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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

81.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 11 de janeiro de 2017 

 
 
 

Nota: O Sr. Vereador Ricardo Lima compareceu à 
reunião às 10:35. 
O Sr. Vereador Fernando da Costa compareceu à 
reunião às 10:40. 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
pelo falecimento de Mário Alberto Nobre Lopes 
Soares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.° 7/2017 

 
O recente falecimento de Mário Soares constitui 
um tempo de dor profunda, não só para o Partido 
Socialista, mas também transversalmente a toda a 
sociedade portuguesa e até mesmo no plano 
internacional. Cidadão português pleno de 
orgulho, ele foi também, um político de dimensão 
mundial, considerado um dos grandes estadistas 
mundiais do século XX e um dos “construtores” da 
União Europeia. 
 
Resumir, em poucas linhas, a longa carreira 
política de Mário Soares, não é tarefa fácil, tantos 
foram os inúmeros combates políticos que muito 
cedo travou. 
 
Desde os tempos de estudante universitário, Mário 
Soares foi um ativo resistente à ditadura de 
Salazar e Marcelo Caetano. Foi membro da 
Comissão Central do MUD, tendo posteriormente 
sido fundador do MUD Juvenil. 
 

Em 1949, foi Secretário da Comissão Central da 
candidatura do General Norton de Matos à 
Presidência da República. 
 
Enquanto advogado, profissão que exerceu 
durante algum tempo, assumiu a defesa de vários 
presos políticos, participando em inúmeros 
julgamentos, realizados em condições 
degradantes, no Tribunal Plenário e no Tribunal 
Militar Especial, criados pelo Estado Novo. 
 
Durante a ditadura do Estado Novo, Mário Soares 
foi preso 12 vezes pela PIDE, tendo sido 
deportado sem julgamento para a ilha de São 
Tomé em 1968 e, em 1970, forçado ao exílio em 
França. 
 
Em 19 de abril de 1973, no congresso realizado 
em BadMünstereifel, na Alemanha, com a intuição 
política e o espírito visionário que tanto o 
caracteriza, funda, com os demais companheiros 
da Acção Socialista Portuguesa, o Partido 
Socialista, antecipando a mudança de regime 
político em Portugal. 
 
A 28 de abril de 1974, regressa a Portugal no 
“comboio da Liberdade”, oriundo de França onde 
se encontrava exilado desde 1970. 
 
Participou nos I, II e III Governos Provisórios, 
como Ministro dos Negócios Estrangeiros e no IV, 
como Ministro sem Pasta. 
 
Foi primeiro-ministro de Portugal, no I Governo 
Constitucional entre 1976 e 1977, no II Governo 
Constitucional em 1978 e no IX Governo 
Constitucional entre 1983 e 1985. 
 
Foi Presidente da República, entre 1986 e 1996, 
cargos em que imprimiu uma dinâmica própria e 
de proximidade com o povo, instituindo a figura 
das “Presidências abertas”, que muito 
caracterizam o exercício dos seus mandatos. 
 
Já muito se escreveu e continuar-se-á a escrever 
acerca de Mário Soares, que se torna difícil 
encontrar novos adjetivos, no léxico da Língua 
Portuguesa, para definir a sua enorme dimensão 
humana e política. 
 
 
Com humildade, e com respeito por todos aqueles 
que sobre ele escreveram, entendemos que a 
simplicidade, mas ao mesmo tempo profundidade 
da frase de Miguel Esteves Cardoso «Mário 
Soares deixou-nos e deixou-nos tudo....» 
representa a essência do legado que Mário 
Soares nos deixa a todos. 
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A Luta pela Liberdade; 
 
A defesa pela Democracia Plural e Tolerante; 
 
A Defesa de uma União Europeia coesa e com 
respeito pelos Direitos Humanos. 
 
São estes os valores maiores que nos deixou. 
Cabe-nos honrar a sua defesa. Pela natureza das 
coisas da vida, Mário Soares partiu do nosso 
mundo físico, com a dor e o pesar que todos 
testemunhamos nestes últimos dias. A verdade, 
porém, é que continua com todos nós, lembrando 
Luís de Camões, ele é dos nossos maiores que da 
lei da morte se libertou. 
 
Resta-nos despedir, tendo consciência que muito 
fica por dizer. 
 
Até sempre, Mário Soares. 
 
 
Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Loures propõem que a 
Câmara Municipal, reunida a 11 de janeiro 
delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e ao Presidente do Partido Socialista; 
 
3. Atribuir futuramente o nome de Mário Soares a 

uma artéria do concelho de Loures. 
 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Fernando da Costa e Ricardo Lima, sendo 
cumprido um minuto de silêncio em memória 
do falecido) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VOTO DE PESAR 

 
Voto de Pesar apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
pelo falecimento de Guilherme Manuel Lopes 
Pinto 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.° 8/2017 

 
Guilherme Manuel Lopes Pinto faleceu no 
passado dia 8 de janeiro, aos 57 anos de idade, 
deixando em todos que com ele privaram, um 
sentimento de perda e de insubstituível 
preenchimento. 
 
Guilherme Pinto, socialista de corpo e alma, foi, 
até ao fim da sua vida, um defensor de causas e 
princípios morais, os quais aplicou no exercício da 
atividade política. 
 
Autarca de eleição, presidiu aos destinos do 
município de Matosinhos entre os anos de 2005 e 
2016, vindo a renunciar ao seu mandato, no início 
de janeiro de 2017, por motivos de doença. 
 
Muitas foram as obras realizadas em Matosinhos, 
sob a sua liderança, que marcaram a imagem 
deste Concelho, nomeadamente a construção do 
Cais e Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões, 
a requalificação da marginal atlântica e a 
instalação do novo Centro de Investigação da 
Indústria Automóvel (CEIIA). 
 
Muitas mais obras poderíamos enumerar 
sobretudo com a forte preocupação na melhoria 
da qualidade de vida das populações de 
Matosinhos, contudo, nesta hora não podemos 
deixar de recordar as obras mais emblemáticas da 
sua gestão, a Requalificação do Bairro dos 
Pescadores e do Mercado Municipal de 
Matosinhos, a reabilitação da Casa do Chá da Boa 
Nova, o fim da atividade das petrolíferas no 
Parque Real, a cobertura total de saneamento 
básico e a reabertura do Teatro Constantino Nery. 
 
Em Loures, a 1 de setembro de 2005, foi 
constituído o Fórum Português para a Prevenção 
e Segurança Urbana por um grupo de autarquias 
de diferentes pontos do país, juntas por 
preocupações comuns neste domínio. Também 
neste processo Guilherme Pinto teve um papel 
decisivo, pela sua visão estratégica e pelo seu 
empenho tendo inclusive presidido a este Fórum, 
bem como ao Fórum Europeu de Segurança 
Urbana. 
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Os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista na 
Câmara Municipal de Loures, manifestando um 
profundo pesar pelo falecimento do camarada 
Guilherme Pinto, expressam à sua família sentidas 
condolências neste difícil momento e de perda 
irreparável, propondo que a Câmara Municipal, 
reunida a 11 de janeiro delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória; 
 
2. Remeter o presente voto de pesar à sua 

família e ao Partido Socialista. 
 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Fernando da Costa e Ricardo Lima, sendo 
cumprido um minuto de silêncio em memória 
do falecido) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
Pela manutenção 

da Fábrica da Triumph em Sacavém 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 9/2017 
 

Depois de um processo de venda que se 
prolongou durante um ano e para o qual 
chegámos a temer o pior desfecho, no dia 4 de 
janeiro de 2017 a empresa suíça Gramax Capital, 
proprietária da fábrica da Triumph de Sacavém 
desde setembro de 2016, anunciou a manutenção 
dessa unidade fabril, bem como dos seus cerca do 
500 postos de trabalho. 
 
A fábrica da marca alemã Triumph, que iniciou a 
sua produção na freguesia de Sacavém, na 
década de 60, continuará, assim, a ser a maior 
entidade empregadora privada do Concelho de 
Loures, estando em curso um novo plano de 
investimentos que prevê a diversificação da 
produção e a exportação para novos mercados. 
 
 
 
 

Para tal, muito contribuíram o inconformismo quer 
do Município de Loures, quer dos trabalhadores 
face às notícias de encerramento da fábrica e as 
diligências do atual Governo português, com o 
empenhamento particular do ministro da 
Economia, Manuel Caldeira Cabral, que, face ao 
perigo real de encerramento da fábrica, 
estabeleceu contactos com a associação do sector 
têxtil e com potenciais investidores através da 
AICEP (Agência para o Investimento e Comércio 
Externo de Portugal), e mediou a negociação com 
a Triumph, que continua a ser um importante 
cliente nesta fase de transição. 
 
 
Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista propõem à Câmara Municipal de 
Loures, na sua Reunião Ordinária realizada no dia 
11 de janeiro de 2017, saudar: 
 
a) O inconformismo do Município de Loures e 

dos trabalhadores da fábrica da Triumph de 
Sacavém, fator decisivo para este desfecho 
que muito beneficia a economia do concelho e 
do país; 

 
b) O Governo de Portugal, pelo papel decisivo na 

mediação das negociações, o qual criou as 
melhores condições para a resolução de uma 
situação, que se adivinhava dramática para a 
economia, para o emprego e coesão social do 
Concelho de Loures. 

 
 
Seja igualmente dado conhecimento à Assembleia 
de Freguesia da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de Congratulação ao XXI Governo 
Constitucional apresentado pela Sr.ª Vereadora e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
relativo à devolução de 78,6 milhões de euros aos 
municípios, referentes aos juros de mora do IMI e 
IMT 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 10/2017 

 
À semelhança de outras medidas tomadas pelo 
atual Governo, com impacto direto para as 
Autarquias Locais, resultante de uma nova visão 
do Governo para com o Poder Local, devolvendo a 
sua autonomia, também financeira, num claro 
respeito e consideração para com os autarcas 
democraticamente eleitos. 
 
Nunca é demais lembrar: 
 
• O aumento das transferências financeiras para 

os municípios; 
• O fim das isenções do pagamento de IMI para 

os imóveis detidos por fundos imobiliários 
fechados; 

• A redução do IVA para a restauração de 23% 
para 13% com efeitos nas faturas das 
refeições escolares; 

• A manutenção do IMT, como receitas 
municipais, ao contrário da vontade do anterior 
governo; 

• O fim da comparticipação dos municípios para 
o Fundo de Apoio Municipal criado pelo 
anterior governo, a ser concretizado durante o 
1.º semestre; 

• A criação de unidade de missão alterando de 
forma radical a participação e usufruto por 
parte dos municípios nos Fundos 
Comunitários através do Portugal 2020. 

 
Numa altura em que estamos a comemorar os 40 
anos do Poder Local Democrático, os vereadores 
do Partido Socialista, reunidos na Câmara 
Municipal de Loures em 11 de janeiro de 2017, 
não podem deixar de congratular o atual Governo 
da República, por mais uma medida com efeito 
positivo para as autarquias locais, nomeadamente 
a transferência financeira de 78,6 milhões de 
euros em juros de mora, relativamente aos últimos 
12 anos de pagamento de IMI e IMT, fazendo com 
que o município de Loures tenha mais um encaixe 
financeiro de 1 milhão e 600 mil euros, como 
consequência desta decisão do atual governo. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 77.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 16 de novembro 
de 2016. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de ratificação do despacho exarado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, em 30 de dezembro de 
2016, relativo à aprovação da 10.ª alteração ao 
Orçamento 2016 e Opções do Plano 2016-2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 1/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário registar responsabilidades 

financeiras relacionadas com os encargos com 
pessoal (Caixa Geral de Aposentações e 
Segurança Social) referentes ao mês de 
dezembro; 

 
B. É necessário observar o pagamento ainda no 

presente exercício dos contratos de emprego 
e inserção, referentes ao mês de dezembro; 

 
C. É necessário contemplar outras alterações de 

final do ano. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
n.º 3 artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, ratifique o despacho, de 30 de 
dezembro de 2016, que aprovou a 10.ª Alteração 
ao Orçamento 2016 e Grandes Opções do Plano 
2016-2019. 

