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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

82.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de janeiro de 2017 

 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista foi apresentada, para admissão, 
uma Proposta que recebeu o n.º 27/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 27/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O aditamento ao Contrato de Concessão de 

Utilização Privativa do Domínio Público 
Municipal, celebrado entre o município de 
Loures e a empresa Alves Ribeiro, S.A., para 
a utilização de um terreno municipal sito na 
Quinta da Francelha, União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, prolongou a sua 
utilização até 31 de março de 2017; 

 
B. As poeiras resultantes da constante 

movimentação de resíduos e materiais ali 
depositados prejudicam toda a comunidade 
adjacente, mas sobretudo os utentes que 
utilizam o estacionamento pago da Rua 
Mártires de Timor, Zona 501 da Loures 
Parque; 

 
C. São pertinentes as inúmeras reclamações dos 

utentes que utilizam o estacionamento da Rua 
Mártires de Timor, rececionadas no Gabinete 
de Apoio aos Vereadores do Partido 
Socialista, relativas a sujidade acumulada nas 
suas viaturas; 

 
D. A Câmara Municipal de Loures é a única 

acionista da Empresa Municipal Loures 
Parque. 

 

Os vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm 
a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Loures delibere aprovar a isenção de pagamento 
de estacionamento na Rua Mártires de Timor, até 
ao final da utilização daquele terreno municipal, 
para o uso de deposição e movimentação de 
resíduos e materiais que atualmente se verifica. 

 
 

Loures, 25 de janeiro de 2017 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) João Nunes 
 

(a) Ricardo Leão 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Ricardo Lima 
 
 
(Colocada à votação, a admissão da Proposta 
de Deliberação n.º 27/2017 foi rejeitada por 
maioria, com os votos a favor da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, as abstenções dos Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata e os votos contra do Sr. Presidente, 
Sr. Vice-Presidente, Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 78.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 30 de 
novembro de 2016. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Eugénia Cavalheiro Coelho e o Sr. Vereador 
Nuno Miguel Ribeiro de Vasconcelos Botelho 
por não terem estado presentes naquela 
Reunião) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 

E APROVISIONAMENTO 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 44232/DCA/2016 
Aquisição de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, em instalações de administração 
direta ou indireta, em agrupamento das 
entidades adjudicantes Município de Loures, 
Município de Odivelas e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de aprovação das Regras de 
Entendimento para constituição de Agrupamento 
de Entidades Adjudicantes, de autorização para 
início e tipo de procedimento e de aprovação do 
programa de concurso e do caderno de encargos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 13/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O contrato n.º 85/2015, que tem como objeto a 

prestação de serviços de vigilância e 
segurança das instalações do Município de 
Loures, tem o seu termo aprazado para 30 de 
junho de 2017, torna-se necessária a 
celebração de contrato para a aquisição do 
mesmo tipo de serviços, após o termo do 
referido contrato, para as instalações do 
Município de Loures que deles necessitem, 
tudo conforme documento/informação 
E/99422/2016, datada de 17/10/2016, 
proveniente da Divisão de Administração 
Geral (DAG), e com despacho superior de 
concordância; 

 
B. O contrato pretendido celebrar terá um 

período de vigência de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano, até um período máximo 
de vigência de 3 (três) anos, pretendendo-se o 
início de produção de efeitos para o dia 1 de 
julho de 2017; 

 
C. As entidades Município de Odivelas e Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
manifestaram necessidade comum para as 
suas instalações e vontade de integrar o 
processo do procedimento de aquisição de 
tais serviços segundo a modalidade jurídica de 
agrupamento de entidades adjudicantes; 

 

D. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 
de um único processo de aquisição com vista 
à celebração de um único contrato por parte 
do Município de Loures, do Município de 
Odivelas e dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR), foi elaborado um 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, enquanto representante 
do Município de Loures, pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, enquanto 
representante do Município de Odivelas e pelo 
Sr. Presidente do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), enquanto seu 
representante, para a constituição de um 
agrupamento das três entidades adjudicantes, 
à luz do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, relevando 
dessas regras a designação do Município de 
Loures como representante de tal 
agrupamento, para efeitos de condução do 
processo de formação do contrato, documento 
esse que se anexa a esta proposta com vista 
à sua aprovação pela Câmara Municipal; 

 
E. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como o 
Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos, previamente à sua publicitação 
carecem de ser aprovados pelos órgãos 
competentes de todas as entidades 
adjudicantes, sendo que, quer o Programa do 
Concurso, quer o Caderno de Encargos, já 
refletem o teor daquele outro documento; 

 
F. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução do contrato a celebrar, se 
mostra adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicitação do 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º, n.º 1, alínea b), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 
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G. No que ao Município de Loures diz respeito, o 
órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao processo aquisitivo em 
apreço é a Câmara Municipal pois estima-se 
que com a execução de todas as prestações 
que constituem o objeto do contrato relativas 
ao Município de Loures, a componente de 
preço contratual a pagar pelo Município possa 
ser na ordem de 1.705.000,00 € (um milhão 
setecentos e cinco mil euros), decorrente de 
uma estimativa de despesa para os serviços já 
concretizados e especificados no Caderno de 
Encargos de 1.568.600,00 € (um milhão 
quinhentos e sessenta e oito mil e seiscentos 
euros) e de uma estimativa de despesa para 
serviços eventuais não especificados (a 
contratar ao abrigo da bolsa de horas) de 
136.400,00 € (cento e trinta e seis mil e 
quatrocentos euros), montantes a que deverá 
acrescer o IVA à taxa legal em vigor;  

 
H. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa será suportada através da rubrica 
0204 020218 2013 A 28, conforme PRC n.º 
3331/2016, datada de 14/12/2016; 

 
 
Considerando, ainda que: 
 
I. A despesa estimada, no que respeita aos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e de 
Odivelas (SIMAR), é superior a 500.000,00 € 
(quinhentos mil euros), sendo competência da 
Câmara Municipal a aprovação do início do 
procedimento, do programa do concurso e do 
caderno de encargos, os quais foram 
aprovados na 57.ª reunião ordinária, datada de 
13 de janeiro de 2017, pelo Conselho de 
Administração (deliberação n.º 15/2017, em 
anexo). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, à luz do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
b), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
aprovar: 

1. O documento que consta em anexo sob o 
título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures, do 
Município de Odivelas e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e de Odivelas (SIMAR) e 
que incorpora as regras para constituição do 
agrupamento de entidades adjudicantes para 
o processo de aquisição dos serviços aqui em 
apreço; 

 
2. A proposta de autorização para início e tipo de 

procedimento, o programa do concurso e o 
caderno de encargos, que se anexam; 

 
3. O início do procedimento, o programa do 

concurso e o caderno de encargos no que 
respeita aos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
de Odivelas (SIMAR). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARACONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares, 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede nos Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, em Odivelas, aqui representado pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Hugo Martins 
 
e 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), doravante designados por SIMAR, 
pessoa coletiva número 680009671, com sede na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, aqui 
representados pelo Exmo. Senhor Presidente do 
Conselho de Administração, Hugo Martins. 
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E considerando que: 
 
- Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a aquisição de Serviços de 
Vigilância e Segurança Humana e Serviços de 
Rondas de Segurança em Instalações de 
Administração Direta ou Indireta, conforme 
listagem e especificações dos serviços a 
contratar a ser elaborada pelas unidades 
orgânicas respetivas de cada entidade 
interveniente; 

 
- Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
processamento do processo de aquisição, 
bem como existe a possibilidade de resultar na 
obtenção de proposta mais favorável em 
termos de preço; 

 
- Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia, com fundamento no disposto 
na alínea b), do n.º 1, do artigo 20.º do Código 
dos Contratos Públicos; 

 
- Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para a contratação em causa. 

 
 
Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes: 

 
 

Artigo 1.° 
Objeto 

 
O Município de Loures, o Município de Odivelas e 
os SIMAR, na qualidade de entidades 
adjudicantes, acordam agrupar-se com vista ao 
lançamento de um único procedimento aquisitivo, 
do tipo concurso público, com publicitação no 
Diário da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, tendente à aquisição de Serviços de 
Vigilância e Segurança Humana e Serviços de 
Rondas de Segurança em Instalações de 
Administração Direta ou Indireta, nos termos do 
disposto, designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea b), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea b) e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 

Artigo 2.° 
Formalidades a observar 

e repartição de custos 
 

1- Não haverá lugar ao lançamento do 
procedimento para a aquisição em causa 
nestas regras de entendimento enquanto o 
representante do agrupamento não dispuser 
das peças do mesmo, Programa do Concurso 
e Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º, aprovadas pelas 
entidades adjudicantes através dos respetivos 
órgãos competentes para contratar. 

 
2- Os custos que se venham a mostrar 

necessários à instrução do processo de 
aquisição serão suportados pelo Município de 
Loures. 

 
 

Artigo 3.° 
Constituição e vigência do agrupamento 

 
O agrupamento considera-se constituído com a 
aprovação deste documento pela Câmara 
Municipal de Loures, pela Câmara Municipal de 
Odivelas e pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, sem necessidade de qualquer outra 
formalidade e extingue-se com a assinatura do 
contrato que resulte do processo de aquisição. 

 
 

Artigo 4.º 
Representante do agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 

Artigo 5.° 
Obrigações das partes 

 
1- A aprovação das peças do processo de 

aquisição, Programa do Concurso e Caderno 
de Encargos, deve ser feita expressamente 
pelos órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, e/ou 
outros que use ou esteja obrigada a observar. 

 
3- A decisão de adjudicação deve ser tomada 

com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 
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4- A decisão de aprovação da minuta do contrato 
deve ser tomada com o acordo expresso do 
órgão competente para contratar de cada 
entidade integrante do agrupamento. 

 
 

Artigo 6.° 
Preço da aquisição e repartição do mesmo 

 
1- Nas peças do processo de aquisição deverá 

ser fixado um preço base para contratação 
correspondendo tal preço ao máximo que as 
entidades adjudicantes se dispõem a pagar 
pela total execução das prestações de 
serviços no âmbito do contrato que resulte da 
adjudicação. 

 
2- Deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que o preço dos 
serviços que venham a ser adquiridos será 
pago por cada uma das entidades 
adjudicantes em função da parte que lhe diz 
respeito e de acordo com o preço que vier a 
ser apresentado pela entidade adjudicatária. 

 
3- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos. 

 
 

Artigo 7.° 
Nomeação do mandatário do agrupamento 

 
1- Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista à instrução e 
desenvolvimento do processo aquisitivo. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
processo de aquisição necessárias, com 
integração das regras, entre outras, que 
resultam deste documento, e envio dessas 
peças aos órgãos competentes para contratar 
de cada entidade interveniente com vista à 
aprovação das mesmas. 

