma mesa para apoio, com as dimensões de 1mx1m, devendo esta necessidade ser assinalada 

no ato de inscrição. 

4. A utilização de espaço de exposição próprio será admitida, para os Espaços Bio, Místico e 

Mercado, mas não configura isenção do pagamento do valor de participação referido no n.º 1 

do presente artigo. A dimensão e características devem ser indicadas no ato de inscrição, 

ficando a sua utilização sujeita a aprovação da Organização. 

5. O pagamento do valor de participação é realizado até ao dia 19 de maio de 2017, devendo 

o respetivo comprovativo ser remetido à Organização até dia 23 de maio de 2017. 

6. O não pagamento do valor de participação implica a não autorização de participação no 

evento. 

7. Não há lugar a reembolso dos montantes liquidados, em caso de falta de comparência, 

ainda que a mesma seja devidamente justificada. 

Artigo 10.º 

(Ocupação) 

1. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pela Organização.  

2. O expositor não pode danificar o pavimento (furando, pintando, marcando ou riscando) 

dadas as características do local. 

3. O expositor pode comparecer, para montagem do seu lugar, duas horas antes do início do 

evento. Os lugares nos Espaços Bio, Místico e Mercado podem ter que ser desmontados no final 

do primeiro dia do evento, no prazo de uma hora após o encerramento da FEVA, sendo 

montados nas mesmas condições no segundo dia do evento. 
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4. Salvo informação em contrário, o não cumprimento do constante no número anterior, 

resulta na entrega do lugar a outro expositor. 

5. Os espaços disponibilizados aos expositores não podem ser cedidos a terceiros. 

6. É proibida a exposição e/ou venda de artigos fora dos respetivos espaços atribuídos, assim 

como qualquer tipo de publicidade.  

Artigo 11.º 

(Obrigações do Município) 

1. Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento, a: 

a) Cedência do local para sua realização; 

b) Atribuição e distribuição da ocupação dos espaços. 

2. Em casos excecionais, aos participantes poderá ser atribuído mais do que um espaço, caso 

o material a expor assim o exija, cabendo essa decisão à Organização, e pelo qual será cobrado 

o valor respetivo, indicado no ponto 1 do artigo 9.º. 

Artigo 12.º 

(Obrigações dos expositores) 

São obrigações dos expositores: 

a) A disponibilização, montagem e desmontagem das estruturas necessárias à aplicação 

das terapias ou exposição dos materiais; 

b) A utilização de toalha lisa, de cor única e adequada ao Espaço em que o expositor se 

insere, conforme a seguir indicado: 

Espaço Bio – verde 

Espaço Místico – preta 

Espaço Mercado – cru 

Espaço Terapias - lilás 

c) Assinalar o preço, em lugar visível e de modo legível, das peças expostas e das terapias 

aplicadas no certame; 
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d) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas; 

e) Garantir a segurança de todos os materiais e dos produtos expostos; 

f) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos no final de cada dia; 

g) Cumprir o horário de funcionamento da Feira, permanecendo no seu espaço durante o 

mesmo, não podendo abandoná-lo antes do horário de encerramento. 

Artigo 13.º 

(Apoio ao evento) 

Durante o horário de funcionamento da FEVA e de modo a garantir o seu bom funcionamento, 

haverá a presença, em permanência, de trabalhadores da Organização. 

Artigo 14.º 

(Disposições Finais) 

1. A FEVA realiza-se apenas quando as condições atmosféricas assim o permitam. 

2. Por motivos de logística, as datas de realização podem sofrer alterações. 

3. Os expositores são os únicos responsáveis, perante as autoridades tributárias, 

administrativas e policiais, pela proveniência e venda dos bens expostos. 

4. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente normativo, todas 

as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 

comercializam.  

5. Não são admitidos menores de 18 anos como participantes no evento. 

6. Os danos provocados nos lugares cedidos, decorrentes de utilização indevida e imputável ao 

participante, concedem ao Município o direito de ser ressarcido pelo valor necessário à sua 

substituição ou reparação. 

7. O Município não cede qualquer tipo de transporte. 

8. A inscrição na FEVA implica a aceitação de todas as cláusulas inscritas nas Normas de 

Participação. 