 
Loures, 30 de dezembro de 2016 

 
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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NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 10.ª Alteração ao 
Orçamento 2016 e Grandes Opções do Plano 
2016-2019 encontra-se disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

EMISSÃO DE PARECER 
 

Proposta, a submeter a deliberação da 
Assembleia Municipal, de emissão de parecer 
favorável à criação, por decreto-lei, do sistema 
multimunicipal de saneamento de águas residuais 
da Grande Lisboa e Oeste, à constituição da 
sociedade concessionária da exploração e gestão 
do sistema e à celebração com esta de um 
contrato de recolha, de aprovação do Acordo 
Parassocial a celebrar entre todos os acionistas da 
Águas do Tejo Atlântico, S.A., de desistência pelo 
Município, uma vez publicado o decreto-lei  
referido, do pedido formulado no processo judicial 
em curso, e de confirmação da manutenção da 
integração do Município na sociedade 
concessionária da exploração e gestão do sistema 
multimunicipal de saneamento de águas residuais 
da Grande Lisboa e Oeste, a Águas do Tejo 
Atlântico, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 2/2017 

 
Considerando: 
 
A. O ofício do Sr. Secretário de Estado do 

Ambiente do passado dia 31 de outubro onde 
se solicita ao Município que se pronuncie 
sobre a criação da empresa “Águas do Tejo 
Atlântico, S.A.”; 

 
B. A proposta de acordo parassocial, a proposta 

de decreto-lei e de contrato de concessão em 
anexo a esse ofício; 

 
C. Que o Município de Loures tornou pública a 

sua discordância com a proposta apresentada 
sublinhando no entanto que esta introduzia 
melhorias significativas face à situação criada 
pelo governo anterior, quando impôs a criação 
da empresa “Águas de Lisboa e Vale do Tejo”, 
de que se destaca a criação do fundo 
ambiental que permitirá manter as tarifas de 
águas residuais, a cobrar aos municípios, 
muito abaixo do imposto pelo Governo 
anterior, o fim da gestão delegada na EPAL 
passando tal a ser da responsabilidade de 
uma comissão executiva com elementos da 

AdP e dos Municípios e a diminuição do 
número de acionistas e do território abrangido 
o que vem dar aos municípios, individualmente 
considerados, uma maior força acionista na 
nova empresa; 

 
D. Que a discordância do Município tinha por 

base quatro questões, a primeira a reversão 
total do modelo imposto na empresa “Águas 
de Lisboa e Vale do Tejo” implicando a 
recriação da SIMTEJO, a segunda a 
possibilidade de os Municípios terem a maioria 
do capital na nova SIMTEJO, a terceira a 
revogação dos aumentos do preço da água a 
ser cobrado aos municípios e a quarta a 
inexistência de mecanismo de proteção dos 
interesses dos municípios face a uma eventual 
decisão futura de privatização da empresa; 

 
E. Que o Governo após conversações com o 

Município de Loures melhorou os documentos 
apresentados de forma significativa 
destacando-se nessas alterações o seguinte: 

 
No Decreto-Lei: 
 
Adaptação do agora artigo 18.º permitindo o 
recurso a métodos de medição por estimativa. 
Este processo é utilizado pelos municípios da 
SIMTEJO e não ficando esta alteração 
consagrada tal poderia implicar aumentos 
consideráveis na fatura destes municípios. 
 
No acordo Parassocial: 
 
a) Adaptação da redação da cláusula 1.ª para 

permitir, no caso de deliberação de fusão ou 
cisão da sociedade contra os votos dos 
acionistas municípios, a atribuição de um 
direito de preferência àqueles na aquisição de 
um lote de ações representativa da maioria ou 
da totalidade do capital social que lhes 
possibilita o controlo da sociedade; 

 
b) Clarificação dos termos do exercício do direito 

de preferência referido na alínea anterior pelos 
acionistas municípios; 

 
c) Inclusão de cláusula que atribui um direito de 

opção de compra a favor dos acionistas 
municípios de um lote de ações representativa 
da maioria ou da totalidade do capital social 
que lhes possibilita o controlo da sociedade, 
no caso de privatização da AdP, logo numa 
fase inicial do processo (no momento do 
lançamento do procedimento pré contratual 
para a privatização); 

 



 

 
N.º 1 

  

 
 

11 de JANEIRO 
de 2017 

 
 
 
 

10 

 

d) Clarificação dos termos do exercício do direito 
de preferência referido na alínea anterior pelos 
acionistas municípios, em especial a 
eliminação de condição de sujeição do mesmo 
a decisão de membro do Governo responsável 
pela área do Ambiente; 

 
e) Inclusão de cláusula relativa à necessidade de 

maioria especial de votos no Conselho de 
Administração em determinadas matérias, 
designadamente agregação e fusão do 
sistema multimunicipal e fusão e cisão da 
sociedade, entrada de novos acionistas na 
sociedade, subconcessão total ou parcial da 
exploração e gestão do sistema, participação 
noutras sociedades, aumentos da capacidade 
das ETAR existentes e localização de novas 
não previstas no contrato de concessão, 
adjudicação de empreitadas de valor superior 
a 5.000.000,00 €, orçamentos anuais de 
exploração e aplicação de resultados. 

 
F. Que foi também acordada a criação de um 

grupo de trabalho, a ser criado por despacho 
do Ministro do Ambiente, para o estudo do 
custo suportado pelos consumidores finais 
com o abastecimento de água e a análise da 
eficiência das redes municipais de 
abastecimento de água; 

 
G. Que embora os documentos agora 

apresentados não respondam completamente 
às quatro questões colocadas inicialmente 
pelo Município, representam um importante 
avanço na defesa dos interesses dos 
municípios e das populações face à legislação 
atualmente em vigor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do estatuído 
na alínea n) 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 o 
seguinte: 
 
1. A emissão de parecer favorável à criação, por 

decreto-lei, do sistema multimunicipal de 
saneamento de águas residuais da Grande 
Lisboa e Oeste, abreviadamente designado 
por «sistema», por cisão do sistema 
multimunicipal de abastecimento de água e de 
saneamento de Lisboa e Vale do Tejo 
resultante da agregação de sistemas que foi 
criado pelo Decreto-Lei n.º 95/2015, de 29 de 
maio, (sistema este que, após a cisão, passa a 
adotar a denominação de “sistema 
multimunicipal de abastecimento de água e de 

saneamento do Vale do Tejo”), tendo o novo 
sistema o mesmo âmbito do sistema 
multimunicipal de saneamento da Costa do 
Estoril, criado pelo Decreto-Lei n.º 142/95, de 
14 de junho, alterado pela Lei n.º 92-A/95, de 
28 de dezembro, do sistema multimunicipal de 
saneamento do Tejo e Trancão, criado pelo 
Decreto-Lei n.º 288-A/2001, de 10 de 
novembro, e, apenas na vertente de 
saneamento de águas residuais, do sistema 
multimunicipal de abastecimento de água e de 
saneamento do Oeste, criado pelo Decreto-Lei 
n.º 305-A/2000, de 24 de novembro, que foram 
extintos pelo Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de 
maio, e integra os mesmos e seguintes 
utilizadores daqueles sistemas: municípios de 
Alcobaça, Alenquer, Amadora, Arruda dos 
Vinhos, Azambuja, Bombarral, Cadaval, 
Caldas da Rainha, Cascais, Lisboa, Loures, 
Lourinhã, Mafra, Nazaré, Óbidos, Odivelas, 
Oeiras, Peniche, Rio Maior, Sintra, Sobral de 
Monte Agraço, Torres Vedras e Vila Franca de 
Xira. 

 
2. A emissão de parecer favorável à constituição, 

pelo mesmo decreto-lei, da sociedade 
concessionária da exploração e gestão do 
sistema, e à celebração com esta de um 
contrato de recolha. 

 
3. A aprovação do Acordo Parassocial a celebrar 

entre todos os acionistas da Águas do Tejo 
Atlântico, S.A., e que visa regular algumas 
matérias relativas à sociedade. 

 
4. Que, uma vez publicado o decreto-lei acima 

referido, o Município desistirá do pedido 
formulado no processo judicial em curso, uma 
vez que nele não mantém, a partir daí, 
qualquer interesse. 

 
5. Que delibere, ainda, confirmar a manutenção 

da integração do Município na sociedade 
concessionária da exploração e gestão do 
sistema multimunicipal de saneamento de 
águas residuais da Grande Lisboa e Oeste, a 
Águas do Tejo Atlântico, S.A., sociedade 
anónima de capitais exclusivamente públicos, 
por cisão da sociedade Águas de Lisboa e 
Vale do Tejo, S.A., constituída pelo Decreto-
Lei n.º 94/2015, de 29 de maio, (sociedade 
esta que, após a cisão, passa a adotar a 
denominação de “Águas do Vale do Tejo, 
S.A.”), com dispensa de elaboração e registo 
do projeto de cisão, detendo nela o Município 
a participação acionista que figura no Anexo I 
ao projeto de decreto-lei. 
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Loures, 3 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

ACORDO PARASSOCIAL 
 

Entre: 
 
AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A., sociedade 
anónima e empresa pública, com sede na Rua 
Visconde de Seabra, n.º 3, Lisboa, com o número 
de matrícula e de identificação de pessoa coletiva 
503093742, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa, com o capital social 
de 434.500.000,00 €, neste ato representada por 
[...], doravante designada por AdP 
 
e 
 
Comunidade Intermunicipal do Oeste 
representada por [...] 
 
Município de Alcobaça representado por [...] 
 
Município de Alenquer representado por [...] 
 
Município da Amadora representado por [...] 
 
Município de Arruda dos Vinhos representado por 
[...] 
 
Município de Azambuja representado por [...] 
 
Município do Bombarral representado por [...] 
 
Município do Cadaval representado por [...] 
 
Município das Caldas da Rainha representado por 
[...] 
 
Município de Cascais representado por [...] 
 
Município de Lisboa representado por [...] 
 
Município de Loures representado por [...] 
 
Município da Lourinhã representado por [...] 
 
Município da Nazaré representado por [...] 
 
Município de Óbidos representado por [...] 
 
Município de Odivelas representado por [...] 
 
Município de Oeiras representado por [...] 

Município de Peniche representado por [...] 
 
Município de Rio Maior representado por [...] 
 
Município de Sintra representado por [...] 
 
Município de Sobral de Monte Agraço 
representado por [...] 
 
Município de Torres Vedras representado por [...] 
 
Município de Vila Franca de Xira representado por 
[...] 
 
 
Em conjunto, todos referidos como Municípios. 
 
 
Considerando que: 
 
A) O Governo pretende criar, por decreto-lei, o 

sistema multimunicipal de saneamento de 
águas residuais da Grande Lisboa e Oeste 
(adiante referido como “sistema”), por cisão do 
sistema multimunicipal de abastecimento de 
água e de saneamento de Lisboa e Vale do 
Tejo, criado por agregação de sistemas 
através do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de 
maio, (sistema este que, após a cisão, passa a 
adotar a denominação de “sistema 
multimunicipal de abastecimento de água e de 
saneamento do Vale do Tejo”), o qual vai ter 
como utilizadores os municípios que eram 
utilizadores do sistema multimunicipal de 
saneamento da Costa do Estoril e do sistema 
multimunicipal de saneamento do Tejo e 
Trancão, ambos extintos pelo Decreto-Lei n.º 
94/2015, de 29 de maio, e ainda os municípios 
utilizadores da vertente de saneamento de 
águas residuais do sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e de saneamento do 
Oeste, criado pelo Decreto-Lei n.º 305-A/2000, 
de 24 de novembro, e que também foi extinto 
pelo Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de maio; 

 
B) Pelo mesmo decreto-lei será constituída a 

Águas do Tejo Atlântico, S.A. (adiante 
“Sociedade”), sociedade anónima de capitais 
exclusivamente públicos, por cisão da 
sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A., constituída pelo Decreto-Lei n.º 94/2015, 
de 29 de maio, (sociedade esta que, após a 
cisão, passa a adotar a denominação de 
“Águas do Vale do Tejo, S.A.”), para a qual 
são transferidos todos os direitos e 
obrigações, de qualquer fonte e natureza, 
incluindo as posições contratuais de que era 
titular a Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., 
e que para ela tinham sido transferidas 
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mediante a transferência do património global 
das sociedades SANEST - Saneamento da 
Costa do Estoril, S.A., SIMTEJO - Sistema 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A., e Águas do Oeste, S.A., (neste último 
caso apenas no respeitante à atividade de 
saneamento), com os números de matrícula e 
de identificação de pessoa coletiva, 
respetivamente, 503455539, 505908093 e 
505311593, que foram extintas pelo Decreto-
Lei n.º 94/2015, de 29 de maio; 

 
C) O capital social da Sociedade é de (euros) 

113.527.680,00; 
 
D) As partes pretendem desde já regular, no 

presente acordo parassocial, algumas 
matérias relativas à Sociedade. 