 
 
 
 

3- Incumbirá ao órgão competente para contratar 
do Município de Loures proceder à nomeação 
do júri do procedimento, bem como incumbirá 
ao Município de Loures, através da entidade 
competente para o efeito, a prática dos atos 
tendentes à redução a escrito do contrato, 
designadamente a notificação da decisão de 
adjudicação, solicitação dos documentos de 
habilitação bem como análise e decisão sobre 
a conformidade dos mesmos, solicitação de 
caução (quando aplicável) bem como análise 
e decisão sobre a conformidade da mesma, e 
ainda a elaboração da minuta do contrato e 
elaboração do contrato. 

 
 

Artigo 8.° 
Aceitação do mandatário do agrupamento 

 
O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

Artigo 9.° 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

Artigo 10.º 
Disposições finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a aprovação da constituição do agrupamento 
nos termos a que se alude no artigo 3.º. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 6 (seis) páginas, ser rubricado e 
assinado em triplicado, ficando um, exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
Loures, 12 de janeiro de 2017 

 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 

Pelo Município de Odivelas, 
 

Hugo Martins 
(Presidente da Câmara Municipal) 
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Pelos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
 

Hugo Martins 
(Presidente do Conselho de Administração) 

 
 
 
 

Proposta de Autorização 
para Início e Tipo de Procedimento 

 
1. Na sequência do documento/informação 

E/99422/2016, datada de 17/10/2016, 
proveniente da Divisão de Administração 
Geral (DAG), e com despacho superior de 
concordância, bem como do teor do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, enquanto representante 
do Município de Loures, pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Odivelas, enquanto 
representante do Município de Odivelas e pelo 
Sr. Presidente do Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), enquanto seu 
representante, e pelas razões constantes de 
tais documentos, proponho a adoção do 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, ao abrigo do disposto, 
designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
b), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea b) e 39.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, com vista à celebração de contrato 
para a aquisição de Serviços de Vigilância e 
Segurança Humana e Serviços de Rondas de 
Segurança em Instalações de Administração 
Direta ou Indireta, pelo período de vigência de 
1 (um) ano, renovável automaticamente por 
iguais e sucessivos períodos, até um período 
máximo de vigência contratual de 3 (três) 
anos, e com início de produção de efeitos 
pretendido para o dia 1 de julho de 2017, 
porquanto o contrato com idêntico objeto, e 
atualmente em execução (o contrato n.º 
85/2015), tem o seu termo aprazado para 30 
de junho de 2017. 

 
 
 
 
 

2. Nos termos das regras de entendimento a que 
se alude no número 1, o Município de Loures, 
o Município de Odivelas e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
constituem-se em agrupamento de entidades 
adjudicantes neste procedimento à luz do 
disposto no artigo 39.º do CCP. As regras 
resultantes do aludido entendimento já se 
encontram refletidas no conjunto das peças do 
procedimento aqui submetidas a aprovação 
relevando a designação do Município de 
Loures como representante do agrupamento 
para efeitos de condução do procedimento de 
formação do contrato. 

 
3. Para prossecução do processo de despesa, 

para além da presente proposta proponho, 
ainda, a aprovação do Programa do Concurso 
e do Caderno de Encargos pela Câmara 
Municipal de Loures por ser o órgão 
competente para contratar, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 
1, do artigo 33.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.° 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, uma vez que se 
estima que com a execução de todas as 
prestações que constituem o objeto do 
contrato a celebrar, para o período de 3 anos, 
a parte do preço contratual global (artigo 97.º 
do CCP) a pagar pelo Município de Loures 
possa ser na ordem de 1.705.000,00 € (um 
milhão setecentos e cinco mil euros), 
decorrente de uma estimativa de despesa 
para os serviços já concretizados e 
especificados no Caderno de Encargos de 
1.568.600,00 € (um milhão quinhentos e 
sessenta e oito mil e seiscentos euros) e de 
uma estimativa de despesa para serviços 
eventuais não especificados (a contratar ao 
abrigo da bolsa de horas) de 136.400,00 € 
(cento e trinta e seis mil e quatrocentos euros), 
montantes a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
4. Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 48 (quarenta e 
oito) dias, contados a partir da data de envio 
do anúncio do concurso para publicação no 
Diário da República, tendo como hora limite de 
entrega as 18 horas do 48.º dia. 
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Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
5. Tendo presente o disposto no n.º 3 do artigo 

7.º das “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” incumbe ao Município de Loures 
a nomeação do júri pelo que se propõe que 
seja designado o seguinte, nos termos do 
disposto no artigo 67.º do CCP e que lhe seja 
conferida competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP, para 
além do previsto no artigo 69.º do mesmo 
Código: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar 

(CMLoures/DCA); 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dra. Paula Marreiros 

(CMLoures/DAG); 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Dra. Cláudia Cardoso 

(CMOdivelas); 
 
- 3.º Vogal Efetivo - Dra. Mara Gil (SIMAR); 
 
- 4.º Vogal Efetivo - Dra. Paula Cardoso 

(CMOdivelas); 
 
- 5.º Vogal Efetivo - Dra. Isabel Fernandes 

(SIMAR); 
 
- 6.º Vogal Efetivo - Eng.ª Fátima Mateus 

(SIMAR); 
 
- 1.º Vogal Suplente - Sra. Maria Rodrigues 

(CMLoures/DAG); 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sra. Ana Cristina Antunes 

(CMLoures/DCA); 
 
- 3.º Vogal Suplente - Sra. Ana Paula Pardal 

(CMLoures/DCA); 
 
- 4.º Vogal Suplente - Dra. Sónia Henrique 

(CMLoures/DCA). 
 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e na ausência deste, 
sucessivamente, o 2.º vogal efetivo substituirão o 
presidente, e os vogais suplentes substituem os 
efetivos. 
 
 

6. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 
despesa será suportada através da rubrica 
0204 020218 2013 A 28, conforme PRC n.º 
3331/2016, datada de 14/12/2016. 

 
 

Loures, 12 de janeiro de 2017 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

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

 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de afetação ao domínio público 
municipal de propriedades sitas no Bairro da 
Portela da Azóia, União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, no 
âmbito do processo de reconversão daquele 
bairro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 14/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Face às características do processo de 

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

 
B. Tais parcelas de terreno, a afetar a espaços 

verdes públicos, equipamentos de utilização 
coletiva e infraestruturas viárias, são objeto de 
declarações de cedência a título gratuito, ao 
Município, emitidas pelos proprietários. 
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C. No âmbito do processo de reconversão, a 
Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal tem solicitado que se realizem 
as cedências a título gratuito no sentido de 
assegurar a possibilidade de uso, desde já, de 
tais parcelas, tendo em conta a complexidade 
do tratamento urbanístico do Bairro em que se 
integram. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea n), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 55.º do Regulamento Municipal para 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, afetar ao domínio público 
municipal as propriedades a seguir identificadas 
integrantes do Bairro Portela da Azóia, freguesia 
da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela: 
 
 
Prédios sitos no Bairro da Portela da Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
 
Quadro síntese das propriedades a integrar no 
domínio público municipal em sequência da 
emissão de declaração de cedência pelos 
respetivos proprietários e previamente à data da 
emissão do alvará de licença de loteamento. 
 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 6 
Proprietários: Manuel Cardoso Amaral, Carla 
Cristina da Costa Oliveira, Ângela Cardoso Amaral 
Nicolau, Carlos Manuel Cordeiro Nicolau e Maria 
Amélia Rocha 
Declarantes: Manuel Cardoso Amaral, Carla 
Cristina da Costa Oliveira, Ângela Cardoso Amaral 
Nicolau, Carlos Manuel Cordeiro Nicolau e Maria 
Amélia Rocha 
Data da declaração de cedência: 17.10.2016 
Ficha Predial: 3329 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 22/B 
(parte) Atual 22/1-B 
Área do Prédio Avos Rústico: --- 
Área do Prédio metros ² Urbano: 291,20 
Confrontações: Norte: Rua G; Sul: Maria Eduarda 
dos Santos Canhoto Segura de Faria; Nascente e 
Poente: PIOL - Predial Ideal dos Olivais, Lda. 
Valor atribuído às parcelas do terreno: 
25.043,20 € 
 
 
 

N.º Unidade de Gestão Territorial: 5 
Proprietários: João de Almeida Ramos e Alzira 
Hermínia Pinto Chaves Ramos 
Declarantes: João de Almeida Ramos e Alzira 
Hermínia Pinto Chaves Ramos 
Data da declaração de cedência: 23.11.2016 
Ficha Predial: 3075 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 31/B 
(parte) Atual 31/1-B 
Área do Prédio Avos Rústico: --- 
Área do Prédio metros ² Urbano: 254 
Confrontações: Norte: Manuel da Silva Pinto; Sul: 
Rua Projetada; Nascente: Manuel Pires; Poente: 
Daniel da Conceição Pereira 
Valor atribuído às parcelas do terreno: 
21.844,00 € 

 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO LOCAL 
 

Proposta de aprovação da criação do serviço de 
guarda noturno, de definição das áreas de atuação 
de cada guarda noturno no território do concelho 
de Loures, de promoção dos procedimentos para 
recrutamento e seleção dos candidatos, de 
aprovação dos métodos de seleção e da 
constituição dos júris do procedimento para 
recrutamento e seleção. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 16/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto veio 

estabelecer o novo regime jurídico que regula 
a atividade de guarda noturno; 

 
B. O Gabinete de Intervenção Local, no âmbito 

das suas competências, detetou a 
necessidade de se proceder à atualização e 
regularização da atividade dos guardas 
noturnos que atuam no concelho de Loures; 
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C. Nos termos do n.º 1 do artigo 17.º da Lei n.º 
105/2015, de 25 de agosto, é competência da 
Câmara Municipal a criação e a extinção do 
serviço de guarda noturno em cada localidade, 
bem como a fixação e modificação das áreas 
de atuação de cada guarda noturno; 

 
D. Se procedeu à consulta aos comandantes das 

forças de segurança territorialmente 
competentes; 

 
E. Foi solicitada a colaboração de todas as 

Juntas e Uniões de Freguesias, 
nomeadamente através de pedido de parecer 
sobre a existência de atividade de guarda 
noturno e qual a área geográfica de atuação, a 
necessidade de manter, alterar ou extinguir as 
atuais áreas de atuação e sobre a 
necessidade de criar novas áreas geográficas 
de atuação; 