9. Os casos omissos serão decididos pela Organização. 



           
Espaço Bio  

Espaço Místico  
Espaço Mercado  
Espaço Terapias  

 

 

 
FEVA 2017 

FICHA DE INSCRIÇÃO  
(preencher em maiúsculas) 

 
 
IDENTIFICAÇÃO DO EXPOSITOR: 
 
Nome do Responsável: _________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: ______________________________________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_______ 
 
Morada: _____________________________________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _________  Localidade: _________________________________________________________ 
 
Telefone: _____________________      Faxe: ___________________ E-mail: ____________________________________ 
 
IDENTIFICAÇÃO DA ATIVIDADE: 
 
Nome de Expositor: ___________________________________________________________________________________ 
 
Tipo de produtos ou terapias  ___________________________________________________________________________ 
 
Espaço de exposição próprio:  Não               Sim            Dimensão: ____________________________________________        

 
      Características:_________________________________________ 

 
Necessidades: Eletricidade: Não        Sim       

  
Água:       Não        Sim        
 

Fundamentação do pedido (eletricidade/água) ______________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________________________ 
 
       
 
 
      Declaro que tomei conhecimento e aceito os termos e condições constantes nas Normas de Participação na FEVA 2017. 
 
Assinatura: ______________________________________________________________       Data: _____/_____/_______ 
 
 
 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO 

 
Nº de ordem: ________________ 

 
 

Data de Inscrição: ______ / ______ / ______         Hora de inscrição: ______h______ 
 
Elementos: 
 
 Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
 Apresentação do original do cartão de cidadão da UT 
 Fotos dos produtos a expor 
 CV de terapeuta 
 
 

Rubrica: _________________________________________________________________ 
 

 
Unidade de Turismo 

EN 8 - Parque Adão Barata, 2674 – 501 Loures 
E-mail: turismo_inscricoes@cm-loures.pt  Tel. 211 150 352/178  Faxe 211 151 793 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 165/2017 
 
 

Normas de Participação 
 

Feira de Rua 
2017 
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Feira de Rua – Festas de Loures 2017 
Quadro Normativo 

 
 

Artigo 1.º 
(Organização e objetivo) 

 
A Feira de Rua é um evento anual organizado pelo Município de Loures, que tem como 
objetivo a promoção do artesanato e da tradição (antiguidades e peças em segunda 
mão), em todas as suas vertentes, e street food, estando integrada nas Festas de Loures. 

 
Artigo 2.º 

(Localização) 
 
A Feira decorre na Rua da República, entre o Pavilhão Paz e Amizade e o Jardim Major 
Rosa Bastos, em Loures. 
 
 

Artigo 3.º 
(Periodicidade e Horário de Funcionamento) 

 
A Feira de Rua realiza-se nos seguintes dias e horários: 
 
 

Mês de julho 
Dia Horário 
21 21h00 à 01h00 
22 18h30 à 01h00 
23 18h30 à 01h00 
24 21h00 à 01h00 
25 21h00 à 01h00 

 
 
 

Artigo 4.º 
(Âmbito) 

 
1. Os produtos em mostra são: artesanato urbano e tradicional, colecionismo, street food 
(venda ambulante de restauração e bebidas). 
 
2. À exceção da street food, é proibida a comercialização de produtos alimentares. 
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Artigo 5.º 

(Candidaturas) 
 
1. As candidaturas podem ser entregues pelas seguintes vias: 
 

a) Na Unidade de Turismo, sito na E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, 
nos dia úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 
 
b) Por faxe, através do número 211 151 793; 
 
c) Por e-mail, através do endereço feira_rua@cm-loures.pt. 
 
d) Por correio, para o endereço Câmara Municipal de Loures - Unidade de 
Turismo, E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, considerando-se a data do 
respetivo carimbo; 

 
2. É possível a inscrição para participação em um ou vários dias. 
 
3. Os interessados em participar na Feira de Rua devem proceder à apresentação de 
candidatura, através do preenchimento da ficha de inscrição em anexo, acompanhada dos 
seguintes documentos: 
 

a) Fotocópia do BI e do cartão de contribuinte ou, em alternativa, do cartão do 
cidadão; 
 
b) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e máximo de 10), consideradas 
representativas do trabalho/produtos do expositor. 