 
 
É celebrado o seguinte acordo parassocial que se 
rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
 

1. Se, por deliberação da assembleia geral da 
Sociedade, se aprove a fusão ou cisão da 
Sociedade contra a maioria dos votos dos 
acionistas Municípios, os Municípios têm o 
direito de opção de compra de um lote de 
ações (doravante referido como “lote de ações 
de controlo”) que, adicionadas às restantes 
ações detidas pelos Municípios, lhes confiram 
a maioria do capital social da Sociedade, ou, 
em alternativa, da totalidade das ações 
detidas pela AdP na Sociedade, assumindo a 
AdP o compromisso de, em qualquer dos 
casos, as vender aos Municípios, pelo preço 
resultante de uma avaliação a efetuar por três 
entidades credenciadas pelo Ministério das 
Finanças, para efeitos de avaliação de 
empresas do setor público, sendo uma delas 
escolhida pelos Municípios. 

 
2. No caso de exercício do direito referido no 

número anterior, as ações detidas pela AdP 
serão adquiridas por cada Município na 
proporção da respetiva participação no capital 
da Sociedade, e caso se verifique, em relação 
a algum ou alguns dos preferentes, a extinção 
daquele direito por caducidade ou renúncia ao 
seu exercício, o número de ações a adquirir 
acrescerá a cada um dos restantes 
Municípios, também na proporção da respetiva 
participação no capital da Sociedade. 

 
 

3. A AdP, ou outra entidade que legalmente a 
substitua ou represente, obriga-se a 
comunicar, imediatamente, a cada um dos 
Municípios, os termos e condições do projeto 
de decisão do qual possa resultar o direito de 
opção de compra previsto no número 1 da 
presente cláusula, através do envio de carta 
registada com aviso de receção. 

 
4. Os Municípios deverão comunicar à AdP a sua 

opção de compra, no prazo de 3 (três) meses 
a contar da receção da comunicação 
mencionada no número anterior, mediante 
carta registada com aviso de receção. 

 
5. Sob pena de caducidade, a aquisição das 

ações pelos Municípios preferentes terá lugar 
no prazo de 6 (seis) meses ou de 1 (um) ano, 
a contar da receção pela AdP da comunicação 
do exercício do direito de compra a que se 
refere o número anterior, consoante a 
aquisição seja do lote de ações de controlo ou 
da totalidade das ações detidas pela AdP na 
Sociedade. 

 
6. Os Municípios enquanto acionistas da 

Sociedade têm ainda direito de preferência 
relativamente à transmissão de ações que 
qualquer um pretenda efetuar. 

 
 

Cláusula 2.ª 
 

1. No caso de privatização da AdP, os 
Municípios têm o direito de opção de compra 
da totalidade das ações detidas pela AdP na 
Sociedade ou, em alternativa, do lote de ações 
de controlo, obrigando-se, reciprocamente, a 
AdP a proceder a tal venda ao conjunto ou 
parte dos Municípios, nos termos previstos no 
número dois da cláusula primeira, pelo preço 
resultante de uma avaliação a efetuar por três 
entidades credenciadas pelo Ministério das 
Finanças, para efeitos de avaliação de 
empresas do setor público, sendo uma delas 
escolhida pelos Municípios. 

 
2. A AdP obriga-se a comunicar a cada um dos 

Municípios o lançamento do procedimento pré 
contratual para a privatização da AdP, através 
de carta registada e com aviso de receção, na 
qual fará a expressa menção do prazo de três 
meses, contado da data da respetiva receção, 
para, sob pena de caducidade, o conjunto ou 
parte dos Municípios comunicar à AdP a 
intenção do exercício do direito previsto no 
número um, através de carta registada e com 
aviso de receção. 
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3. A aquisição das ações pelos Municípios 
preferentes, sob pena de caducidade, terá 
lugar no prazo de 6 (seis) meses ou de 1 (um) 
ano, a contar da data da receção pela AdP da 
comunicação dos Municípios a que se refere o 
número anterior, consoante a aquisição seja 
do lote de ações de controlo ou da totalidade 
das ações detidas pela AdP na Sociedade. 

 
4. Se, antes da aquisição das ações pelos 

Municípios preferentes, ocorrer o termo do 
procedimento sem concretização da 
privatização, designadamente, na sequência 
de anulação do procedimento ou de não 
aceitação de qualquer uma das propostas 
apresentadas, caduca também o direito dos 
Municípios preferentes a essa aquisição. 

 
 

Cláusula 3.ª 
 

1. Para poderem exercer o direito de opção de 
compra estabelecido nas cláusulas 1.ª e 2.ª, 
os Municípios, no caso de aquisição da 
totalidade do capital social, terão de assumir, 
no ato de aquisição, a posição da AdP em 
todos os empréstimos relativos à Sociedade, 
nomeadamente substituindo-a na sua 
qualidade de garante, se tal for aceite pelas 
entidades mutuantes, ou terão de proceder ao 
pagamento dos mesmos. 

 
2. No caso de os Municípios adquirirem, nos 

termos das cláusulas 1.ª e 2.ª, apenas o lote 
de ações de controlo, os acionistas assumirão, 
na proporção da respetiva participação, o 
estabelecido no número anterior, quanto aos 
empréstimos relativos à Sociedade em que a 
AdP seja o único acionista a surgir como 
financiador ou como garante, em 
consequência da detenção da maioria do 
capital social da Sociedade. 

 
 

Cláusula 4.ª 
 

O não cumprimento, pela AdP, das obrigações 
decorrentes do direito de opção de compra dos 
Municípios referido nas cláusulas 1.ª, 2.ª e 3.ª 
constitui a AdP na obrigação de pagamento de 
uma indemnização correspondente a um montante 
adequado ao ressarcimento dos prejuízos 
causados aos Municípios, a ser apurada pelo 
Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa. 

 
 
 
 
 

Cláusula 5.ª 
 

1. O conselho de administração da Sociedade é 
composto por sete membros, tendo a AdP o 
direito de designar quatro administradores, 
sendo dois executivos e dois não executivos, e 
os Municípios três administradores, sendo um 
executivo e dois não executivos. 

 
2. Os Municípios têm ainda o direito a designar o 

Presidente da Mesa da Assembleia Geral, um 
vogal do Conselho Fiscal e um vogal da 
Comissão de Vencimentos, tendo a AdP o 
direito a designar o Vice-Presidente e o 
Secretário da Mesa da Assembleia Geral, dois 
vogais do Conselho Fiscal e dois vogais da 
Comissão de Vencimentos. 

 
3. A destituição e substituição dos membros dos 

órgãos sociais depende exclusivamente da 
vontade dos acionistas que hajam procedido à 
sua designação, salvo se os membros dos 
órgãos sociais tiverem incorrido em 
responsabilidade civil ou penal por atos 
realizados contra o interesse da sociedade. No 
caso de a destituição sem justa causa dos 
membros dos órgãos sociais resultar da 
vontade dos acionistas que os tenham 
designado, os custos inerentes a essa 
destituição sem justa causa, caso existam, 
serão da responsabilidade desses acionistas. 

 
4. O disposto nos números anteriores não será 

observado nos casos em que houver lugar à 
aplicação imperativa de regras especiais de 
eleição, previstas na lei ou nos estatutos da 
sociedade. 

 
 

Cláusula 6.ª 
 

Sem prejuízo das obrigações de natureza legal e 
contratual, presentes e futuras, a que as partes e a 
Sociedade se encontrem vinculadas, acordam as 
partes desde já que, no que respeita às matérias 
abaixo identificadas, as deliberações do Conselho 
de Administração devem ser tomadas por maioria 
de cinco votos: 
 
a) Entrada de novos acionistas; 
 
b) Agregação e cisão do sistema multimunicipal, 

incluindo o alargamento de utilizadores 
abrangidos, bem como a fusão e cisão da 
Sociedade; 

 
c) Tratamento de efluentes provenientes de 

outros municípios; 
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d) Aumento da capacidade das ETAR não 
previsto no contrato de concessão do sistema; 

 
e) Decisão de adjudicação das empreitadas de 

valor superior a 5.000.000,00 € (cinco milhões 
de euros); 

 
f) Aprovação do Plano de Investimentos 

plurianual, e suas alterações; 
 
g) Orçamentos anuais de exploração; 
 
h) Proposta de aplicação de resultados, se 

inferior a 50% ou superior a 75% dos mesmos; 
 
i) Prestação de cauções e garantias pessoais e 

reais pela Sociedade, que não associadas à 
concretização do Plano de Investimentos e de 
atividade decorrente da empresa; 

 
j) Subconcessão, total ou parcial, da exploração 

e gestão do sistema; 
 
k) Participação em quaisquer outras sociedades 

ou entidades de natureza não societária com 
objeto similar ou complementar do da 
Sociedade; 

 
l) Localização de novas ETAR não previstas no 

contrato de concessão do sistema. 
 
 

Cláusula 7.ª 
 

Cada uma das partes obriga-se a praticar 
quaisquer atos ou omissões, necessários à efetiva 
execução do disposto no presente Acordo, 
incluindo, mas não exclusivamente, o exercício do 
respetivo direito de voto em Assembleia Geral. 

 
 

Cláusula 8.ª 
 

O presente Acordo entrará em vigor na data de 
assinatura do mesmo por todos os outorgantes e 
vigorará pelo prazo de duração da Sociedade, só 
podendo ser alterado por acordo expresso entre 
todas as partes. 
 
 
Feito em 3 (três) exemplares, sendo um para a 
AdP, um para os Municípios e um para ficar 
arquivado na sede da Sociedade, em [LOCAL], 
aos [...] dias do mês de [...] de 2016. 

 
 

Pela AdP - Águas de Portugal, SGPS, S.A. 
 
 

Pela Comunidade Intermunicipal do Oeste 
 
 

Pelo Município de Alcobaça 
 
 

Pelo Município de Alenquer 
 
 

Pelo Município da Amadora 
 
 

Pelo Município de Arruda dos Vinhos 
 
 

Pelo Município de Azambuja 
 
 

Pelo Município do Bombarral 
 
 

Pelo Município do Cadaval 
 
 

Pelo Município das Caldas da Rainha 
 
 

Pelo Município de Cascais 
 
 

Pelo Município de Lisboa 
 
 

Pelo Município de Loures 
 
 

Pelo Município da Lourinhã 
 
 

Pelo Município da Nazaré 
 
 

Pelo Município de Óbidos 
 
 

Pelo Município de Odivelas 
 
 

Pelo Município de Oeiras 
 
 

Pelo Município de Peniche 
 
 

Pelo Município de Rio Maior 
 
 

Pelo Município de Sintra 
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Pelo Município de Sobral de Monte Agraço 
 
 

Pelo Município de Torres Vedras 
 
 

Pelo Município de Vila Franca de Xira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
IrRADIARE – Investigação e Desenvolvimento em 
Engenharia e Ambiente, Lda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 5/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto pela Lei n.º 75/2013, 

de 12 de setembro, com as últimas alterações 
introduzidas pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, constituem atribuições das autarquias 
locais a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
designadamente nos domínios referidos no n.º 
2 do artigo 7.º e no n.º 2 do artigo 23.º (artigo 
2.º), prosseguindo as autarquias locais as 
suas atribuições através do exercício pelos 
respetivos órgãos das competências 
legalmente previstas, designadamente: de 
consulta, de planeamento, de investimento, de 
gestão, de licenciamento e controlo prévio e 
de fiscalização (artigo 3.º); 

 
B. Nos termos do mesmo diploma, os municípios 

dispõem ainda de atribuições em diversos 
outros domínios, de entre os quais se 
destacam a energia, transportes e 
comunicações, educação, património, cultura 
e ciência, tempos livres e desporto, saúde, 
ação social, habitação, proteção civil, 
ambiente e saneamento básico, defesa do 
consumidor, promoção do desenvolvimento, 
ordenamento do território e urbanismo e 
cooperação externa (alíneas b) a n) e p) do n.º 
2 do artigo 23.º); 

 
 

C. A estratégia de desenvolvimento delineada 
pelo Município de Loures assenta na 
crescente consciencialização das 
comunidades para a importância da 
informação como base de planeamento para a 
utilização sustentável dos recursos, 
pressupondo a utilização de metodologias e 
instrumentos orientados para uma gestão 
integrada e ecossistémica dos recursos 
capazes de disponibilizar informação e 
serviços que permitam monitorizar a 
sustentabilidade e funcionalidade dos recursos 
e a tomada de decisões, com base em 
indicadores e considerando a participação dos 
diversos intervenientes; 