 
F. Foi ouvida a Associação Nacional de Guardas 

Noturnos que deu o seu parecer favorável a 
esta proposta e a este processo, completando 
a informação com dados dos atuais guardas 
noturnos; 

 
G. Nos termos do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 

105/2015, de 25 de agosto, é competência da 
câmara municipal promover o recrutamento e 
seleção dos candidatos, no âmbito de 
concurso para o efeito. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei º 105/2015, de 25 de agosto, se 
delibere aprovar: 
 
1. A criação do serviço de guarda noturno, bem 

como a definição das áreas de atuação de 
cada guarda noturno no território do concelho 
de Loures, nos termos a seguir identificados: 

 
Área de Atuação: A 
Área de abrangência: Toda a área da Freguesia 
de Bucelas 
Junta/União de Freguesias: Bucelas 
Obs.: Área já existente 
 
 
Área de Atuação: B 
Área de abrangência: Toda a área da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
Junta/União de Freguesias: Camarate, Unhos e 
Apelação 
Obs.: À área já existente acrescenta-se o território 
das ex-freguesias de Unhos e Apelação 
 

Área de Atuação: C 
Área de abrangência: Infantado/Fanqueiro/Sete 
Casas/Bairro da Milharada 
Junta/União de Freguesias: Loures 
Obs.: À área já existente acrescenta-se o território 
do Fanqueiro, Sete Casas e Bairro da Milharada, e 
retiram-se as localidades de Manjoeira e de A-das-
Lebres 
 
 
Área de Atuação: D 
Área de abrangência: Restante área da 
Freguesia de Loures 
Junta/União de Freguesias: Loures 
Obs.: Área já existente 
 
 
Área de Atuação: E 
Área de abrangência: Toda a área da Freguesia 
de Lousa 
Junta/União de Freguesias: Lousa 
Obs.: Nova área 
 
 
Área de Atuação: F 
Área de abrangência: Toda a área da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela 
Junta/União de Freguesias: Moscavide e Portela 
Obs.: À área já existente acrescenta-se o território 
da ex-freguesia de Moscavide 
 
 
Área de Atuação: G 
Área de abrangência: Toda a área da ex-
Freguesia de Sacavém 
Junta/União de Freguesias: Sacavém e Prior 
Velho 
Obs.: Nova área. A atual área inclui Sacavém, 
Unhos e Apelação 
 
 
Área de Atuação: H 
Área de abrangência: Toda a área da ex-
Freguesia de Prior Velho 
Junta/União de Freguesias: Sacavém e Prior 
Velho 
Obs.: Nova área 
 
 
Área de Atuação: I 
Área de abrangência: Frielas, incluindo a zona 
industrial, Quinta das Flores, Flamenga, Santo 
António dos Cavaleiros (zona baixa), Almirante até 
à AV. D. Pedro e Ponte de Frielas 
Junta/União de Freguesias: Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 
Obs.: À área já existente acrescenta-se a zona 
industrial de Frielas 
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Área de Atuação: J 
Área de abrangência: Santo António dos 
Cavaleiros (zona central), Almirante e Urbanização 
do Conventinho 
Junta/União de Freguesias: Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 
Obs.: Área já existente 
 
 
Área de Atuação: K 
Área de abrangência: Cidade Nova, Paradela e 
Torres da Bela Vista 
Junta/União de Freguesias: Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas 
Obs.: À área já existente acrescenta-se a zona da 
Paradela 
 
 
Área de Atuação: L 
Área de abrangência: Área da ex-Freguesia de 
Santa Iria de Azóia e da ex-Freguesia de São 
João da Talha 
Junta/União de Freguesias: Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela 
Obs.: Área já existente 
 
 
Área de Atuação: M 
Área de abrangência: Área da ex-Freguesia da 
Bobadela 
Junta/União de Freguesias: Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela 
Obs.: Nova área 
 
 
Área de Atuação: N 
Área de abrangência: Área da ex-Freguesia de 
Santo Antão do Tojal 
Junta/União de Freguesias: Santo Antão do 
Tojal e São Julião do Tojal 
Obs.: A área atualmente existente exclui 
Manjoeira e A-das-Lebres 
 
 
Área de Atuação: O 
Área de abrangência: Área da Freguesia de 
Fanhões 
Junta/União de Freguesias: Fanhões 
Obs.: Nova área 
 
 
2. A promoção de procedimento para 

recrutamento e seleção dos candidatos 
tendentes à atribuição de licenças para o 
exercício da atividade de guarda noturno, nas 
catorze áreas de atuação constantes no mapa 
anterior. 

 

3. A aprovação dos métodos de seleção a utilizar 
no recrutamento, nomeadamente: 

 
i. Avaliação curricular e Entrevista de avaliação 

de competências - para candidatos que já 
sejam guardas noturnos habilitados. 

ii. Prova de conhecimentos e Avaliação 
psicológica - para os restantes candidatos. 

 
 
4. A aprovação da constituição dos júris do 

procedimento para recrutamento e seleção 
dos candidatos, para cada uma das catorze 
áreas, tendentes à atribuição de licenças para 
o exercício da atividade de guarda noturno, 
nomeadamente: 

 
Presidente - Presidente da Câmara Municipal de 
Loures ou em sua substituição o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da Costa 
Morgado. 
Vogal - a designar pela força de segurança 
territorialmente competente. 
Vogal - a designar pela junta ou união de 
freguesias a que o procedimento diz respeito. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

22.º Troféu 
“Loures Atleta Jovem” 

 
Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 22.º Troféu “Loures 
Atleta Jovem”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 20/2017 

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

iniciativa municipal que tem por objetivo o 
desenvolvimento do atletismo vocacionado 
para as camadas de formação; 
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B. Esta iniciativa é de extrema importância para o 
Plano de Intervenção Municipal do Atletismo, 
nomeadamente na captação de novos 
praticantes, no incremento da prática da 
modalidade e no apoio ao trabalho 
desenvolvido pelas associações e clubes 
concelhios; 

 
C. Se trata de um evento que sempre registou 

grande adesão por parte dos praticantes, nos 
anos em que foi realizado; 

 
D. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas, na realização do 22.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", que acontece em 2017; 

 
E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
quadro normativo e o calendário de provas do 22.º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da 
informação n.º E/113148/2016, em anexo. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

22.º TROFÉU "LOURES - ATLETA JOVEM" 
 

Quadro Normativo 
 

1- Organização 
 
A Divisão de Desporto e Juventude da Câmara 
Municipal de Loures promove, em colaboração 
com as associações desportivas do Concelho de 
Loures e com a Associação de Atletismo de 
Lisboa - AAL, um conjunto de iniciativas 
agrupadas sob a designação de 22.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", que inclui provas de corta-
mato, estrada e pista. 
 
 
 
 

2- Objetivos 
 
2.1. Proporcionar a prática do atletismo numa 

perspetiva multidisciplinar aos jovens do 
Concelho de Loures. 

 
2.2. Concertar com a AAL as ações com vista a 

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

 
2.3. Proporcionar um calendário competitivo anual 

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

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

 
2.5. Estruturar um processo de avaliação dos 

resultados desportivos dos jovens praticantes 
e das suas Associações Desportivas e 
Escolas, como forma de estimular a obtenção 
de maior e melhor participação. 

 
3- Calendário de provas 
 
3.1. O calendário de provas elaborado anualmente 

no mês de novembro compreende provas 
organizadas pela AAL e pelas associações 
desportivas do Concelho de Loures, que 
decorrem nos meses de janeiro a julho de 
2017. 

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

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

 
4.2. Os escalões em vigor para o 22º Troféu 

"Loures Atleta Jovem" são idênticos aos 
estipulados pela Federação Portuguesa de 
Atletismo para a época de 2016/2017: 

 
- Benjamins A Femininos e Masculinos - 2008 / 

2009 / 2010 
 
- Benjamins B Femininos e Masculinos - 2006 / 

2007 
 
- Infantis Femininos e Masculinos - 2004 / 2005 
 
- Iniciadas e Iniciados - 2002 / 2003 
 
- Juvenis Femininos e Masculinos - 2000 / 2001 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

25 de JANEIRO 
de 2017 

 
 
 
 

16 

 

4.3. Os atletas em representação das associações 
desportivas do Concelho devem 
preferencialmente estar inscritos na 
Associação de Atletismo de Lisboa. 

 
4.4. Nenhum atleta poderá acumular pontuação, 

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

 
4.5. Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

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

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

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

ponto por atleta classificado em sua 
representação. 

 
4.8. A classificação final individual em cada 

categoria, exceto no escalão de Benjamins, 
será efetuada com base na soma das 
melhores pontuações obtida por cada atleta 
nas 10 melhores participações do total das 
competições integradas no calendário. Em 
caso de empate, prevalece o atleta que tenha 
obtido mais primeiros lugares, ou na ausência 
destes, segundos lugares e assim 
sucessivamente. 

 
4.9. Nenhum atleta poderá somar mais do que 

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

 
 
 
 

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

 
4.11. Coletivamente será vencedora final do Troféu 

a Associação desportiva que, no conjunto das 
pontuações obtidas pelos seus atletas, 
alcançar maior número de pontos. 

 
4.12. Os escalões de Benjamins A e B Femininos e 

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

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

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

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

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

 
5- Prémios 
 
5.1. Em cada prova serão da responsabilidade da 

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

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

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

aquisição de material desportivo aos 3 
primeiros classificados individuais dos 
escalões de Infantis, Iniciados e Juvenis 
femininos e masculinos: 

 
1.º - 75 euros e diploma 
2.º - 50 euros e diploma 
3.º - 25 euros e diploma 
 
Aos cinco atletas do escalão de benjamins 
femininos e masculinos, com mais pontos 
resultantes da participação nas provas, será 
atribuído o valor de 25 euros e diploma. 
 
 
6- Casos Omissos 
 
Durante a realização desta iniciativa estarão em 
vigor os regulamentos da Federação Portuguesa 
de Atletismo, a partir dos quais serão resolvidos 
todos os casos omissos no presente quadro 
normativo. 