 
4. O envio da fotocópia do cartão de cidadão consubstancia o presumido consentimento 
da sua reprodução, por parte do seu titular. Caso entenda e em alternativa, o titular pode 
dirigir-se à Unidade de Turismo, apresentando o original do documento, a fim de 
verificação da identidade. 
 
5. O prazo limite para apresentação de candidaturas é dia 12 de maio de 2017. 
 
6. O número máximo de lugares disponíveis é de 115 (cento e quinze), distribuídos da 
seguinte forma: 
 

a) 100 (cem) para produtos artesanais, tradicionais ou em 2.ª mão; 
 

b) 15 (quinze) para street food. 
 

7. Depois de selecionada e confirmada a inscrição (o que será feito por telefone ou email 
até dia 16 de junho), o participante que não comparecer sem apresentar a respetiva 
justificação, perderá o direito ao espaço nos restantes dias das Festas de Loures de 2017. 
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8. O resultado do processo de seleção e exclusão das candidaturas será sempre 
comunicado pela Organização. 

 
9. Os cartões para os expositores selecionados deverão ser levantados entre 3 e 21 de 
julho na Unidade de Turismo, nos dias úteis, das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 ou 
na Loja Ponto Já, sita na E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, de segunda- feira 
a sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 18h00. 

 
 

Artigo 6.º 
(Exclusão de candidaturas) 

 
1. São critérios de exclusão os seguintes: 
 

a) Inscrições que não reúnam os elementos mencionados no número 3 do artigo 5.º; 
 
b) Inscrições que sejam rececionadas fora do prazo; 

 
c) Inscrições que não se enquadrem no âmbito e objeto da Feira de Rua; 

 
2. O período de reclamação, após comunicação de exclusão e não seleção, é de cinco 

dias úteis. 
 
3. As reclamações devem ser obrigatoriamente formalizadas por escrito, não se 
prestando esclarecimentos acerca do processo por outras vias. 

 
 

Artigo 7.º 
(Critérios de seleção dos candidatos) 

 
1. A Organização será responsável pela seleção das candidaturas recebidas. 
 

2. São critérios de seleção: 
 

a) Variedade e qualidade dos produtos a expor; 
 

b) Melhor enquadramento no espírito da iniciativa;  
 

c) Experiência de participação em eventos semelhantes (street food). 
 

3. Em caso de empate, será considerada a ordem de inscrição, considerando-se a data e 
hora de entrada da candidatura nos serviços municipais. 
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Artigo 8.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição dos espaços a cada um dos expositores é definida pelo Município e tem 
até 3mx2m de dimensão. 
 
2. A ocupação/preparação dos espaços pelos expositores, previamente definida pelo 
Município, prevê a comparecência dos mesmos uma hora antes do início do evento. 

 
 
3. Só é permitida a circulação de viaturas para montagens durante o decorrer do período 
mencionado no número anterior. 
 
4. Exceto em casos devidamente fundamentados, o não cumprimento do constante no 
número dois do presente artigo resulta na entrega do espaço a outro participante. 
 
5. Não é permitido o funcionamento dos espaços fora do horário estabelecido para a de 
Feira de Rua. 
 
6. Os expositores não podem danificar o espaço disponibilizado ou o pavimento, sob pena 
de exclusão. 
 
7. Os expositores não podem transferir o seu direito de espaço para outrem. 
 
8. É proibida a exposição e/ou venda de artigos fora dos respetivos espaços, assim como 
qualquer tipo de publicidade. 
 
 

Artigo 9.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do presente evento:  

 
a) A cedência do local para a sua realização; 

 
b) A atribuição e distribuição da ocupação dos espaços e fornecimento de cartão de 
participante e de cartão de acesso autorizado para a viatura; 

 
c) A vigilância durante o evento, bem como a limpeza das áreas comuns de 
circulação. 
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Artigo 10.º 
(Obrigações dos Expositores) 

 
São obrigações dos expositores: 
 

a) A montagem e desmontagem das estruturas/mesas a utilizar na exposição dos 
materiais; 

 
b) A disposição das suas peças/produtos, devendo o preço de venda respetivo estar 
marcado em local visível e de modo legível; 
 
c) Zelar pelos seus produtos em caso de condições atmosféricas adversas (calor, 
raios solares, chuva, vento); 
 

d) O cumprimento dos horários de funcionamento, bem como de montagens e 
desmontagens; 
 
e) Deixar o seu espaço limpo e livre de lixo ou quaisquer detritos no final de cada 
dia; 
 
f) A permanência no seu espaço durante o horário de funcionamento da Feira de 
Rua, não podendo abandonar o evento, sob pena de exclusão imediata. 