 
D. O Município de Loures tem por objetivo a 

implementação, a curto prazo, de um sistema 
de monitorização e recolha de informação que 
operará também enquanto estrutura de 
supervisão, avaliação e divulgação de 
informação, bem como ferramenta no apoio ao 
planeamento e decisão - Observatório de 
Sustentabilidade; 

 
E. O conhecimento, monitorização e tratamento 

da informação relativa aos hábitos e 
consumos constitui-se como ponto de partida 
para a alteração dos comportamentos e 
consumos de energia e, consequentemente, 
para a racionalização e a poupança; 

 
F. A IrRADIARE dispõe de capacidades, 

recursos, comprovado know-how e 
ferramentas tecnológicas relevantes para o 
desenvolvimento de projetos inovadores e 
captação de financiamento de projetos em 
cooperação com entidades públicas e 
privadas, designadamente em domínios 
associados com a inovação e o 
desenvolvimento urbano e regional, que 
permitem viabilizar projetos ambiciosos e 
inovadores; 

 
G. A IrRADIARE desenvolveu uma Plataforma de 

Gestão de Energia - IEMSy, Intelligent Energy 
Management System - ferramenta que permite 
um suporte à monitorização e otimização do 
consumo e abastecimento energético e que se 
apresenta como a solução ideal para colmatar 
a lacuna sentida pelo Município; 

 
H. A ferramenta desenvolvida pela IrRADIARE e 

disponibilizada ao Município de Loures, sem 
quaisquer custos para o Município, permitirá a 
ambas as partes desenvolverem as suas 
capacidades, designadamente no que 
concerne ao Observatório da Sustentabilidade. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
alíneas t) e 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 em vigor, aprovar o Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
IrRADIARE. 

 
 

Loures, 3 de janeiro 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 representada pelo 
Exmo. Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente desta Edilidade, adiante 
designada por PRIMEIRA CONTRAENTE ou CML 
 
e 
 
IrRADIARE - lnvestigação e Desenvolvimento em 
Engenharia e Ambiente, Lda., com sede na Rua 
de Goa, n.º 16, 2.º Esq.º, em Linda-a-Velha, 
concelho de Oeiras, pessoa coletiva n.º (titular do 
NIF) 503513156, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de _______ sob o mesmo 
número, neste ato devida, legal e regularmente 
representada pelo Exma. Senhora Elsa Maria 
Ferreira Nunes e pelo Exmo. Senhor Marcos 
António de Barros da Silva Nogueira, na qualidade 
de sócios-gerentes, com poderes para o ato, 
adiante designada por SEGUNDA CONTRAENTE 
ou IrRADIARE. 
 
 
Considerando que: 
 
A) Constituem atribuições dos municípios a 

promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações; 

 
 
 

B) O Município de Loures dispõe de atribuições 
em diversos domínios, de entre os quais se 
destacam a energia, os transportes, a 
educação, o património, a habitação, o 
ambiente e o saneamento básico, a promoção 
do desenvolvimento, o ordenamento do 
território e o urbanismo e a cooperação 
externa; 

 
C) A estratégia de desenvolvimento delineada 

pelo Município de Loures assenta na 
crescente consciencialização das 
comunidades para a importância da 
informação como base de planeamento para a 
utilização sustentável dos recursos; 

 
D) A sustentabilidade pressupõe o uso de 

metodologias e instrumentos orientados para 
uma gestão integrada e ecossistémica dos 
recursos, tendo em conta a multiplicidade de 
fontes, utilizadores e agentes envolvidos e 
que, além da promoção da conservação e da 
eficiência na utilização, permitem disponibilizar 
informação e serviços que permitam 
monitorizar a sustentabilidade e funcionalidade 
dos recursos e a tomada de decisões, com 
base em indicadores, considerando a 
participação dos diversos intervenientes; 

 
E) O Município de Loures tem por objetivo a 

criação, a curto prazo, de um Observatório de 
Sustentabilidade, enquanto sistema de 
monitorização e recolha de informação que 
operará também enquanto estrutura de 
supervisão, avaliação e divulgação de 
informação, bem como ferramenta no apoio ao 
planeamento e decisão, tendo por missão 
primordial a promoção de princípios e práticas 
de desenvolvimento sustentável no âmbito do 
desempenho do Município; 

 
F) O conhecimento, monitorização e tratamento 

da informação relativa aos hábitos e 
consumos constitui-se como ponto de partida 
para a alteração dos comportamentos e 
consumos de energia e, consequentemente, 
para a racionalização e a poupança; 

 
G) A IrRADIARE dispõe de capacidades e 

recursos relevantes para o desenvolvimento 
de projetos inovadores e captação de 
financiamento de projetos em cooperação com 
entidades públicas e privadas, 
designadamente em domínios associados com 
a inovação e o desenvolvimento urbano e 
regional; 
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H) Além dos recursos referenciados, a 
IrRADIARE possui o know-how e as 
ferramentas tecnológicas e de compilação, 
análise e tratamento de informação 
imprescindíveis ao desenvolvimento da 
estratégia municipal; 

 
I) A IrRADIARE desenvolveu um Sistema de 

Gestão de Energia - IEMSy, lntelligent Energy 
Management System (conforme apresentação 
da plataforma IEMSy - ANEXO I), uma 
ferramenta que permite um suporte à 
monitorização e otimização do consumo e 
abastecimento energético, cuja utilização 
permitirá o alcance da meta traçada pelo 
Município de evolução para uma Smart City; 

 
J) As Contraentes convergem no interesse 

recíproco para o desenvolvimento de uma 
estratégia de Smart City para o Município de 
Loures, enquanto cidade criativa, inovadora, 
diferente, sustentável, inteligente, tecnológica, 
empreendedora e com uma governação 
inteligente; 

 
K) As possibilidades de financiamento, 

potenciadas pela parceria entre a IrRADIARE 
e o Município de Loures, permitem viabilizar 
projetos ambiciosos e inovadores 
desenvolvidos com base em parcerias e 
consórcios de inovação, designadamente no 
quadro dessa estratégia de Smart City. 

 
 
É livremente estabelecido e mutuamente aceite, 
nos termos e condições aqui definidos, o presente 
protocolo, que se rege pelos considerandos acima 
e pelas cláusulas seguintes: 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
1. O presente protocolo tem como objeto 

estabelecer as bases de colaboração entre as 
Contraentes para a utilização do Sistema de 
Gestão de Energia - IEMSy, lntelligent Energy 
Management System, no âmbito do 
“Observatório de Sustentabilidade” com vista à 
gestão, monitorização e otimização constante 
da utilização de energia, água e combustíveis, 
da eficiência de equipamentos e processos, 
controlo de faturação e análise de opções de 
racionalização. 

 
 
 
 

2. Através do presente protocolo, a IrRADIARE 
compromete-se a disponibilizar à CML a 
utilização e exploração do sistema IEMSy e a 
CML, por sua vez, compromete-se a utilizar 
esta plataforma em ambiente real, tendo em 
vista o desenvolvimento de iniciativas, 
investimentos, projetos e programas com 
participação de ambas as Contraentes. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Utilização e Exploração do Sistema IEMSy) 

 
1. O IEMSy é um sistema de direitos, protocolos, 

especificações, normas, modelos, dados, 
software e hardware que terá por missão 
suportar a gestão otimizada de recursos 
municipais, em especial em domínios que se 
relacionam com o abastecimento e consumo 
energético, entre outras “utilities”, e com a 
observação e processamento de parâmetros 
de consumo, utilização, ambientais, climáticos, 
estruturais e geográficos relevantes para 
gestão do território municipal e para a 
otimização e valorização das potencialidades 
de desenvolvimento local. 

 
2. O sistema IEMSy é de utilização universal, 

sendo os direitos de utilização, interligação e 
acesso geridos pela IrRADIARE. 

 
3. O sistema IEMSy pode adquirir utilizações, 

formatos, imagem e características 
diferenciadas de acordo com os territórios, 
acordos de parceria, contratos de prestação 
de serviços e programas de financiamento 
aplicáveis. 

 
4. As Contraentes comprometem-se a explorar 

conjuntamente as potencialidades do sistema 
IEMSy para prossecução dos respetivos 
interesses próprios e missões, e para a 
sustentação do desenvolvimento de objetivos 
conjuntos. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Compromissos da CML) 

 
Para concretização do objeto do presente 
protocolo, a CML compromete-se a: 
 
a) Respeitar e salvaguardar os direitos da 

IrRADIARE, relativos ao sistema IEMSy, 
restringindo as utilizações ao âmbito de 
atuação, competências e missões do 
Município; 
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b) Fazer menção ao sistema IEMSy, em caso de 
utilização ou reprodução de resultados ou 
elementos gerados, utilizando para tal o 
respetivo manual de imagem genérico ou 
elementos de imagem alternativos 
especificamente acordados pelas Contraentes; 

 
c) Viabilizar o acesso a dados de fatura 

eletrónica, a leitura de sistemas de contagem 
ou medição, designadamente de consumos, 
ou de concentração destes ou de outros dados 
relevantes para a exploração e utilização das 
capacidades e recursos do sistema IEMSy; 

 
d) Assegurar o carregamento do sistema lEMSy 

com esses elementos dinâmicos, 
designadamente faturação e contagem de 
consumos; 

 
e) Assegurar o carregamento do sistema lEMSy 

com elementos estáticos - localizações, 
estruturas, geografia, fotografia, dados 
históricos - relevantes para a completa 
exploração e utilização das suas capacidades 
e recursos; 

 
f) Cooperar na emissão de relatórios de 

qualidade de utilização através de resposta a 
consultas e inquéritos da IrRADIARE, ou 
outros meios, propostos nesse contexto e com 
o objetivo de gerar termos de referência 
utilizáveis em versões ulteriores de 
componentes ou interfaces do sistema IEMSy; 

 
g) Gerar autorizações de interconexão de 

interfaces do sistema IEMSy com outros 
sistemas relevantes - exemplificativamente 
SIG, concentradores de dados, serviços Web - 
no quadro da aplicação de direitos de 
utilização do Município. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Compromissos da IrRADIARE) 

 
Através do presente protocolo, a IrRADIARE 
compromete-se a: 
 
a) Facultar ao Município livre acesso ao IEMSy 

“main board” e a todas as suas interfaces e 
interligações; 

 
b) Gerir e manter acessos a utilizadores 

indicados pelo Município para utilizações que 
se enquadrem nos objetivos do presente 
protocolo e na sua missão, no sentido de 
alargar a utilização do sistema IEMSy a 
empresas e serviços municipais, estendendo a 
estes os termos de utilização previstos para o 
Município; 

c) Operacionalizar a emissão automática de 
relatórios síntese de acordo com periodicidade 
e especificação a acordar; 

 
d) Manter inalterada a propriedade original dos 

dados inseridos no sistema IEMSy; 
 
e) Permitir a utilização de material informativo e 

formativo de suporte à utilização do sistema 
IEMSy; 

 
f) Facultar o acesso à plataforma de sistemas 

externos, como por exemplo, concentradores 
de dados, controladores, registadores, 
medidores, sensores ou outros que forneçam 
ou transmitam dados relevantes para 
utilização ou integração no sistema IEMSy, 
nos casos em que tal se revele tecnicamente 
viável; 

 
g) Facultar a interligação com outros sistemas de 

software, tais como interfaces interativas ou 
informativas específicas para terminais 
móveis, “dashboards”, sistemas de controlo, 
monitorização, contagem ou faturação; 

 
h) Manter e facultar ao Município indicadores de 

utilização e exploração do sistema IEMSy; 
 
i) Fornecer serviços técnicos específicos 

relacionados com a utilização do sistema 
IEMSy; 

 
j) Fornecer formação inicial presencial e suporte 

remoto, através do “IrRADIARE Customer 
Care Centre”, a utilizadores centrais 
designados, e dinamizar sessões de trabalho 
que se revelem indispensáveis nesse quadro, 
utilizando para tal materiais e métodos da 
“Academia da Energia” da IrRADIARE; 

 
k) Gerar e propor elementos de imagem 

específicos para a caracterização das 
interfaces do sistema IEMSy utilizáveis pelo 
Município; 

 
l) Manter e dinamizar processo de consultas a 

utilizadores internos e externos com vista à 
incorporação de inovações no sistema IEMSy 
e acolher para eventual especificação e 
desenvolvimento inovações propostas pelo 
Município; 

 
m) Possibilitar a conexão de aplicações 

inovadoras apoiadas, suportadas ou de mérito 
reconhecido pelo Município, sempre que tal se 
revele tecnicamente viável e operacionalmente 
exequível, designadamente pela utilização das 
“Aplicações” (API) disponíveis; 
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n) Facilitar a conexão a sensores, 
designadamente de medição de consumos, de 
tipologias reconhecidas pela rede sensorial do 
sistema IEMSy; 

 
o) Manter e reforçar o alinhamento dos princípios 

de desenvolvimento e utilização do sistema 
IEMSy com os conceitos de Smart City. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Competência e Recursos) 

 
1. A concretização do objeto do presente 

protocolo pressupõe a utilização de recursos 
materiais, técnicos e humanos, assim como a 
disponibilização de competências específicas 
das duas Contraentes. 