 
 
 

22.º Troféu “Loures Atleta Jovem” 
 

Calendário de provas 
 

2017 
 

21.01.2017 Torneio de Preparação Jovem/ 
Triatlo Benjamins 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
29.01.2017 Milha Urbana de Sacavém 

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

11.02.2017 Triatlo Técnico Regional (Ini/Juv.) 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

12.02.2017 Campeonato Regional de Corta-Mato 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

18.02.2017 Triatlo Técnico Regional (Inf.) 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

19.02.2017 Corta-mato 
de Santo António dos Cavaleiros 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa/ 
UF SAC e Frielas 

04.03.2017 Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal 

12.03.2017 Corta-mato de Vale Figueira 
Org. CA Vale Figueira/ 

UF Santa Iria de Azóia, S. João da Talha 
e Bobadela 

18.03.2017 Km Jovem 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

 

1 e 2.04.2017 Atleta Completo Regional (Infantis) 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

22 e 23.04.2017 Atleta Completo Regional 
(Iniciados/Juvenis) 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
25.04.2017 Milha Urbana “Fonte das Almoínhas” 

Mealhada 
Org. ACR Mealhada 

1.05.2017 Meeting Jovem AAL 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

13 e 14.05.2017 Olímpico Jovem Regional 
Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

14.05.2017 3.ª Légua Urbana da Portela 
Org. União de Freguesias 
de Moscavide e Portela 

21.05.2017 6.ª Corrida 
“10 kms Bucelas Capital do Arinto” 

Org. ARCD Vila de Rei/JF Bucelas 
27 e 28.05.2017 Campeonato Regional de Infantis 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
10 e 11.06.2017 Campeonato Regional de Iniciados 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 
11.06.2017 2.ª Corrida Freguesia de Loures/Infantado 

Org. Infantado FC 
25.06.2017 Rampa do Moinho 2017 

Org. AD Leões Apelaçonenses 
1 e 2.07. 2017 Campeonato Regional de Juvenis 

Org. Associação de Atletismo de Lisboa 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

33.º Troféu 
“Corrida das Coletividades 

do Concelho de Loures” 
 

Proposta de aprovação do Quadro Normativo e do 
Calendário de Provas do 33.º Troféu “Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 21/2017 

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

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 

 
B. Se trata de um evento que regista grande 

adesão por parte dos praticantes e que, ao 
longo dos anos, tem vindo a contribuir para 
melhorar a qualidade organizativa das várias 
iniciativas que integram o calendário anual; 

 
C. O 33.º Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures", que acontece em 2017, 
mantém os objetivos de calendarização 
adequada das provas de atletismo, 
uniformização dos regulamentos técnicos 
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utilizados, sistematização dos apoios 
concedidos, contributo para a melhoria da 
qualidade de organização de cada Associação 
Desportiva, bem como, deteção de novos 
valores para a modalidade. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar o quadro normativo e o 
calendário de provas do 33.º Troféu "Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures", que consta 
da informação n.º E/113386/2016, em anexo. 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

33.º TROFÉU 
"CORRIDA DAS COLETIVIDADES 

DO CONCELHO DE LOURES" 
 

Introdução e objetivos 
 
- O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa de longa 
tradição, promovida pelo Município de Loures, 
que tem os seguintes objetivos: 

 
- Calendarizar de forma adequada as provas de 

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

 
- Uniformizar, tanto quanto possível, os 

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

 
- Sistematizar os apoios concedidos pela 

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

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

 

- Detetar novos valores para a modalidade, 
através da regularidade demonstrada ao longo 
da época de atletismo. 

 
- A 33.ª edição desta iniciativa, a decorrer no 

ano de 2017, continua a ter os objetivos atrás 
enunciados e esperamos que continue a 
merecer a adesão e ampla participação de 
atletas e associações desportivas do nosso e 
de outros concelhos. 

 
 
 

Quadro normativo 
 

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

colaboração com as associações desportivas 
e juntas de freguesia do concelho, o 33.º 
Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures", iniciativa que agrupa e calendariza 
as várias provas de atletismo organizadas por 
estas entidades. 

 
b) As associações desportivas do concelho, que 

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

 
c) As normas regulamentares aqui inseridas 

terão de ser obrigatoriamente respeitadas por 
todas as coletividades e grupos participantes. 

 
d) As associações desportivas organizadoras 

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

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

organizadas pelas autarquias (Câmara 
Municipal e Juntas de Freguesia) e 
associações desportivas, podendo decorrer as 
competições entre os meses de janeiro e julho 
de 2017. 
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b) As provas poderão ser consideradas como 
"Prova Especial", Prova Pontuável “A”, Prova 
Pontuável “B” ou como "Prova não pontuável", 
em função da capacidade organizadora dos 
seus promotores, demonstrada nas edições 
anteriores, e por imperativos de 
calendarização. Quando duas provas 
decorram na mesma data serão 
obrigatoriamente provas não pontuáveis. 

 
c) Os organizadores poderão promover provas 

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

 
d) O calendário final não deverá ter mais de 15 

provas pontuáveis. 
 
 
3. ESCALÕES ETÁRIOS E FORMAS DE 

PONTUAÇÃO 
 
a) Os escalões etários em vigor durante o 33.º 

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" são idênticos aos estipuladas pela 
Federação Portuguesa de Atletismo para a 
época de 2016/2017, a saber: 

 
Juvenis Femininos e Masculinos - 2000/2001 
 
Juniores Femininos e Masculinos - 1998/1999 
 
Seniores Femininos e Masculinos -1997 e anos 
anteriores 
 
Veteranos Masculinos (M35) - 35 a 39 anos 
 
Veteranos Masculinos (M40) - 40 a 44 anos 
 
Veteranos Masculinos (M45) - 45 a 49 anos 
 
Veteranos Masculinos (M50) - 50 a 54 anos  
 
Veteranos Masculinos (M55) - 55 a 59 anos 
 
Veteranos Masculinos (M60) - 60 a 64 anos 
 
Veteranos Masculinos (M65) - 65 anos e mais 
 
Veteranas Femininos (F35) - 35 anos a 44 anos 
 
Veteranas Femininas (F45) - 45 a 54 anos 
 
Veteranas Femininas (F55) - 55 a 64 anos  
 
Veteranas Femininas (F65) - 65 anos e mais 
 
 

NOTA: a idade dos Veteranos respeita ao dia 
da prova 
 
Provas extras 
 
Benjamins Femininos e Masculinos - 2006 / 2007 
 
Infantis Femininos e Masculinos - 2004 / 2005 
 
Iniciadas e Iniciados - 2002 /2003 
 
b) Os atletas em representação das associações 

desportivas do concelho só poderão pontuar 
desde que previamente inscritos através de 
boletim próprio. 

 
c) Nenhum atleta poderá acumular pontuação 

competindo por equipas diferentes, nem 
competir em escalões diferentes do seu. A 
equipa do atleta que incorrer em infração será 
desclassificada na prova em causa, assim 
como os seus atletas. Serão igualmente 
desclassificados os atletas que se apresentem 
com dorsais de outros atletas. 

 
d) Os atletas filiados na Federação Portuguesa 

de Atletismo não poderão participar em provas 
desta iniciativa em representação de 
Associações Desportivas diferentes daquela 
por onde se encontram inscritos. As 
irregularidades detetadas penalizarão as 
equipas infratoras, com a perda de pontuação 
de todos os seus atletas na referida prova. 

 
e) Os atletas não federados, depois de inscritos 

por uma associação desportiva, só poderão 
transitar para atletas individuais. Os atletas 
individuais poderão passar a representar uma 
associação desportiva sem perda de 
pontuação obtida. As transferências referidas 
só poderão ocorrer uma vez por época. 

 
f) Depois da homologação dos resultados de 

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

a seguinte: 
 
Provas Pontuáveis “A” 
 
1.º - 18 Pontos 
2.º - 16 Pontos 
3.º - 14 Pontos 
4.º - 12 Pontos 
5.º - 10 Pontos 
6.º - 8 Pontos 
7.º - 7 Pontos 
8.º - 6 Pontos 
9.º - 5 Pontos 
10.º - 4 Pontos 
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h) Cada equipa beneficiará de um ponto por 
atleta chegado à meta. 

 
i) A classificação final, individual, em cada 

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

 
j) Será vencedora final, absoluta, a equipa que 

obtiver maior pontuação, no conjunto das 
somas de todos os escalões, de acordo com 
as alíneas (h) e (i). 

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

entidade organizadora. 
 
b) No final da disputa do 33.º Troféu “Corrida das 

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

 
- Troféus aos três primeiros classificados de 

cada escalão 
- Diploma aos cinco primeiros classificados de 

cada escalão. 
 
- Apoio financeiro para a aquisição de material 

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

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

Troféu "Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures" - 2017. 

5. APOIOS DO MUNÍCIPIO 
 
A Câmara Municipal de Loures apoiará as 
entidades organizadoras de provas da seguinte 
forma: 
 
- Apoio técnico. 
 
- Apoio financeiro no valor de 600,00 € 

(seiscentos euros), para despesas de 
organização. 

 
- Viatura com som. 
 
- Envio de regulamento de todas as provas às 

associações desportivas do Concelho. 
 
- Fornecimento de dorsais. 
 
- Empréstimo de baias metálicas. 
 
- Seguro desportivo. 
 
- Programa informático de apoio. 
 
 
6. ASPETOS DIVERSOS 
 
a) Os atletas inscritos mantêm durante a 

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

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

 
 

Loures, 24 de novembro de 2016 
 
 
 

33.º Troféu 
“Corrida das Coletividades 

do Concelho de Loures” 
 

Calendário de provas 
 

2017 
 

29.01.2017 17.º Circuito Cent. da Coop. A Sacavenense/ 
Milha Urbana de Sacavém 

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

19.02.2017 19.º Corta-mato 
de Santo António dos Cavaleiros 

Org. União das Freguesias 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas 

04.03.2017 3.º Corta-mato do Catujal 
Org. ADC Catujal/ 

União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação 
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12.03.2017 6.º Corta-mato de Vale Figueira 
Org. CA Vale Figueira/ 

União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela 

25.04.2017 18.ª Milha Urbana “Fonte das Almoínhas” 
Org. ACR da Mealhada/JF Loures 

07.05.2017 6.ª Corrida “Rota do Queijo” de Lousa 
Org. Junta de Freguesia de Lousa 

14.05.2017 3.ª Légua Urbana da Portela 
Org. União das Freguesias 

de Moscavide e Portela 
21.05.2017 6.ª Corrida 

“10 Kms Bucelas Capital do Arinto” 
Org. ARCD de Vila de Rei/JF Bucelas 

11.06.2017 2.ª Corrida Freguesia de Loures/Infantado 
Org. Infantado FC / JF Loures 

25.06.2017 Rampa do Moinho 2017 
Org. AD Leões Apelaçonenses 

 
 