 
 

Artigo 11.º 
(Apoio ao evento) 

 
Para garantir o bom funcionamento da Feira, durante o horário da mesma estarão 
presentes, em permanência, funcionários da Organização.  

 
 

Artigo 12.º 
(Disposições Finais) 

 
1. Não são admitidos menores de 16 anos como expositores no evento. No caso de 
menores de idade, é obrigatória a apresentação de autorização expressa dos pais ou 
responsáveis legais. 
 
2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para além do disposto no presente normativo, 
todas as disposições legais e regulamentares aplicáveis à sua atividade e aos produtos 
que comercializam. 
 
3. Os expositores são os únicos responsáveis, perante as autoridades tributárias, 
administrativas e policiais, pela venda dos bens expostos/comercializados. 
 
4. Não serão admitidos materiais danificados e artigos contrafeitos. 
 
 



M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 501 294 996 – Praça da Liberdade, 2674-501 Loures – Telefone: 211 150 100 – Faxe: 211 151 709 – geral@cm-loures.pt 

 
 
5. A Organização poderá realizar ações de avaliação dos espaços dos expositores e 
respetivos produtos. 
 
6. A Feira de Rua apenas se realiza quando as condições atmosféricas assim o permitam. 
 
7. O Município não se responsabiliza por qualquer dano material ou físico que ocorra na 
montagem, durante o evento e na desmontagem. 
 
8. A inscrição na Feira de Rua implica a aceitação de todos os artigos inscritos no 
presente Quadro Normativo e o seu incumprimento implica a exclusão de participação no 
evento com efeitos imediatos. 
 
9. O alojamento, transporte e alimentação dos expositores são de sua responsabilidade. 
 
10. Os casos omissos serão decididos pela Organização. 

 



M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  

 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

Contribuinte: 501 294 996 – Praça da Liberdade, 2674-501 Loures – Telefone: 211 150 100 – Faxe: 211 151 709 – geral@cm-loures.pt 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
FEIRA DE RUA 2017 

(Preencher em maiúsculas) 
 
Nome do Responsável: _____________________________________________________________ 
 
Nome de Expositor:  _______________________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a Expor: 
________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: _____________________________  Data de Nascimento: _____/_____/_____ 
 
Morada:  _________________________________________________________________ 
 
Código Postal: _________ - _______  Localidade: _______________________________________ 
 
Telefone: ______________________     E-mail: ________________________________________ 
 
Eventos em que participou anteriormente: _____________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
 
Data(s) em que pretende participar: __________________________________________________  
 
Eletricidade (street food):       Não              
 
                                               Sim (fundamentação da necessidade) ______________________ 
 
________________________________________________________________________________ 
   
    Declaro que tomei conhecimento e aceito o Quadro Normativo definido para a Feira de Rua 2017. 
 
Data: ____/____/____   Assinatura:  __________________________________________________ 
 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO:  

Nº de ordem: ________________ 
 
Data de Inscrição: ______ / ______ / ______                          Hora de inscrição: ______h______ 
 
Elementos: 
      Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
      Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
      Fotos dos produtos a expor  
Rubrica: ___________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________ 

Unidade de Turismo 
EN 8 - Parque Adão Barata, 2674 – 501 Loures 

E-mail: feira_rua@cm-loures.pt - Tel. 21 115 03 52/01 78  Fax 21 115 17 93 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 152/2017 
 
 

Certificação Legal das Contas 
 

Parecer do Revisor Oficial de Contas 
 

Relatório Anual (Contas não aprovadas pelo Conselho de Administração) 
 
 
 

















































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 153/2017 
 
 

1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2017 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas 
 
 
 






































































































