 
2. Neste quadro, a IrRADIARE compromete-se a 

manter utilizável o sistema IEMSy, 
disponibilizando os meios materiais, técnicos e 
humanos para esse fim. 

 
3. O Município compromete-se a disponibilizar os 

meios técnicos e humanos necessários à 
utilização dos recursos do sistema IEMSy que 
entenda explorar. 

 
4. Qualquer ação específica, designadamente as 

que emerjam da utilização do sistema IEMSy, 
deve ser alvo de decisão, acordo e contrato 
específico, em respeito pela legislação 
aplicável. 

 
5. Da aplicação do presente protocolo não 

resultam quaisquer responsabilidades 
financeiras para qualquer das Contraentes, 
sem prejuízo das que decorram da execução 
de atividades, projetos, iniciativas ou 
aplicações que dele advenham, sendo essas 
refletidas em contratos ou acordos específicos 
para cada uma dessas atividades. 

 
6. A utilização de recursos e os custos gerados 

por qualquer das Contraentes, decorrentes da 
execução de atividades cujo desenvolvimento 
partilhado está enquadrado pelo presente 
protocolo, são da responsabilidade de cada 
uma das Contraentes. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Entidades Terceiras) 

 
1. A cooperação é aberta a potenciais 

intervenções de entidades terceiras, na 
medida em que seja considerada conveniente 
pelas Contraentes, face aos objetivos e 
especificidades da intervenção. 

2. Só é permitida a intervenção de entidades 
terceiras mediante a aprovação expressa das 
Contraentes. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Aditamentos e Alterações) 

 
1. Este protocolo apenas poderá ser modificado 

e alterado por documento escrito e por acordo 
das Contraentes. 

 
2. As alterações ao presente protocolo, assim 

como o esclarecimento de dúvidas e casos 
omissos devem ser supridas por acordo entre 
as Contraentes e reduzidas a escrito. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Vigência) 

 
1. O presente protocolo produzirá efeitos a partir 

da data da sua assinatura e vigorará pelo 
prazo de um ano, prorrogável 
automaticamente por iguais períodos, caso 
nenhuma das Contraentes o denuncie. 

 
2. Qualquer das Contraentes poderá denunciar o 

protocolo, a todo o tempo, mediante 
comunicação escrita feita por carta registada 
com aviso de receção, produzindo a denúncia 
efeitos 30 (trinta) dias após a receção da 
carta. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
(Confidencialidade e Proteção de Dados) 

 
1. Os recursos gerados durante a vigência do 

presente protocolo são de propriedade das 
Contraentes responsáveis pela sua produção 
e assim se mantêm mesmo após a cessação 
do mesmo. 

 
2. As Contraentes comprometem-se a respeitar a 

confidencialidade dos dados disponibilizados 
no âmbito do presente protocolo, ao abrigo da 
legislação em vigor, mantendo-se a 
propriedade dos mesmos na esfera da 
entidade que os tenha disponibilizado, mesmo 
após a cessação de vigência do presente 
protocolo. 

 
3. A IrRADIARE deve guardar sigilo sobre toda a 

informação e documentação, técnica e não 
técnica, comercial ou outra, fornecida pela 
CML de que possa ter conhecimento ao abrigo 
ou em relação com a execução do presente 
protocolo. 
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4. A informação e a documentação cobertas pelo 
dever de sigilo não podem ser transmitidas a 
terceiros, nem objeto de qualquer uso ou 
modo de aproveitamento que não o destinado 
direta e exclusivamente à execução do 
protocolo. 

 
5. Exclui-se do dever de sigilo previsto a 

informação e a documentação que fossem 
comprovadamente do domínio público à data 
da respetiva obtenção pela IrRADIARE ou que 
esta seja legalmente obrigada a revelar, por 
força da lei, de processo judicial ou a pedido 
de autoridades reguladoras ou outras 
entidades administrativas competentes. 

 
6. A IrRADIARE não pode utilizar, para outras 

finalidades, a informação produzida no âmbito 
da execução do protocolo, sem autorização 
expressa e prévia da CML. 

 
7. O dever de sigilo mantém-se em vigor, mesmo 

após o cumprimento ou cessação, por 
qualquer causa, do protocolo, sem prejuízo da 
sujeição subsequente a quaisquer deveres 
legais relativos, designadamente, à proteção 
de segredos comerciais ou da credibilidade, 
do prestígio ou da confiança devidos às 
pessoas coletivas, nomeadamente no que 
respeita à atividade da CML de que os seus 
técnicos venham a ter conhecimento em 
virtude do fornecimento das informações 
objeto do protocolo. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
(Colaboração entre as Contraentes) 

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

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
(Alteração ou revisão) 

 
1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto 

por mútuo acordo das Contraentes. 
 
2. Eventuais alterações ou revisões ao 

documento serão efetuadas por aditamento 
escrito ao agora celebrado. 

 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
(Aceitação) 

 
As Contraentes aceitam para si, os termos e forma 
expressos, comprometendo-se a cumprir 
integralmente as respetivas condições e cláusulas. 
 
 
Fazem parte integrante do presente protocolo, os 
seguintes documentos: 
 
Anexo I - Apresentação da plataforma IEMSy - 
lntelligent Energy Management System. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures, aos ___ de 
__________ de 2016, destinando-se cada uma 
das vias do protocolo a cada uma das 
Contraentes. 

 
 

PRIMEIRO CONTRAENTE 
 
 
 

SEGUNDA CONTRAENTE 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: pelas suas características, 
o Anexo I - Apresentação da plataforma IEMSy - 
lntelligent Energy Management System encontra-
se disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 524-F/DOM 
Empreitada de remodelação do edifício da 
Escola Básica do Alto da Eira 
Proposta de aprovação do plano de trabalhos e de 
prorrogação do prazo de execução por 30 dias 
suplementares. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 11/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na reunião de Câmara de 3 de junho de 2016 

foi adjudicada à empresa Habitâmega - 
Construções, S.A., a obra de Remodelação do 
edifício da Escola Básica do Alto da Eira, cujo 
contrato foi assinado em 29 de junho de 2016; 

 
B. A concorrente Famaconcret, Lda. apresentou 

uma ação de contencioso pré-contratual de 
anulação do ato de adjudicação, com efeito 
suspensivo da empreitada; 

 
C. Em 8 de julho de 2016 o município de Loures 

invocou o levantamento do efeito suspensivo 
automático da empreitada de forma a obter 
uma decisão favorável, o que veio a ocorrer 
através de sentença transitada em julgado em 
24 de novembro de 2016; 

 
D. Foi solicitado ao empreiteiro o recomeço da 

obra e que o mesmo vem apresentar um novo 
plano de trabalhos, solicitando 
simultaneamente a prorrogação do prazo de 
execução da mesma por mais 30 (trinta) dias, 
passando o prazo contratual de 75 (setenta e 
cinco) dias para 105 (cento e cinco); 

 
E. Se justifica a sua aceitação devido às 

eventuais condições climatéricas inerentes 
aos meses de execução da obra. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo dos 
art.ºs 311.º, 312.º e 361.º do Dec.-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação em vigor, conjugado 
com a alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do Anexo I à 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
em vigor, aprovar o Plano de Trabalhos e a 
prorrogação do prazo de execução da empreitada 
por mais 30 (trinta) dias, passando o prazo 
contratual de 75 (setenta e cinco) dias para 105 
(cento e cinco) dias. 

 

Loures, 11 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 5542/L/OR/1989 
Jacinto Marques Henriques, Lda. 
Proposta de aprovação da doação, a favor do 
Município de Loures, de prédio com 10800 m2, sito 
na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 6/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 1218-1219 e 1220 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU a fls. 1221; 

 
B. Que o prédio em questão, nos termos da 

deliberação de Câmara que aprovou a 
constituição dos lotes 36, 37 e 38 da 
Urbanização do Alto dos Mealheiros com 
aditamento ao alvará 16/96, já era identificado 
como compensação, a prestar pelo 
urbanizador, quer pela área de cedência então 
prejudicada, quer pelo aumento da área global 
de construção; 

 
C. Que o prédio em questão, apesar dos 

condicionamentos decorrentes da proximidade 
à A1, poderá ampliar a área do equipamento 
escolar existente na parcela de cedência (C) 
adjacente; 

 
D. Que o urbanizador e titular do processo de 

loteamento do Alto dos Mealheiros manifesta 
vontade de passar a posse do prédio em 
questão para o Município, na forma de doação 
a que respeita a presente proposta. 
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Tenho a honra de propor: 
 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 5542/L/OR/1989, em nome de Jacinto 
Marques Henriques, Lda., relativo à Urbanização 
do Alto dos Mealheiros - Bairro Estacal Novo, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, nos termo do artigo 
33.º n.º 1 al. j) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação: 
 
Aceitar a doação, a favor do Município de Loures, 
do prédio com 10800 m2, descrito na Segunda 
Conservatória do Registo Predial de Loures sob o 
número sessenta e nove, inscrito na matriz sob o 
artigo 64 secção B, o qual se encontra pendente 
de retificação matricial desde 6.12.1983, e ao qual 
é atribuído o valor de 247.953,64 € (duzentos e 
quarenta e sete mil, novecentos e cinquenta e três 
euros e sessenta e quatro cêntimos). 
 
… 

 
Loures, 3 de janeiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 4/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento 834 – Anjos, do Corpo 

Nacional de Escutas, veio solicitar autorização 
para a realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique; 

 
B. O acampamento contou com a presença de 24 

jovens, entre os 10 e os 14 anos, 
acompanhados por 6 animadores; 

 
 
 
 

C. O Agrupamento 834 integra o Corpo Nacional 
de Escutas, organização reconhecida pela 
World Association of Girl Guides and Girl 
Scouts e pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

 
D. Ao abrigo do disposto pelo n.º 4 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 310/2002, de 18 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
51/2015, de 13 de abril, a realização de 
acampamentos pelas entidades reconhecidas 
pelas organizações mencionadas em C. fica 
isenta de licenciamento e sujeita apenas a 
comunicação prévia à câmara municipal, ao 
delegado de saúde e ao comandante da PSP 
ou da GNR, consoante os casos, bem como à 
autorização do proprietário do prédio, sem 
prejuízo do cumprimento das regras a que se 
refere o n.º 3 do artigo 23.º do Decreto-Lei n.º 
124/2006, de 28 de junho; 

 
E. A isenção de licenciamento da atividade de 

acampamento ocasional implica, 
necessariamente, a isenção da taxa que recai 
sobre a emissão dessa licença, nos termos do 
disposto pelo artigo 53.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro na sua redação 
em vigor e do artigo 110.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
G. A área utilizada para a realização da atividade 

foi de 200 m2, durante 4 dias, pelo que seria 
devido o pagamento da taxa municipal no 
valor de 133,33 €; 

 
H. O Agrupamento 834 – Anjos, do Corpo 

Nacional de Escutas, requereu ainda a 
isenção de taxas, nos termos do número 11 do 
artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, ao abrigo do Estatuto de 
Utilidade Pública que lhe foi reconhecida 
mediante declaração de 21 de julho de 1983, 
publicada no Diário da República – 2.ª série, 
n.º 177, de 3 de agosto de 1983; 

 
I. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a) 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, a Câmara Municipal 
de Loures pode deliberar isentar o 
Agrupamento 834 do Corpo Nacional de 
Escutas do pagamento de taxas municipais. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
133,33 € (cento e trinta e três euros e trinta e três 
cêntimos) devida pelo Agrupamento 834 – Anjos, 
do Corpo Nacional de Escutas, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 67.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização de um acampamento, com a duração 
de 4 dias, no Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique. 