Quadro resumo: 
Provas pontuáveis A: 10 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 17/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Taekwondo Clube de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 505258030, realizou no 
dia 3 de dezembro de 2016, entre as 8H00 e 
as 19H00, o Campeonato Distrital de 
Taekwondo, no Pavilhão António Feliciano 
Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 

desmontagem) teve a duração de onze horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 142,27 € (cento e quarenta e dois euros e 
vinte e sete cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao 
Taekwondo Clube de Santo António dos 
Cavaleiros, no valor total de 142,27 € (cento e 
quarenta e dois euros e vinte e sete cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 18/2017 
 

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

506849171, solicitou a utilização do Cineteatro 
de Loures, para a realização do Concerto de 
Natal, no dia 17 de dezembro de 2016, entre 
as 20H00 e as 24H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora, de 17,70 € 
(dezassete euros e setenta cêntimos), ao que 
acresce um euro/hora ao fim de semana, IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 74,80 € (setenta e quatro euros e oitenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela utilização 
respetiva, à Junta de Freguesia de Loures, no 
valor total de 74,80 € (setenta e quatro euros e 
oitenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 19/2017 
 

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

506849171, solicitou a utilização do Cineteatro 
de Loures, para a realização do Concerto de 
Ano Novo, no dia 6 de janeiro de 2017, entre 
as 20H00 e as 24H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora, de 17,70 € 
(dezassete euros e setenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 70,80 € (setenta euros e oitenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a isenção do pagamento pela utilização 
respetiva, à Junta de Freguesia de Loures, no 
valor total de 70,80 € (setenta euros e oitenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 12 de janeiro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 22/2017 

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

económico de 2017, está prevista uma 
dotação de 110.000,00 €, na classificação 
03.03/04.07.01.01, destinada a apoiar a 
atividade cultural, recreativa e desportiva 
desenvolvida pelo Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures; 

 
B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado 

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

 
C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do 

Município de Loures, esse limite para o ano de 
2017 é de 363.539,93 €; 

 
D. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar a transferência de 
verba para o Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, com o NIF 501284141, no 
valor de 110.000,00 € (cento e dez mil euros), a 
ser pago de acordo com o seguinte calendário: 
 
1. Fevereiro - 1.ª tranche no valor de 18.400,00 € 

(dezoito mil e quatrocentos euros); 
 
2. A partir do mês de março - transferência 

mensal no valor de 9.160,00 € (nove mil cento 
e sessenta euros). 

 
 

Loures, 18 de janeiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas, referentes a 
apoio financeiro, às entidades aderentes à 
iniciativa Carnaval Infantil. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 23/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 24 de fevereiro de 2017 será 

comemorado o Carnaval infantil, na cidade de 
Loures, sob o tema Portugal; 

 
B. O corso envolverá a participação de alunos de 

10 Agrupamentos de Escolas concelhios, 8 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e 1 Junta de Freguesia, torna-se 
preponderante o apoio financeiro no valor de 
2,00 € (dois euros) por aluno, para a aquisição 
de materiais que visam a execução de fatos e 
máscaras. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verbas referentes ao apoio financeiro às 
entidades aderentes, num total de 6.570,00 € (seis 
mil, quinhentos e setenta euros), conforme abaixo 
especificado: 
 

Agrupamento 
de Escolas 

N.º 
de 

alunos 
Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Agrupamento 
de Escolas da Apelação 

210 600079198 420,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
da Bobadela 

100 600079694 200,00 € 

Agrupamento 
de Escolas de 
Camarate 
D. Nuno Álvares 
Pereira 

45 600074226 90,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
Catujal-Unhos 

71 600074757 142,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
General Humberto 
Delgado 

422 600079899 844,00 € 

Agrupamento 
de Escolas João Villaret 

484 600079465 968,00 € 

Agrupamento 
de Escolas José Afonso 

311 600079929 622,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
n.º 1 de Loures 

382 600079325 764,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
de Santa Iria de Azóia 

243 600079198 486,00 € 

Agrupamento 
de Escolas 
de São João da Talha 

312 600079341 624,00 € 

Total 2.580 _________ 5.160,00 € 
 

Instituições 
Particulares 

de Solidariedade 
Social 

N.º 
de 

alunos 
Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 

Associação 
Luís Pereira da Mota 

200 500962081 400,00 € 

Associação 
Jardim de Infância 
“O Nosso Mundo” 

24 501354760 48,00 € 

Nascer do Sol 50 501391509 100,00 € 
Associação 
de Moradores 
de Santo António 
dos Cavaleiros 

98 501116516 196,00 € 

Creche Popular 
de Moscavide - Crevide 85 501116028 170,00 € 

Conselho Português 
para os Refugiados 
-CPR 

48 503013862 96,00 € 

Associação 
Dr. João dos Santos 

102 503045020 204,00 € 

Obra Nacional 
da Pastoral 
dos Ciganos  
Centro Verdini 

45 504615483 90,00 € 
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Total 652 _________ 1.304,00 € 
 
 

Entidade 
N.º 
de 

alunos 
Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Junta de Freguesia 
Moscavide e Portela 

53 510838162 106,00 € 

Total 53 _________ 106,00 € 

 
 

Loures, 18 de janeiro de 2017 
 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família - meses de setembro, 
outubro e novembro de 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 24/2017 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem 
entidades que, em colaboração com o Município, 
se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 
do serviço de refeições escolares dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, em alguns 
equipamentos escolares do concelho de Loures, 
no decorrer dos meses de setembro, outubro e 
novembro de 2016, do ano letivo 2016/2017. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
indicado: 
 
 
 

Entidade: Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de S. Julião do Tojal 
NIF: 503180360 
Equipamento Educativo: EB Zambujal 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 212 H 
Valor em €: 1.166,00 € 
Valor a processar: 1.166,00 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Núcleo Escolar de Fanhões 
NIF: 503965685 
 
Equipamento Educativo: EB Fanhões 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 106 H 
Valor em €: 583,00 € 
 
Equipamento Educativo: JI Pintéus 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 102 H 
Valor em €: 561,00 € 
 
Valor a processar: 1.144,00 € 
 
 
Entidade: Bússola da Brincadeira - Associação de 
Pais 
NIF: 509497810 
Equipamento Educativo: EB Loures 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 204 H 
Valor em €: 1.122,00 € 
Valor a processar: 1.122,00 € 
 
 
Entidade: Sítio da Belavista - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
NIF: 508613418 
Equipamento Educativo: EB Bela Vista 
(só o mês de setembro) 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 24 H 
Valor em €: 132,00 € 
Valor a processar: 132,00 € 
 
 
Entidade: Irmandade da Santa Casa Misericórdia 
de Loures 
NIF: 503903051 
Equipamento Educativo: EB Manjoeira 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 208 H 
Valor em €: 1.144,00 € 
Valor a processar: 1.144,00 € 
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Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado 
(só os meses de setembro e outubro + reforço da 
EB SAC) 
NIF: 505426390 
 
Equipamento Educativo: EB Santo António dos 
Cavaleiros 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 247,50 H 
Valor em €: 1.361,25 € 
 
Equipamento Educativo: EB Quinta do 
Conventinho 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 62 H 
Valor em €: 341,00 € 
 
Valor a processar: 1.702,25 € 
 
 
 
Entidade: Associação O Saltarico 
(inclui só os meses de setembro e outubro) 
NIF: 501400206 
 
Equipamento Educativo: EB Fernando Bulhões 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 128 H 
Valor em €: 704,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB Flamenga 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 128 H 
Valor em €: 704,00 € 
 
Valor a processar: 1.480,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação Cantinho da Pequenada 
NIF: 503666602 
Equipamento Educativo: EB Frielas 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 212 H 
Valor em €: 1.166,00 € 
Valor a processar: 1.166,00 € 
 
 
 
Entidade: Centro Social e Paroquial de S. Pedro 
de Lousa 
NIF: 501683755 
 
Equipamento Educativo: EB Lousa 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 102 H 
Valor em €: 561,00 € 

Equipamento Educativo: JI Salemas 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 204 H 
Valor em €: 1.122,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB Cabeço 
Montachique 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 102 H 
Valor em €: 561,00 € 
 
Valor a processar: 2.244,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos da EB Fonte Santa 
NIF: 509065686 
 
Equipamento Educativo: EB Fonte Santa 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 204 H 
Valor em €: 1.122,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB Murteira 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 102 H 
Valor em €: 561,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB Tojalinho 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 82 H 
Valor em €: 451,00 € 
 
Valor a processar: 2.134,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas Catujal-
Unhos 
NIF: 502368845 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 e n.º 3 Unhos 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 438 H 
Valor em €: 2.409,00 € 
Valor a processar: 2.409,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Portela 
NIF: 504927493 
Equipamento Educativo: EB Portela 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 456 H 
Valor em €: 2.508,00 € 
Valor a processar: 2.508,00 € 
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Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Alto da Eira 
(só os meses de setembro e outubro + reforço) 
NIF: 501926712 
Equipamento Educativo: EB Alto da Eira 
N.º Aux/h autorizadas: 4 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 422 H 
Valor em €: 2.321,00 € 
Valor a processar: 2.321,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Prior Velho 
NIF: 505136562 
Equipamento Educativo: EB Prior Velho 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 407 H 
Valor em €: 2.238,50 € 
Valor a processar: 2.238,50 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Covina 
NIF: 507602838 
Equipamento Educativo: EB Covina 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 126 H 
Valor em €: 693,00 € 
Valor a processar: 693,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Portela da Azóia 
NIF: 508384320 
Equipamento Educativo: EB n.º 5 Santa Iria de 
Azóia 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux. /2h 
Horas trabalhadas: 100 H 
Valor em €: 550,00 € 
Valor a processar: 550,00 € 
 
 
TOTAL: 24.081,75 € 
 
 
 
Entidade: Agrupamento de Escolas de Eduardo 
Gageiro 
NIF: 600079767 
Equipamento Educativo: EB Prior Velho 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./5h 
Horas trabalhadas: 50H 
Valor em €: 275,00 € 
Valor a processar: 275,00 € 
 
 

Entidade: Agrupamento de Escolas de Camarate 
- D. Nuno Álvares Pereira 
(inclui reforço EB Fetais - junho) 
NIF: 600074226 
 
Equipamento Educativo: EB Fetais 
N.º Aux/h autorizadas: 3 aux./1h 
Horas trabalhadas: 1397 H 
Valor em €: 7.683,50 € 
 
Equipamento Educativo: EB Quinta das Mós 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./1h 
Horas trabalhadas: 86 H 
Valor em €: 473,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 Camarate 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 96 H 
Valor em €: 528,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 2 Camarate 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./1h 
Horas trabalhadas: 51 H 
Valor em €: 280,50 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 4 Camarate 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./1h 
Horas trabalhadas: 52 H 
Valor em €: 286,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 5 Camarate 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 96 H 
Valor em €: 528,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 6 Camarate 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 104 H 
Valor em €: 572,00 € 
 