 
 

Loures, 3 de janeiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de autorização para contração de 
despesa com o fornecimento continuado de gás 
natural comprimido e de aprovação da proposta 
n.º 495/2016 do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, de 
autorização para início do procedimento, 
aprovação do tipo e peças do procedimento, 
constituição do júri e delegação de competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 3/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à Contratação 

de Gás Natural Comprimido (GNC), pelos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. É objetivo da contratação o fornecimento 

continuado de Gás Natural Comprimido 
(GNC), divido em 2 (dois) lotes; 

 

C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
sua 56.ª Reunião Extraordinária, de 30 de 
dezembro de 2016, aprovou remeter aos 
municípios de Loures e Odivelas a proposta 
n.º 495/2016 relativa à autorização de 
despesa, início do procedimento, por 
Concurso Público, com preço base 694.000,00 
€ (seiscentos e noventa e quatro mil euros), 
valor que se encontra cabimentado através 
das informações de cabimento n.ºs 
O201601100059 e O201601100060, bem 
como a aprovação das peças do 
procedimento, a constituição do júri, e a 
delegação de competências no Coordenador 
da Unidade de Contratação 1 e no júri do 
procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da alínea f) do n.º 
1 do art.º 33.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea f) do n.º 1 do art.º 14.º do 

Dec.-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (Código 
dos Contratos Públicos) e da alínea b) do n.º 1 
do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, autorizar a despesa com o 
fornecimento continuado de gás natural 
comprimido (GNC), no valor global de 
694.000,00 € (seiscentos e noventa e quatro 
mil euros); 

 
2. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do art.º 16.º, do 

n.º 1 do artigo 36.º, conjugado com o n.º 2 do 
artigo 40.º e com o n.º 1 do artigo 109.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovar a 
proposta do Conselho de Administração dos 
SIMAR n.º 495/2016, de autorização para 
início do procedimento por concurso público 
(internacional), em dois lotes, cada um com 
um preço base de 347.000,00 € (trezentos e 
quarenta e sete mil euros), para contratação 
de fornecimento continuado de gás natural 
comprimido (GNC), bem como aprovação das 
peças do procedimento respetivas, a 
constituição do júri, e ainda, ao abrigo do art.º 
109.º do atrás citado diploma legal, a 
delegação das competências previstas nos 
art.ºs 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do art.º 104.º no 
Coordenador da Unidade de Contratação 1 
dos SIMAR e as previstas no art.º 50.º no júri 
do procedimento. 
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Loures, 3 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 317/2016 
 

de 28 de dezembro de 2016 
 

Criação de Subunidades Orgânicas 
 

Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva, verifica-se a necessidade da existência 
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de 
secção, coordenadas por coordenadores técnicos 
da carreira de assistente técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série - n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015 - Despacho n.º 
14190/2015, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
determino, numa primeira fase, a criação das 
seguintes Subunidades Orgânicas: 
 
Na dependência do DPFA 
 
• Subunidade de Tesouraria. 
 
 
Na dependência da DGF 
 
• Subunidade de Faturação; 
• Subunidade de Verificação Processual e 

Orçamental. 

Na dependência da DCA 
 
• Subunidade de Compras; 
• Subunidade de Concursos. 
 
 
Na dependência do SMPC 
 
• Subunidade de Administração e Logística. 

 
 
I 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE TESOURARIA 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Tesouraria: 
 
a) Proceder ao pagamento das “ordens de 

pagamento”, incluídas em plano de 
pagamento aprovado e efetuar os respetivos 
registos; 

 
b) Efetuar e registar o recebimento das guias de 

receita; 
 
c) Efetuar junto dos postos de cobrança o 

apuramento da receita cobrada e proceder à 
consolidação do seu registo; 

 
d) Controlar as importâncias existentes em caixa, 

nos termos definidos pelo Regulamento de 
Controlo Interno e proceder diariamente ao 
depósito bancário das importâncias 
excedentárias; 

 
e) Elaborar o diário e balancetes da tesouraria e 

remetê-los conjuntamente com os documentos 
de receita e despesa para a Divisão de Gestão 
Financeira; 

 
f) Dar cumprimento às normas do Regulamento 

de Controlo Interno. 
 
 
 
lI 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE FATURAÇÃO 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Faturação: 
 
a) Registar a faturação em receção e 

conferência, aquando do seu recebimento, em 
conformidade com normas estabelecidas e 
com a legislação em vigor; 
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b) Efetuar as diligências necessárias à sua 
confirmação por parte das outras unidades 
orgânicas; 

 
c) Efetuar as devidas correções, decorrentes do 

registo da faturação; 
 
d) Proceder à conferência e processamento da 

faturação, após a devida receção dos bens e 
serviços, instruindo os processos com a 
devida documentação; 

 
e) Proceder ao atendimento telefónico e 

presencial dos fornecedores, relativo à 
faturação sob a sua responsabilidade; 

 
f) Analisar e informar relativamente às contas 

correntes de fornecedores, sempre que exista 
essa necessidade; 

 
g) Proceder ao controlo da faturação em receção 

e conferência, propondo as necessárias 
medidas de correção; 

 
h) Controlar e conferir a faturação dos contratos, 

articulando com as outras áreas financeiras, 
com o serviço responsável pelas aquisições e 
com os serviços responsáveis pela receção 
dos bens e serviços; 

 
i) Garantir o registo e movimentação de 

documentos na aplicação informática de 
registo documental; 

 
j) Preparar os processos com faturação 

associada para pagamento, em conformidade 
com as normas estabelecidas e legislação em 
vigor; 

 
k) Colaborar no controlo dos pagamentos em 

atraso na parte relativa à faturação de 
fornecedores; 

 
l) Aquando da prestação de contas garantir que 

a faturação está devidamente registada na 
contabilidade orçamental e informar e 
diligenciar o registo da restante faturação; 

 
m) Elaborar o plano de pagamentos de 

fornecedores; 
 
n) Conferir ordens de pagamento emitidas em 

conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 

 
o) Providenciar e controlar os pedidos dos 

documentos de despesa arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 

p) Proceder ao arquivo dos documentos de 
despesa físico e digital; 

 
q) Preparar os documentos de despesa para 

posterior envio ao arquivo geral; 
 
r) Proceder aos pedidos dos documentos de 

despesa entregues no arquivo geral e 
respetivo controlo; 

 
s) Participar na elaboração e execução do QUAR 

da Divisão. 
 
 

III 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA 
DE VERIFICAÇÃO PROCESSUAL 

E ORÇAMENTAL 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Verificação Processual e Orçamental: 
 
a) Proceder à classificação, registo, 

cabimentação das despesas de 
funcionamento e pessoal, compromisso de 
todas as despesas e verificar o cumprimento 
dos requisitos legais e internos; 

 
b) Verificar e controlar os compromissos relativos 

aos contratos assinados, articulando sempre 
que necessário com as outras áreas 
financeiras, com o serviço responsável pelas 
aquisições e com os serviços responsáveis 
pela execução; 

 
c) Analisar, classificar e registar 

contabilisticamente as receitas municipais, 
incluindo as operações de tesouraria, 
verificando o cumprimento dos requisitos 
legais e internos; 

 
d) Garantir o atendimento ao público, telefónico e 

presencial no âmbito da arrecadação das 
receitas municipais que não sejam 
responsabilidade dos outros serviços 
emissores de receita; 

 
e) Analisar e verificar os documentos de receita 

relativos à receita arrecadada nos serviços 
emissores de receita; 

 
f) Analisar e conciliar os valores arrecadados por 

multibanco e débito direto, com os valores 
registados nas diferentes aplicações 
informáticas de apoio à gestão, 
nomeadamente Rendas; 
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g) Garantir o controlo dos recebimentos em 
atraso; 

 
h) Proceder ao arquivo dos documentos de 

receita emitida e arrecadada nos diversos 
serviços emissores de receita, para posterior 
envio ao arquivo geral; 

 
i) Providenciar e controlar os pedidos dos 

documentos de receita arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 

 
j) Proceder aos pedidos dos documentos de 

receita entregues no arquivo geral e respetivo 
controlo; 

 
k) Proceder ao registo e controlo dos Fundos de 

Maneio, em conformidade com o Regulamento 
aprovado; 

 
l) Apurar os valores a entregar ao Estado e 

outras entidades, decorrentes das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal do Município, 
incluindo operações de tesouraria e emitindo 
os respetivos documentos; 

 
m) Controlo e registo de cauções prestadas em 

dinheiro/cheques através de guia de receita; 
 
n) Verificar os processos de despesa para 

pagamento, relativos a transferências, 
subsídios e outros sem faturação associada, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas e legislação em vigor; 

 
o) Emitir e conferir ordens de pagamento, em 

conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 

 
p) Emitir as ordens de pagamento e documentos 

de receita associados ao processamento dos 
vencimentos e proceder à sua conferência; 

 
q) Colaborar no controlo dos Fundos Disponíveis; 
 
r) Garantir o registo e movimentação de 

documentos na aplicação informática de 
registo documental; 

 
s) Emitir e enviar as declarações de IRS para 

efeitos fiscais; 
 
t) Proceder à conferência diária e mensal dos 

mapas de natureza orçamental da receita e da 
despesa, bem como dos mapas emitidos pela 
Tesouraria Municipal; 

 
u) Participar na elaboração e execução do QUAR 

da Divisão; 

v) Proceder à prestação de contas da 
contabilidade orçamental e financeira, 
apresentando os respetivos mapas de suporte. 

 
 

lV 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE COMPRAS 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Compras: 
 
a) Garantir a instrução, gestão e 

acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública de bens e serviços: Ajuste Direto 
Regime Simplificado e Ajuste Direto Regime 
geral, Contratação Excluída, bem como a 
contratação através de Acordo Quadro nos 
termos do artigo 259.º, em consonância com 
os princípios de economia, eficiência, eficácia 
e sustentabilidade; 

 
b) Analisar a conformidade da informação 

oriunda dos diversos serviços municipais e 
verificar a sua adequabilidade da inserção nas 
peças do procedimento e na falta desta, cuidar 
pela obtenção de informação relevante à 
elaboração do procedimento em causa; 

 
c) Elaborar as peças concursais (convite, 

caderno de encargos, proposta de autorização 
para início e tipo de procedimento) inerentes 
às várias tipologias de procedimentos, 
contemplados no Código dos Contratos 
Públicos; 

 
d) Controlar os diversos prazos procedimentais: 
 
• Vigência dos contratos; 
• Receção e abertura de propostas; 
• Esclarecimentos, erros e omissões; 
• Receção dos documentos de habilitação; 
• Audiência prévia; 
• Publicitação no Basegov. 
 
 
e) Verificar o cumprimento das formalidades 

legais quanto às propostas recebidas dos 
diversos procedimentos lançados e preparar 
as mesmas para avaliação do Júri; 

 
f) Verificar a conformidade dos documentos de 

habilitação; 
 
g) Assegurar a tramitação dos procedimentos em 

plataforma eletrónica de contratação pública; 
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h) Elaborar as propostas de esclarecimento e 
prestação de esclarecimentos aos 
concorrentes; 

 
i) Elaborar o Projeto de Decisão de Adjudicação, 

Relatórios Preliminares de Análise de 
Propostas e respetivos Relatórios Finais; 

 
j) Elaborar e assegurar a Notificação da Decisão 

de Adjudicação e solicitação dos documentos 
de habilitação; 

 
k) Elaborar as propostas a submeter à aprovação 

dos órgãos competentes para o efeito 
(Presidente e Vereadores com competências 
subdelegadas); 

 
l) Emitir Notas de Encomenda e Notas de 

Adjudicação; 
 
m) Publicitar no Portal dos Contratos Públicos 

designado por BASEGOV os relatórios de 
formação e execução dos contratos; 

 
n) Informar os serviços municipais aquando da 

formalização do contrato e/ou nota de 
encomenda; 

 
o) Assegurar o fornecimento regular de bens e 

serviços indispensáveis ao normal 
funcionamento dos serviços, isto é, a gestão 
das compras centralizadas da competência 
exclusiva desta unidade orgânica; 

 
p) Verificar os documentos respeitantes à 

receção e confirmação das prestações de 
serviços e/ou aquisição de bens; 

 
q) Participar na elaboração de diversos 

documentos: Manuais, Regulamentos, QUAR; 
 
r) Colaborar na contagem física anual de artigos 

em armazém; 
 
s) Contacto e receção de fornecedores; 
 
t) Pesquisa de mercado; 
 
u) Garantir o registo e movimentação de 

documentos nas aplicações informáticas 
Webdoc, Medidata e Vortal. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE CONCURSOS 
 

Compete, designadamente, à Subunidade de 
Concursos: 
 
a) Garantir a instrução, gestão e 

acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública de bens e serviços: Ajuste Direto 
(Regime Geral), Concurso Público, Concurso 
Público internacional, Concurso Público 
urgente, Concurso Limitado por prévia 
qualificação, contratação através de Acordo 
Quadro nos termos do artigo 259.º, em 
consonância com os princípios de economia, 
eficiência, eficácia e sustentabilidade; 

 
b) Garantir a instrução, gestão e 

acompanhamento de toda a tramitação dos 
procedimentos pré-contratuais de contratação 
pública, sob a forma de agrupamento de 
entidades adjudicantes, tendo em conta que o 
representante do agrupamento é o Município 
de Loures; 

 
c) Analisar a conformidade da informação 

oriunda dos diversos serviços municipais e 
verificar a sua adequabilidade da inserção nas 
peças do procedimento e, na falta desta, 
cuidar pela obtenção de informação relevante 
à elaboração do procedimento em causa; 

 
d) Elaborar as peças concursais (convite, 

programa de concurso, caderno de encargos) 
inerentes às várias tipologias de 
procedimentos, contemplados no Código dos 
Contratos Públicos; 

 
e) Elaborar as peças concursais relativas à 

contratação em regime de avença, tarefa ou 
consultadoria técnica; 

 
f) Elaborar as peças concursais dos 

procedimentos relativos à alienação de bens 
móveis, através da venda por Hasta Pública, 
no quadro legal aplicável; 

 
g) Controlar os diversos prazos procedimentais: 
 
• Vigência dos contratos; 
• Receção e abertura de propostas; 
• Esclarecimentos, erros e omissões; 
• Receção dos documentos de habilitação; 
• Audiência prévia; 
• Publicitação no Diário da República, JOUE, 

Basegov. 
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h) Verificar do cumprimento das formalidades 
legais quanto às propostas recebidas dos 
diversos procedimentos lançados e preparar 
as mesmas para avaliação do Júri; 

 
i) Verificar a conformidade dos documentos de 

habilitação; 
 
j) Assegurar a tramitação dos procedimentos em 

plataforma eletrónica de contratação pública; 
 
k) Elaborar as propostas de esclarecimento e 

prestar esclarecimentos aos concorrentes; 
 
l) Elaborar os Relatórios Preliminares de Análise 

de Propostas e respetivos Relatórios Finais; 
 
m) Analisar os pedidos de cessão da posição 

contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação; 

 
n) Analisar as situações de incumprimento 

contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação, com vista, 
designadamente, à resolução do contrato; 

 
o) Elaborar as propostas a submeter à aprovação 

dos órgãos executivo e deliberativo; 
 
p) Publicitar os procedimentos de contratação 

pública em conformidade com as diversas 
disposições legais para o efeito, 
nomeadamente: 

 
• Publicitação no Diário da República e Jornal 

Oficial da União Europeia, do lançamento e 
adjudicação dos concursos; 

• Publicitação no Portal dos Contratos Públicos 
designado por BASEGOV dos relatórios de 
formação e execução dos contratos; 

 
q) Informar os serviços municipais aquando da 

formalização do contrato e/ou nota de 
encomenda; 

 
r) Assegurar o fornecimento regular de bens e 

serviços indispensáveis ao normal 
funcionamento dos serviços, isto é, a gestão 
das compras centralizadas da competência 
exclusiva desta unidade orgânica, através de 
informação interna a remeter aos serviços 
mencionando a data do términus dos contratos 
em vigor, alertando para a necessidade de, 
atempadamente, remeterem a informação 
indispensável para lançamento de novo 
procedimento; 

 
s) Verificar os documentos respeitantes à 

receção e confirmação das prestações de 
serviços e/ou aquisição de bens; 

t) Elaborar informações sobre diversos assuntos 
e pareceres jurídicos de acordo com questões 
suscitadas e pedidos de esclarecimento; 

 
u) Participação e elaboração de diversos 

documentos: Manuais, Regulamentos, QUAR. 
 
 

VI 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA 
DE ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA 

 
Compete, designadamente, à Subunidade de 
Administração e Logística: 
 
a) Apoiar as atividades do serviço em situação 

corrente e em emergência, sustentando as 
necessidades logísticas de funcionamento; 

 
b) Efetuar o inventário de todos os bens alocados 

ao serviço, mantendo atualizadas as 
respetivas listagens; 

 
c) Realizar regularmente os testes de 

funcionamento aos equipamentos e sistemas 
afetos ao serviço, estabelecendo os 
procedimentos e as respetivas rotinas, 
sustentadas em listas de verificação; 

 
d) Garantir as operações de manutenção aos 

equipamentos e sistemas de acordo com os 
calendários previstos, desenvolvendo os 
mecanismos internos tendentes à reparação 
dos mesmos sempre que tal se verificar; 

 
e) Elaborar e manter atualizados os modelos de 

fichas necessárias à sustentação das 
operações de emergência de proteção civil; 

 
f) Gerir as infraestruturas à responsabilidade do 

serviço que sejam destinadas a apoios de 
retaguarda em operações de emergência de 
proteção civil. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 318/2016 
 

de 28 de dezembro de 2016 
 

SIADAP 1 - 2017 - Fixação dos objetivos 
 

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

o ano 2017, determino que sejam avaliadas as 
seguintes unidades orgânicas pelos membros 
do órgão executivo do qual dependem: 

 
• Presidente Bernardino José Torrão Soares 
 

Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFA) 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação (DAIC) 
Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

 
 
• Vice-Presidente Paulo Jorge Piteira Leão 
 

Departamento de Obras Municipais (DOM) 
Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude (DCDJ) 

 
 
• Vereadora Maria Eugénia Cavalheiro Coelho 
 

Departamento de Educação (DE) 
Departamento de Coesão Social e Habitação 
(DCSH) 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

 
 
• Vereador António Manuel Pombinho Costa 

Guilherme 
 

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (EMAUGI) 
Divisão de Economia e Inovação (DEI) 

• Vereador Tiago Farinha Matias 
 

Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 
Departamento de Ambiente (DA) 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 

 
 
• Vereador Nuno Miguel Ribeiro de Vasconcelos 

Botelho 
 

Serviço de Polícia Municipal (SPM) 
Unidade de Turismo (UT) 
Unidade de Serviços de Veterinário Municipal 
(USVM) 

 
 
2. Todas as unidades orgânicas avaliadas devem 

adotar os seguintes objetivos operacionais 
comuns: 

 
OBJETIVO DE EFICÁCIA - Promover a melhoria 
das práticas de gestão 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando a taxa de execução das 
atividades propostas é de 90%; 
Atingiu, quando a taxa de execução das atividades 
propostas é entre 51% e 89%; 
Não atingiu, quando a taxa de execução das 
atividades propostas for igual ou inferior a 50%. 
 
 
OBJETIVO DE EFICIÊNCIA - Garantir o 
cumprimento dos prazos estabelecidos 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 90% das atividades; 
Atingiu, quando desenvolveu dentro dos prazos 
estabelecidos 75% a 89% das atividades; 
Não atingiu, quando desenvolveu dentro dos 
prazos estabelecidos 74% das atividades ou 
menos. 
 
 
OBJETIVO DE QUALIDADE - Reforçar a 
qualidade e a simplificação administrativa 
 
Níveis de graduação: 
 
Superou quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é superior a 75%; 
Atingiu quando a taxa de realização de ações de 
melhoria previstas é entre 50% e 74%; 
Não atingiu quando a taxa de realização de ações 
de melhoria previstas é inferior a 50%. 
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Para além destes três (3) objetivos operacionais 
comuns obrigatórios, as unidades orgânicas 
devem ainda definir até mais dois (2) objetivos 
específicos do serviço por parâmetro de avaliação 
(eficácia, eficiência e qualidade). 
 
Os objetivos operacionais comuns e específicos 
devem ser propostos pela unidade orgânica ao 
membro do órgão executivo, assim como os 
indicadores de desempenho para cada objetivo, 
respetivas fontes de verificação e acompanhados 
pelo instrumento que permite a monitorização, até 
ao dia 27 de janeiro e deverão ser aprovados 
pelos avaliadores até ao dia 17 de fevereiro. 
 
 
3. O dirigente de cada unidade orgânica a avaliar 

deverá indicar ao DRH, até ao dia 13 de 
janeiro, um interlocutor para os assuntos 
relacionados com o SIADAP1. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 319/2016 
 

de 29 de dezembro de 2016 
 

Afetação de Coordenadores Técnicos 
a Subunidades Orgânicas 

 
Considerando a criação de subunidades orgânicas 
na estrutura orgânica da Câmara Municipal 
através do despacho n.º 317/2016, de 28/12/2016 
e necessidade da sua coordenação nos termos do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de 
outubro. 
 
No uso da competência que me é conferida pelo 
artigo 10.º do mesmo diploma legal, determino a 
coordenação das subunidades orgânicas pelos 
seguintes trabalhadores: 
 
• Subunidade de Tesouraria/DPFA - Rosa Maria 

Farinha Rodrigues Neno; 
• Subunidade de Faturação/DGF - Paula 

Alexandra Pereira Martins Silva; 
• Subunidade de Verificação Processual e 

Orçamental/DGF - Ema Maria Monteiro Sérgio 
Teixeira Borrego; 

• Subunidade de Compras/DCA - Sandra Maria 
Pinhão Prata Fernandes; 

 

• Subunidade de Concursos/DCA - Ana Paula 
Conceição Gomes Mouro Pardal; 

• Subunidade de Administração e 
Logística/SMPC - Joaquim Manuel Soares 
Vicente. 

 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2017. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO n.º 320/2016 
 

de 29 de dezembro de 2016 
 

Mobilidade intercategorias 
para o desempenho de funções 

de Coordenador Técnico 
 

No uso da competência prevista na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, nos termos da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas e considerando: 
 
a) A conveniência para o interesse público, 

designadamente a economia e o incremento 
da eficácia e eficiência dos serviços; 

b) Que a mobilidade intercategorias opera-se 
para o exercício de funções não inerentes à 
categoria de que os/as trabalhadores/as são 
titulares e inerentes a categoria superior da 
mesma carreira; 

c) Que o trabalhador é titular da habilitação 
adequada; 

d) Que o trabalhador manifestou vontade em 
aceitar a mobilidade intercategorias. 

 
Determino a mobilidade intercategorias para o 
desempenho de funções de Coordenador Técnico, 
nos termos do n.º 2 do artigo 93.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Publicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, pelo prazo de 
18 meses, do trabalhador Joaquim Manuel Soares 
Vicente. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2017. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 321/2016 
 

de 29 de dezembro de 2016 
 

Designação em regime de substituição 
do Técnico Superior Rui Jorge Vitorino Alves 

 
No uso da competência prevista na alínea a) do 
n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e de acordo com o previsto no art.º 27.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, 
determino a designação em regime de substituição 
do Técnico Superior Rui Jorge Vitorino Alves, 
como chefe da unidade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2017. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

DESPACHO n.º 1/2017 
 

de 5 de janeiro de 2017 
 

Centro de Coordenação Operacional Municipal 
“Destacamento” de técnicos 

 
Atendendo aos pressupostos enunciados no 
despacho n.º 12/2014, de 27 de janeiro, referente 
às situações que diariamente são comunicadas ao 
Serviço Municipal de Proteção Civil, com variadas 
origens e por diversas vias, situações essas da 
esfera de competências de diversos serviços 
municipais. 
 
Face ao período de tempo decorrido, à 
experiência adquirida e à entrada em 
funcionamento da Polícia Municipal, importa 
efetuar alguns ajustamentos que reflitam não só a 
avaliação crítica produzida pelos diversos serviços 
intervenientes como incorporem esta nova 
realidade da atividade municipal. 

Neste sentido, determino: 
 
1. Ficam incluídos na figura de “destacamento” 

os seguintes serviços da Câmara Municipal: 
 
• Departamento de Obras Municipais (DOM) 
• Departamento de Ambiente (DA) 
• Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU) 
• Divisão Jurídico-Administrativa (DJA) 
 
Nas suas áreas de competência, ficam igualmente 
incorporados os Serviços lntermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR). 
 