Valor a processar: 10.351,00 € 
 
 
TOTAL: 10.626,00 € 
 
 
 
Entidade: Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela 
(inclui só os meses de setembro e outubro) 
NIF: 510838162 
 
Equipamento Educativo: EB Dr. Catela Gomes 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 64 H 
Valor em €: 352,00 € 
 
 
 



 

 
N.º 2 

  

 
 

25 de JANEIRO 
de 2017 

 
 
 
 

27 

 

Equipamento Educativo: EB Quinta da Alegria 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 58 H 
Valor em €: 319,00 € 
 
Valor a processar: 671,00 € 
 
 
TOTAL: 671,00 € 

 
 

Loures, 18 de janeiro de 2017 
 

A Vereadora 
 

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

 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro à 
Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística - AEPTL. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 25/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures reconhece a 

importância da Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística 
(adiante designado, abreviadamente, por 
AEPTL) como uma referência do Ensino 
Profissional no Município de Loures e uma 
alternativa ao ensino regular, assim como uma 
via de ensino modelar, assente na promoção 
de cursos vocacionais e profissionais no 
concelho de Loures; 

 
B. A AEPTL tem desenvolvido um projeto 

pedagógico assente num ensino de qualidade, 
proporcionando aos jovens a preparação 
adequada para a vida ativa, a sua articulação 
com o mundo do trabalho e a respetiva 
experiência profissional, visando a aquisição 
de competências e atitudes voltadas para o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, 
sendo estas transversais a todos os cursos 
lecionados; 

 

C. O Município de Loures como um dos 
promotores da AEPTL - Associação para o 
Ensino Profissional em Transportes e 
Logística, em parceria com a Associação 
Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 
- ANTRAM e a Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações - FECTRANS, 
centraram a estratégia do IPTrans em 
prioridades estruturais de ordem pedagógica e 
financeira, assim como no reforço da atuação 
dos respetivos promotores, no sentido de se 
criar um projeto sustentado, focado em 
padrões de exigência e de diferenciação, e em 
resultados concretos em termos da fixação 
dos alunos à escola e especialização do corpo 
docente, em prol de um projeto mais ativo, 
participativo e estruturado; 

 
D. É um dos grandes objetivos do IPTrans, 

durante o ano letivo de 2016/2017, dar 
continuidade e sedimentar uma estratégia de 
reforço do reposicionamento do IPTrans no 
seio do ensino profissional no que respeita à 
qualificação inicial e contínua na vertente dos 
transportes e logística, assim como noutras 
áreas de ensino profissional, prosseguindo 
com a diversificação da oferta educativa, cujo 
retorno efetivo está demonstrado com o 
aumento anual do número total de alunos nos 
últimos 3 anos, passando  de  78 para 172, 
assim como o número total de turmas 
passando de 5 para 8; 

 
E. No seguimento dos novos objetivos 

identificados no plano de atividades de 2016, a 
concretização dos cursos de Técnico de 
Tráfego Aéreo de Assistência em Escala e de 
Técnico de Logística, foram concretizados em 
2015/2016, assim se reforçando o objetivo de 
especialização do IPTrans; 

 
F. Das várias medidas implementadas e 

preconizadas ao nível socioeducativo, 
destaca-se o desenvolvimento de projetos 
financiados, Erasmus e Contrato Local de 
Desenvolvimento Social, que garantem por um 
lado, a materialização em rede de novas áreas 
de intervenção complementares à atividade do 
IPTrans, e por outro, reforçam o impacto desta 
escola enquanto estrutura que promove e 
fomenta várias iniciativas, alinhadas com as 
dinâmicas nacionais e europeias; 

 
G. Apesar da notória melhoria da situação 

económica do IPTrans, a tesouraria é ainda 
uma questão frágil a considerar na 
prossecução dos objetivos desta escola, uma 
vez que os meios libertos não são suficientes, 
situação resultante da dívida acumulada nos 
últimos anos, pois retirando o peso do custo 
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do financiamento, os resultados já seriam 
positivos; 

 
H. A AEPTL, pretende continuar a apostar neste 

projeto educativo ao nível das suas metas 
pedagógicas, educacionais e sociais, 
carecendo no entanto de um equilíbrio de 
tesouraria, face às várias obrigações 
contratuais mensais e ao endividamento 
estrutural que advém de compromissos 
contratualizados em 2006 com a Câmara 
Municipal de Loures (esforço financeiro de 1 
milhão e 275 mil euros, resultantes da 
construção das novas instalações, conjugado 
com a não realização do apoio acordado com 
o Município, no valor de 600.000,00 € - Acordo 
Técnico Financeiro firmado entre as duas 
entidades); 

 
I. A estabilidade financeira da AEPTL tem sido 

igualmente assegurada pelo Município de 
Loures, através dos apoios concedidos (2013 - 
30 mil euros; 2014 - 60 mil euros; 2015 - 60 
mil euros; 2016 - 60 mil euros), no valor total 
de 210 mil euros, correspondentes ao 
compromisso no apoio ao investimento 
realizado; salientando no entanto os vários 
contactos estabelecidos com instituições 
bancárias para a concretização de uma 
solução de tesouraria mais estável do que a 
atual, e de acordo com as necessidades de 
funcionamento, mas sem qualquer retorno até 
à data; 

 
É firme vontade da Autarquia, assegurar o 
funcionamento da AEPTL, reconhecendo a 
relevância desta escola profissional e o seu 
contributo na formação e qualificação de quadros 
competentes, à altura das exigências do mercado 
de trabalho local e nacional; 
 
É firme vontade da Autarquia, apoiar a AEPTL na 
prossecução da sua missão, e objetivos 
estratégicos, viabilizando a sua atividade e 
continuidade, e desta forma, cumprir com os 
compromissos imediatos de ordem financeira e 
económica referentes ao mês de janeiro. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas o) e u) ambas do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, autorizar a 
prestação de apoio financeiro no valor de 
30.000,00 € (trinta mil euros) à Associação para o 
Ensino Profissional em Transportes e Logística, 
com a identificação fiscal n.º 504654373. 

Rubrica orçamental: 1301/04.07.01.05 - 2016 A 
100 

 
 

Loures, 16 de janeiro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.700/OM-J 
Toponímia de Loures 
Proposta de extensão e de atribuição de 
denominações toponímicas para arruamentos no 
Bairro da Quinta da Peça, em Moninhos, 
Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 26/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
466; 

 
B. Que a extensão da designação toponímica a 

novos troços viários do Bairro da Quinta da 
Peça, em Moninhos, corresponde a uma 
lógica de continuidade das artérias já assim 
designadas presentemente; 

 
C. Que a atribuição de novos topónimos, com 

recurso a designações de diferentes espécies 
florais, consolida uma opção 
progressivamente adotada no Bairro da Quinta 
da Peça que conduz à sua identidade no meio 
urbano de Moninhos onde se insere; 

 
D. Que o prolongamento de topónimos 

originalmente aprovados e as novas 
designações toponímicas agora propostas 
mereceram aprovação da Junta de Freguesia 
de Loures, na 17.ª e 20.ª Reuniões 
Extraordinárias deste órgão, realizadas 
respetivamente em 09-11-2016 e 07-12-2016. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para o Bairro da Quinta da Peça, em 
Moninhos, na Freguesia de Loures: 
 
1. A extensão do topónimo da Rua das Dálias, 

que passará a ter início na Rua das Glicínias e 
termo na Rua Portela das Maunças; 

 
2. A extensão do topónimo da Rua dos Cravos, 

que passará a ter início nas Escadinhas dos 
Jasmins e Rua da Quintoa e termo na Rua 
Portela das Maunças e Rua da Fonte; 

 
3. A atribuição do topónimo de Rua das Salvas, 

ao troço viário com início na Rua das 
Alcachofras e termo na Rua Portela das 
Maunças; 

 
4. A atribuição do topónimo de Rua das 

Alcachofras, ao troço viário com início na Rua 
das Dálias e termo na Rua dos Cravos, na 
localidade de Quinta da Peça, na Freguesia de 
Loures. 

 
… 

 
Loures, 5 de janeiro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Dálias (extensão) 
 
Início: Rua das Glicínias 
Termo: Rua Portela das Maunças 
 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua dos Cravos (extensão) 
 
Início: Escadinhas dos Jasmins e Rua da Quintoa 
Termo: Rua Portela das Maunças e Rua da Fonte 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Salvas 
 
Início: Rua das Alcachofras 
Termo: Rua Portela das Maunças 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Alcachofras 
 
Início: Rua das Dálias 
Termo: Rua dos Cravos 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 27/2016 
Prestação de serviços na área de seguros 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação, para contratação de 
serviços na área de seguros, à empresa Allianz 
Portugal, Companhia de Seguros, S.A., pelo valor 
global de 989.692,12 €. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 15/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 75.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 19 de outubro 
de 2016, deliberou aprovar a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), 
número 360/2016 e, consequentemente, 
aprovar o início do procedimento por Concurso 
Público para contratação de serviços na área 
de seguros, para um prazo de 12 (doze) 
meses; 

 
B. Por deliberação de 13 de janeiro de 2017, 

tomada na sua 57.ª reunião ordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR, 
homologou o Relatório Final do Júri do 
concurso, com proposta de adjudicação à 
Allianz Portugal, Companhia de Seguros, SA., 
pelo valor global de 989.692,12 € (novecentos 
e oitenta e nove mil, seiscentos e noventa e 
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dois euros e doze cêntimos), propondo 
submeter a sua deliberação à aprovação das 
Câmaras Municipais de Loures e Odivelas; 

 
C. Tendo em conta o valor do procedimento, são 

competentes para aprovar o relatório final e a 
adjudicação no âmbito do presente 
procedimento as Câmaras Municipais de 
Loures e Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, da alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º e n.º 4 do 
artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual redação, aprovar o Relatório 
Final e consequente adjudicação, para 
contratação de serviços na área de seguros, à 
empresa Allianz Portugal, Companhia de Seguros, 
SA., pelo valor global de 989.692,12 € 
(novecentos e oitenta e nove mil, seiscentos e 
noventa e dois euros e doze cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÁGUAS DE LISBOA E VALE DO TEJO, S.A. 
 

Proposta de integração no “Contrato Relativo à 
Cedência Mediante o Pagamento de Renda, de 
Infraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO” do novo troço de emissário designado 
por Emissário da Quinta das Pretas, a construir, 
com a extensão aproximada de 860m, 
correspondente à extensão do Caneiro de 
Sacavém entre a A1 e a EEE de Sacavém, 
mediante celebração de Acordo com a Águas de 
Lisboa e Vale do Tejo, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.° 12/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A candidatura ao POSEUR - Programa 

Operacional Sustentabilidade e Eficiência no 
Uso de Recursos para a “Regularização 
Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 
Prior Velho”, foi aprovada no passado dia 29 
de dezembro de 2016; 

 
B. Atentas as responsabilidades atribuídas ao 

Município de Loures em matéria de gestão 
territorial, é sua intenção dar execução do 
projeto de “Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho”, em 
Sacavém, que congregará um vasto conjunto 
de trabalhos de entre os quais se engloba a 
construção do troço designado por Emissário 
da Quinta das Pretas, com dimensão 
aproximada de 860 metros, correspondente à 
extensão do Caneiro de Sacavém, entre a A1 
e a EEE de Sacavém; 

 
C. O Município de Loures irá promover a 

execução dos referidos trabalhos por recurso 
a empreitada pública, a realizar nos termos do 
disposto na legislação vigente, 
designadamente o Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro; 

 
D. A intervenção conjunta dos referidos trabalhos 

permite uma melhor gestão dos dinheiros 
públicos; 

 
E. Se torna necessária a coordenação, 

conjugação e compatibilidade dos trabalhos a 
realizar, de forma a garantir a realização 
simultânea da obra, não causando transtornos 
aos moradores da cidade de Sacavém, e de 
acordo, também, com a notificação do projeto 
de decisão de aprovação da candidatura pela 
Autoridade de Gestão ao POSEUR; 
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F. Através do “Contrato Relativo à Cedência, 
Mediante o Pagamento de Renda, de 
lnfraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO”, o Município cedeu onerosamente à 
sociedade concessionária SIMTEJO - 
Saneamento Integrado dos Municípios do Tejo 
e Trancão, S.A., mediante o pagamento de 
rendas, nos termos do disposto na Base X, 
anexa ao Decreto-Lei n.º 162/96, de 4 de 
setembro, e conforme cláusula 10.ª do 
Contrato de Concessão outorgado entre o 
Estado e aquela sociedade e ainda cláusula 
9.ª do Contrato de Recolha respetivo, as 
infraestruturas constituídas pelas instalações 
devidamente identificadas em Anexo ao 
mencionado contrato de cedência; 

 
G. Por via do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de 

maio, foi criado o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e saneamento de 
Lisboa e Vale do Tejo e constituída a 
sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A. (LVT) que sucedeu, nos direitos e 
obrigações, à indicada SIMTEJO, S.A.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas t) e uu), ambas do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, aprovar a 
integração no “Contrato Relativo à Cedência 
Mediante o Pagamento de Renda, de 
Infraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO” do novo troço de emissário designado 
por Emissário da Quinta das Pretas, a construir, 
com a extensão aproximada de 860m, 
correspondente à extensão do Caneiro de 
Sacavém entre a A1 e a EEE de Sacavém, 
mediante a celebração com a Águas de Lisboa e 
Vale do Tejo, S.A. do acordo que se junta em 
anexo. 

 
 

Loures, 18 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDO 
 

Entre: 
 
Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A., com sede 
na Rua Dr. Francisco Pissarra de Matos, n.º 21, 
r/c, 6300-693 Guarda, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
com o número único de matrícula e de pessoa 
coletiva 513606130, com o capital social de 
167.807.560,00 €, criada pelo Decreto-Lei n.º 
94/2015, de 29 de maio, adiante designada por 
LVT, legalmente representada, nos termos dos 
artigos 11.º e 12.º do Decreto-Lei n.º 9412015, de 
29 de maio, pela EPAL - Empresa Portuguesa das 
Águas Livres, S.A., sita na Avenida da Liberdade, 
número vinte e quatro, em Lisboa, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, 
com o número único de matrícula e de pessoa 
coletiva 500906840, neste ato representada pelo 
Senhor Eng.º José Manuel Leitão Sardinha e pelo 
Senhor Eng.º Barnabé Francisco Primo Pisco, na 
qualidade de, respetivamente, Presidente e Vogal 
do Conselho de Administração, com poderes para 
a obrigar no ato, adiante também designada por 
PRIMEIRA CONTRATANTE 
 
e 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com domicílio na Praça da Liberdade 
2674-501 Loures, representado neste ato pelo 
Senhor Bernardino José Torrão Soares, na 
qualidade de Presidente da Câmara Municipal, 
adiante também designada por SEGUNDA 
CONTRATANTE. 

 
 
 

PREÂMBULO 
 

Considerando que: 
 
A- Ao abrigo dos números 1 e 5 da cláusula 10.ª 

do Contrato de Concessão celebrado a 
03/12/2001, entre o Estado Português e a 
SIMTEJO - Saneamento Integrado dos 
Municípios do Tejo e Trancão, S.A., doravante 
designada apenas por SIMTEJO, as 
infraestruturas municipais ali referidas, 
pertencentes aos municípios utilizadores do 
sistema multimunicipal de saneamento do Tejo 
e Trancão, podiam, mediante prévio acordo, 
ser cedidas à SIMTEJO, a título gratuito ou 
oneroso; 
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B- Nos termos da Cláusula 1.ª (Infraestruturas) 
do “Contrato Relativo à Cedência, Mediante o 
Pagamento de Renda, de lnfraestruturas entre 
o Município de Loures e a SIMTEJO”, o 
Município cedeu onerosamente à Sociedade, 
mediante pagamento de renda, nos termos da 
Base X, em anexo ao Decreto-Lei n.º 162/96, 
de 4 de setembro, da Cláusula 10.ª do 
Contrato de Concessão, da Cláusula 9.ª do 
Contrato de Recolha, e do presente contrato, 
as infraestruturas constituídas pelas 
instalações constantes do Anexo I (adiante 
designadas por infraestruturas); 

 
C- Entre as infraestruturas constantes do Anexo I 

do contrato referido na alínea B do presente 
preâmbulo, encontra-se o Emissário da Quinta 
das Pretas; 

 
D- As rendas previstas no Anexo II ao contrato 

referido na alínea B do presente preâmbulo 
encontram-se, à data presente, integralmente 
pagas totalizando o valor estipulado de 
12.318.442,00 € (doze milhões, trezentos e 
dezoito mil, quatrocentos e quarenta e dois 
Euros); 

 
E- Por via do Decreto-Lei n.º 94/2015, de 29 de 

maio, foi criado o sistema multimunicipal de 
abastecimento de água e saneamento de 
Lisboa e Vale do Tejo e constituída a 
sociedade Águas de Lisboa e Vale do Tejo, 
S.A. (LVT) que sucedeu, nos direitos e 
obrigações, à SIMTEJO; 

 
F- No âmbito das responsabilidades atribuídas ao 

Município de Loures em matéria de gestão 
territorial, é sua intenção dar execução ao 
projeto de “Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho, em 
Sacavém, que congregará um vasto conjunto 
de trabalhos de entre os quais se engloba a 
construção do troço de emissário do 
designado por Emissário da Quinta das 
Pretas, com a extensão aproximada de 860 m, 
correspondente à extensão do Caneiro de 
Sacavém, entre a A1 e a EEE de Sacavém; 

 
G- O Município de Loures irá promover a 

execução dos referidos trabalhos por recurso 
a empreitada pública, a realizar nos termos do 
disposto na legislação vigente, isto é, o Código 
dos Contratos Públicos. 

 
 
Celebram, entre si e de boa-fé, o presente acordo, 
no âmbito da Concessão da Exploração e Gestão 
do Sistema Multimunicipal de Saneamento do Tejo 
e Trancão. 

Cláusula Primeira 
 

1. Pelo presente acordo, as CONTRATANTES 
integram no “Contrato Relativo à Cedência, 
Mediante o Pagamento de Renda, de 
lnfraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO”, o novo troço do “emissário da 
Quinta das Pretas”, a construir pela 
SEGUNDA CONTRATANTE no âmbito dos 
trabalhos do projeto de Regularização Fluvial 
e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior 
Velho, em Sacavém, entre a A1 e a EEE de 
Sacavém. 

 
2. A PRIMEIRA CONTRATANTE compromete-se 

a apoiar tecnicamente a SEGUNDA 
CONTRATANTE no desenvolvimento do 
projeto necessário para a construção do 
referido troço de emissário, dando o devido 
acompanhamento aos trabalhos de execução 
da obra. 

 
3. A SEGUNDA CONTRATANTE compromete-

se a integrar no seu projeto de construção da 
obra referida no número 1 da presente 
cláusula, as soluções técnicas propostas pela 
PRIMEIRA CONTRATANTE para a obra 
identificada em 1, bem como, a submeter ao 
seu parecer prévio a solução final a adotar. 

 
4. Ambas as CONTRATANTES comprometem-

se a indicar um interlocutor para a intervenção. 
 
5. Os interlocutores terão como responsabilidade 

comum a definição e materialização no terreno 
da melhor solução do ponto de vista técnico e 
económico. 

 
6. Ambas as CONTRATANTES obrigam-se 

ainda a fornecer, em tempo útil, todas as 
informações e demais elementos necessários 
à concretização dos objetivos estabelecidos 
que incluem, mas não se limitam, aos 
necessários à materialização do Projeto e da 
Empreitada. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

1. As CONTRATANTES acordam ainda em 
promover a cedência das infraestruturas 
integradas no “Contrato Relativo à Cedência, 
Mediante o Pagamento de Renda, de 
Infraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO”, incluindo o troço de emissário 
referido na Cláusula Primeira, para a esfera 
jurídica da PRIMEIRA CONTRATANTE, 
devendo ser celebrado um adicional ao 
“Contrato Relativo à Cedência, Mediante o 
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Pagamento de Renda, de lnfraestruturas entre 
o Município de Loures e a SIMTEJO” para a 
transmissão da posse das infraestruturas, nos 
termos do disposto no presente acordo. 

 
2. A valorização do referido troço de emissário 

deverá ter como critério o valor da despesa 
efetivamente incorrida pela SEGUNDA 
CONTRATANTE na sua construção, 

 
 

Cláusula Terceira 
 

Serão observadas em todo o mais, as Cláusulas 
constantes do “Contrato Relativo à Cedência, 
Mediante o Pagamento de Renda, de 
lnfraestruturas entre o Município de Loures e a 
SIMTEJO” e dos adicionais posteriormente 
subscritos. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

Qualquer alteração aos termos do presente 
Acordo deverá merecer a concordância escrita de 
ambas as CONTRATANTES e ser materializado 
em adenda ao mesmo. 
 