2. Devem as unidades orgânicas, atrás 

identificadas, fazer chegar ao CCOM via 
Serviço Municipal de Proteção Civil, em tempo 
útil, as escalas dos técnicos afetos a estas 
ações, sendo organizadas por períodos de 
tempo que cada unidade orgânica entenda por 
mais conveniente. 

 
3. Estas atividades, no âmbito do 

“destacamento”, decorrem durante o período 
normal de trabalho, sem a presença física dos 
técnicos nas instalações do CCOM, mas com 
disponibilidade para saída caso cheguem 
alertas de situação ao SMPC/CCOM. Nos 
casos em que o técnico destacado não possa 
efetuar a saída, deverá o responsável da 
respetiva unidade orgânica providenciar um 
outro técnico que o substitua. 

 
4. Da análise da situação deverá ser produzido 

relatório conjunto, que para além dos 
elementos identificadores e caracterizadores 
do acontecimento, inclua análise técnica 
ponderada e proposta de atuação, 
identificando igualmente a necessidade de 
intervenção de outras unidades orgânicas se 
for o caso. 

 
5. Nos casos em que numa análise inicial se 

anteveja necessário proceder à identificação 
do proprietário para que a unidade orgânica 
respetiva possa desencadear o processo 
administrativo subsequente, a deslocação ao 
local far-se-á com a presença de um agente 
da Polícia Municipal, sendo esta deslocação 
previamente acordada entre o SMPC e o 
Comandante da força policial. 

 
6. Nas situações particulares de movimentações 

em massa nas vertentes, em razão da 
especialização académica do técnico 
municipal José Francisco Geraldes Nunes 
Grilo, as deslocações passarão a incluir este 
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técnico, isto sem prejuízo da presença de 
outros técnicos que se entenda deverem 
participar. As presenças deste técnico incluem 
não só a sua participação aquando da 
ocorrência ou na eminência de ocorrência, 
como também de saídas periódicas, em 
conjunto com outros técnicos do SMPC, para 
avaliação geral das situações sob vigilância e 
observação neste domínio, devendo ser 
previamente acordadas com o responsável 
deste técnico. 

 
7. O presente despacho anula e substitui o 

despacho n.º 12/2014, de 27 de janeiro. 
 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 2/2017 
 

de 5 de janeiro de 2017 
 

Centro de Coordenação Operacional Municipal 
de Loures 

Briefings de proteção civil 
 

Atendendo à realidade da instalação do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal (CCOM), 
estrutura que assegura em caso de acidente grave 
ou catástrofe a coordenação de todos os serviços 
municipais e entidades externas relevantes para a 
prossecução das atividades de proteção civil, em 
particular a sala de operações que neste momento 
importa configurar através da indicação dos 
serviços do município que dela farão parte 
integrante. 
 
Atento aos pressupostos plasmados no despacho 
n.º 2/2015, de 5 de janeiro, no qual se configurou a 
presença dos serviços e seus responsáveis nas 
reuniões mensais e trimestrais do CCOM e do 
qual há a necessidade de restruturar, determine: 
 
1. A sala de operações do CCOM, para além das 

entidades externas que dela farão parte, inclui 
a presença dos seguintes responsáveis, os 
quais participarão, igualmente, nas reuniões 
mensais e trimestrais do CCOM: 

 
• António Manuel Mira Alfaro Martins - Diretor 

do Departamento de Obras Municipais (DOM) 
 

• Luís Jorge Rodrigues de Carvalho - Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU) 

• Pedro Jorge Borlido Amorim - Diretor do 
Departamento de Ambiente (DA) 

• Carla Maria Rodrigues Barra da Silva - 
Diretora do Departamento de Coesão Social e 
Habitação (DCSH) 

• Carlos Manuel Rio Santos - Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos (DRH) 

• Filipe João Marques Caçapo - Diretor do 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento (DPFL) 

• Subcomissário Paulo Rui da Costa Morgado - 
Comandante da Polícia Municipal (PM) 

• Francisco Manuel Piedade Teixeira - Chefe da 
Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 

• Carlos Manuel de Sousa Gomes - Chefe da 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação (DAIC) 

• João Pedro Ramos Ribeirinho Patrocínio - 
Chefe da Unidade de Serviços de Veterinário 
(USV) 

• Rui Manuel Batista de Abreu - Diretor-
delegado dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR) 

 
2. Nas reuniões mensais e trimestrais do CCOM, 

dada a natureza e domínio da atividade dos 
serviços relevantes para a atividade geral de 
proteção civil, participarão, também, os 
seguintes responsáveis: 

 
• Ana Luísa de Melo Ferreira - Chefe da Divisão 

de lnfraestruturas Rodoviárias e Espaço 
Público (DIREP) 

• Madalena Rosário Manso Henriques Rosa 
Neves - Chefe da Divisão de Zonas Verdes e 
Floresta (DZVF) e cumulativamente 
responsável pela equipa de Sapadores 
Florestais (SF) 

• Paula Cristina Ferreira Henriques - Chefe da 
Divisão de Intervenção Social e Saúde (DISS) 

• Alexandra Maria de Carvalho Teixeira Gomes 
- Chefe da Divisão Jurídico-Administrativa 
(DJA) 

• Francisco José Ferreira dos Santos - 
Coordenador da Unidade de Fiscalização 
Técnica Urbanística (UFTU) 

• Rui Manuel Januário Paulo - Coordenador da 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (EMAUGI) 

• Carlos Manoel Viana da Cunha Luz - 
Coordenador do Gabinete de Planeamento 
(GP) 
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• Paulo Alexandre da Silva Quaresma, 
Coordenador do Gabinete de Intervenção 
Local 

• Vanessa Pacheco Grima - Veterinária 
Municipal (VM) 

• Fernando Garcia Lopes Correia - Técnico do 
Gabinete de Comunicação Social (GCS) 

• Maria José Menino Varela Neto - Diretora do 
Departamento de Exploração de Águas dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) 

• Maria Margarida Freitas Rodrigues - Diretora 
do Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico dos Serviços lntermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) 

 
3. Dadas as habilitações específicas detidas pelo 

técnico municipal José Francisco Geraldes 
Nunes Grilo, nomeadamente quanto aos 
riscos geomorfológicos e no caso particular 
das movimentações em massa nas vertentes, 
a sua participação terá lugar nas reuniões 
mensais e trimestrais, assim como 
diretamente nas situações que se vierem a 
verificar, intervenção essa enquadrada na 
figura do “destacamento”. 

 
4. As presenças nas reuniões são asseguradas 

pelos acima designados sendo que as suas 
ausências deverão ter caráter excecional, 
havendo nestes casos de garantir a sua 
substituição por outros técnicos, comunicando-
o com a devida antecedência para o SMPC e 
tratando de que estes são portadores da 
informação necessária para as reuniões. 

 
5. Os briefings terão lugar à segunda-feira, pelas 

09H00, nas instalações do Serviço Municipal 
de Proteção Civil e dirigidos pela Autoridade 
Municipal de Proteção Civil, sendo o respetivo 
calendário anual estabelecido no último 
briefing de cada ano. Para o presente ano de 
2017, o calendário estabelecido é o seguinte: 

 
Data Data 

06 fevereiro 09 janeiro 
06 março  

 10 abril 
08 maio  
05 junho  

 10 julho 
07 agosto  

11 setembro  
 09 outubro 

06 novembro  

 
 
 
 
 

Briefing 
Mensal 

11 dezembro 

 
 
 
 
 

Briefing 
Trimestral 

 

 
O primeiro briefing do ano de 2018 terá lugar no 
dia 8 de janeiro, pelas 09H00. 

6. O presente despacho anula e substitui o 
despacho n.º 2/2015, de 5 de janeiro 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 01/VAP/2017 

 
de 3 de janeiro de 2017 

 
Substituição período de ausência 

(prorrogação) 
 

Considerando a ausência da Sr.ª Chefe da Divisão 
de Economia e Inovação durante o período de 24 
de dezembro a 12 de janeiro de 2017, determino 
que as competências que lhe foram subdelegadas 
através do Despacho n.º 167/2016, de 5.08.2016 
(E/76818/2016), sejam asseguradas pela Dr.ª Ana 
Luísa Saramago. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 

� INFORMAÇÃO n.º 304/DA/DSPA/RMS 

 
de 27 de dezembro de 2016 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 28 de dezembro de 2016, 

pela substituta do Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, por 
motivos de férias, no período compreendido entre 
29 e 30 de dezembro, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pelo Eng.º António 
Miguel Alves Sales Entrezede, 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 002/DA/DSPA/RMS 

 
de 4 de janeiro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de janeiro de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário no dia 16 
de janeiro, 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 

 
 
 
 

 

 
OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 1383/DIREP/ALF 

 
de 29 de dezembro de 2016 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de dezembro de 2016, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Infraestruturas Rodoviárias 
e Espaço Público, 

por motivo de Licença de Férias 
29 de dezembro (período da tarde) 

e 3 de janeiro de 2017 
 

Em virtude da ausência da signatária durante o 
período de gozo de licença de férias, entre 29 de 
dezembro 2016 (período da tarde) e 3 de janeiro 
de 2017, propõe-se que a substituição da Chefe 
da Divisão de lnfraestruturas Rodoviárias e 
Espaço Público, com as competências que estão 
subdelegadas pelo diretor do DOM, através do 
despacho n.º 46/2016, seja assegurada pelo 
técnico superior Carlos Alberto Rodriques Lestre. 
 
Propõe-se ainda que, na sequência do exarado 
anteriormente e caso tal seja superiormente 
autorizado: 
 
- A presente informação seja divulgada pelos 

serviços municipais; 
 
- Seja dada permissão, pela DMAQIT, de 

validação de requisições internas, ao nível da 
aplicação informática em utilização, ao 
Técnico Superior suprarreferido, na data 
acima identificada. 
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À consideração superior. 
 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Ana Luísa Ferreira 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 273/2017 
 

Abertura de procedimento 
de mobilidade na categoria 

para o Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
Divisão de Gestão Financeira (DGF) 

 
Nos termos da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, torna-se público que esta Câmara 
Municipal vai proceder à abertura do procedimento 
de mobilidade na categoria para recrutamento de 
um Assistente Técnico, da categoria/carreira de 
Assistente Técnico, para exercer funções no 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento/Divisão de Gestão Financeira 
(DGF). 
 
A indicação dos requisitos formais de provimento, 
do perfil pretendido, da composição do júri e dos 
métodos de seleção, será publicitada na Bolsa de 
Emprego Público (BEP), em www.bep.gov.pt. O 
aviso na integral deste procedimento estará 
disponível na página eletrónica da Câmara 
Municipal, em www.cm-loures.pt, bem como a ata 
n.º 1 do júri. 

 
25 de novembro de 2016. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 5, de 6 de janeiro de 2017] 
 
 

AVISO n.º 274/2017 
 

Resultados da aplicação 
do segundo método de seleção 

(avaliação psicológica) 
Notificação de candidatos excluídos 

Convocatória 
para o método de seleção facultativo 
(entrevista profissional de seleção) 

 
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 
145-A/2011, de 6 de abril, informam-se os 
candidatos ao procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Operacional, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de 
agosto de 2016, através do Aviso n.º 10195/2016, 
que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures, sitas na rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.º 7 em Loures, e disponibilizada na sua 
página eletrónica, a ata n.º 7 que contém as 
exclusões ocorridas pela aplicação do segundo 
método de seleção obrigatório (avaliação 
psicológica) e a calendarização da aplicação do 
método de seleção facultativo (Entrevista 
Profissional de Seleção). 
 
De acordo com o n.º 2 do artigo 33.º da Portaria, 
convocam-se os candidatos aprovados para a 
realização do método de seleção facultativo 
(Entrevista Profissional de Seleção). 
 
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º e 
n.ºs 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria, notificam-se 
os candidatos excluídos para que em sede de 
audiência dos interessados, querendo, poderão 
pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias 
úteis contados da data da presente publicação, 
nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
21 de dezembro de 2016. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 5, de 6 de janeiro de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 1/2017 
 
 

10.ª Alteração ao Orçamento 2016 e Opções do Plano 2016-2019 
 
 
 











































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 5/2017 
 
 

Anexo I - Apresentação da plataforma de gestão de energia 
IEMSy - lntelligent Energy Management System 

 
 
 






