 
Celebrado em Lisboa, aos xxx dias do mês de 
janeiro de 2017, em duplicado, ficando um 
exemplar na posse de cada uma das 
CONTRATANTES. 

 
 

Pela Águas de Lisboa e Vale do Tejo, S.A. 
 
 

Pelo Município de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS 
DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
 

EDITAL n.º 7/2017 
 

Assunto: Promoção do início do procedimento cujo 
objeto é a alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures vigente através da diminuição 
do valor da taxa, prevista no artigo 40.º deste 
mesmo Regulamento, devida pela realização de 
inspeções periódicas ordinárias, extraordinárias e 
reinspeções a ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes. 
 
 
Na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Loures que aprovou a proposta de 
deliberação n.º 543/2016, tomada na 80.ª reunião 
ordinária realizada em 28 de dezembro de 2016 e 
publicada no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 26, de 28 de 
dezembro de 2016, e dando cumprimento ao ali 
disposto relativamente ao n.º 1 do artigo 98.º e aos 
n.ºs 1 e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, bem como ao artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, torna-se público que a 
Câmara Municipal de Loures deliberou autorizar o 
início do procedimento cujo objeto é a alteração ao 
Regulamento de Taxas Municipais vigente através 
da diminuição do valor da taxa, prevista no artigo 
40.º deste mesmo Regulamento, devida pela 
realização de inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes. 
 
Nos termos da deliberação e legislação supra 
mencionada, no prazo de 10 dias úteis após a 
publicitação da promoção do presente 
procedimento na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures, podem os interessados 
constituir-se como tal, visando a subsequente 
apresentação de contributos à proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente através da diminuição do valor da taxa, 
prevista no artigo 40.º deste mesmo Regulamento, 
devida pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes, através da apresentação de 
pretensão, escrita, dirigida ao Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, para o endereço 
eletrónico dpca@cm-loures.pt. 
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A referida pretensão deverá conter a referência 
expressa ao objeto do procedimento em causa e o 
nome, o número de identificação fiscal, o endereço 
eletrónico e o consentimento para que o mesmo 
seja utilizado para efeitos de notificação do 
interessado (artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro). 
 
De acordo com a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures e legislação supra citada, no 
termo do prazo supra mencionado, proceder-se-á 
à notificação dos que se venham a constituir como 
interessados no procedimento, concedendo-lhes 
um novo prazo de 30 dias úteis para se 
pronunciarem sobre a proposta de alteração ao 
Regulamento de Taxas em causa. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por 3 páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e nos 
locais habituais. 

 
 

Loures, 9 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

EDITAL n.º 8/2017 
 

Assunto: Abertura de consulta pública sobre a 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures vigente através da diminuição do valor 
da taxa, prevista no artigo 40.º deste mesmo 
Regulamento, devida pela realização de inspeções 
periódicas ordinárias, extraordinárias e 
reinspeções a ascensores, monta-cargas, escadas 
mecânicas e tapetes rolantes. 
 
Na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Loures que aprovou a proposta de 
deliberação n.º 543/2016, tomada na 80.ª reunião 
ordinária realizada em 28 de dezembro de 2016 e 
publicada no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º 26, de 28 de 
dezembro de 2016, e dando cumprimento ao ali 
disposto relativamente ao artigo 101.º do Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, bem como ao 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, determino a 
abertura da consulta pública sobre a alteração ao 
Regulamento de Taxas Municipais vigente através 
da diminuição do valor da taxa, prevista no artigo 

40.º deste mesmo Regulamento, devida pela 
realização de inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, em anexo, pelo prazo de 30 dias úteis 
contados a seguir à data da sua publicação em 
Diário da República. 
 
A alteração do Regulamento de Taxas Municipais 
vigente supra identificada pode ser consultada no 
edifício da Câmara Municipal de Loures, Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, nos dias úteis entre 
as 9h:00m e as 17h:30m, nas Juntas de Freguesia 
do concelho de Loures e na página da Internet da 
Câmara Municipal de Loures (www.cm-loures.pt). 
 
As propostas sobre a alteração ao Regulamento 
de Taxas Municipais vigente em consulta pública 
deverão ser formalizadas por escrito, conter a 
referência expressa à alteração em causa e dar 
entrada na Câmara Municipal de Loures, 
Departamento de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento - Divisão de Planeamento e 
Controlo de Atividades, Rua Manuel Augusto 
Pacheco, n.º 4, 2670 Loures, até às 17h:30m do 
trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação em Diário da República, ou enviadas 
para o endereço eletrónico dpca@cm-loures.pt, 
dando, neste caso, o consentimento para que o 
respetivo endereço eletrónico seja utilizado para 
efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 112.º do 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, até ao 
trigésimo dia útil contado a seguir à data da sua 
publicação em Diário da República. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por 5 páginas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e nos 
locais habituais. 

 
 

Loures, 11 de janeiro de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

ANEXO 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures através da diminuição do valor da taxa, 
prevista no artigo 40.º deste mesmo Regulamento, 
devida pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes: 
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A. No corpo do Regulamento 
 

CAPÍTULO III 
Urbanização e edificação 

 
SEÇÃO VI 

Vistorias e Inspeções 
 

Artigo 40.º 
Ascensores, monta-cargas, 

escadas mecânicas e tapetes rolantes 
 

Pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes é devida, pelo requerente, por 
unidade, a seguinte taxa - 95,00 €. 

 
 

B. Na fundamentação económico-financeira 
Anexo I do Regulamento 

 
CAPÍTULO III 

Urbanização e edificação 
 

Artigo 
40.º 

Custos 
totais 
por 

Função 
ou Ato 

Custos 
Implement. 

PPI 

Tempo 
médio 

Beneficio 
auferido 

pelo 
particular 

Critério 
incentivo / 

desincentivo 

Valor 
da taxa 

 Ct PPI ¥ µ β  

Art. 40.º 92,97  90 0,0207 95,00 

 
 
Para o apuramento do valor da taxa aqui em 
causa foram considerados os seguintes 
documentos e dados: 
 
� Balancete Analítico por centro de custos da 

Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2015; 

� A Demonstração de Resultados por Funções 
da Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2015 (consta do Relatório de 
Gestão de 2015); 

� O total dos custos imputados à Função 
Ordenamento do Território a 31 de dezembro 
de 2015 (consta do Relatório de Gestão de 
2015); 

� O custo médio da aquisição de serviços para a 
realização de inspeções, reinspeções e 
inspeções extraordinárias de ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes; 

� O Anuário Estatístico da Área Metropolitana 
de Lisboa 2014, do Instituto Nacional de 
Estatística (INE), edição dezembro 2015. 

 
 

Os custos diretos e indiretos com a Função 
Ordenamento do Território a 31 de dezembro de 
2015 
 
Custos diretos 
 
  Custos Diretos 

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

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

 
2.274 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
568.403 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 

64 CUSTOS DE PESSOAL 3.034.740 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

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

 TOTAL CUSTOS DIRETOS 3.605.640 

 
 
Custos indiretos 
 
  Custos Diretos 

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

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

 
16.573 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
1.129.211 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 
631.453 

64 CUSTOS DE PESSOAL 1.181.190 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

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

 TOTAL CUSTOS INDIRETOS 4.160.126 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 3/2017 
 

de 13 de janeiro de 2017 
 

Nomeação de interlocutores 
para o Balcão Único Digital 

 
Considerando que: 
 
- O Serviço de Informação Municipal - SIM está 

a desenvolver uma plataforma eletrónica de 
atendimento da Câmara Municipal de Loures - 
Balcão Único Digital; 
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- Nesta plataforma será disponibilizado um 
alargado conjunto de serviços, cuja gestão 
cabe às diferentes unidades orgânicas da 
Câmara Municipal, de acordo com as 
respetivas competências e atribuições; 

 
- É prioritária a finalização do Balcão Único 

Digital e considerando ainda que existem 
aspetos que importa coordenar e 
operacionalizar com as unidades orgânicas; 

 
- Se torna necessária a indicação de um ou dois 

representantes dessas unidades orgânicas, 
que sob coordenação do Serviço de 
Informação Municipal (SIM) terão as seguintes 
funções: 

 
• preparar os impressos e/ou documentos, bem 

como recolher a legislação aplicável para o 
preenchimento da “ficha de descrição de 
serviço” da respetiva unidade orgânica; 

 
• ter conhecimento dos procedimentos 

administrativos aplicáveis aos serviços que 
serão prestados, no âmbito das competências 
da unidade orgânica respetiva, assim como 
dos requisitos legais exigidos (Ex: CPA, 
regulamentos internos, taxas, etc.); 

 
• carregar em “BackOffice” os conteúdos 

referentes à sua unidade orgânica e 
acompanhamento futuro de questões 
análogas, sendo a formação técnica 
necessária assegurada pela DMAQIT. 

 
No primeiro trimestre de 2017, as unidades 
orgânicas com serviços a disponibilizar no Balcão 
Único são: 
 
• Divisão de Contabilidade e Património (DCP); 
 
• Gabinete de Planeamento (GP); 
 
• Divisão de lnfraestruturas Rodoviárias e 

Espaço Público (DIREP); 
 
• Departamento de Cultura, Desporto e 

Juventude (DCDJ); 
 
• Departamento de Planeamento e Gestão 

Urbanística (DPGU); 
 
• Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 

Génese Ilegal (EMAUGI); 
 
• Departamento de Ambiente (DA); 
 
• Polícia Municipal (PM); 
 

• Divisão de Transportes e Oficinas (DTO); 
 
• Divisão Jurídico-Administrativa (DJA); 
 
• Divisão de Atendimento, lnformação e 

Comunicação (DAIC); 
 
• Departamento de Gestão e Modernização 

Administrativa (DGMA); 
 
• Divisão de Habitação (DH); 
 
• Departamento de Educação (DE). 
 
A partir do segundo trimestre de 2017, as 
unidades orgânicas com serviços a disponibilizar 
no Balcão Único, são: 
 
• Departamento de Coesão Social e Habitação 

(DCSH); 
 
• Departamento de Recursos Humanos (DRH); 
 
• Divisão de Economia e lnovação (DEI); 
 
• Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC); 
 
• Unidade de Turismo (UT); 
 
• Unidade de Serviços de Veterinária Municipal 

(USVM). 
 
 
Determino que: 
 
Os dirigentes das unidades orgânicas acima 
referidas indiquem até 23 de janeiro de 2017 os 
seus representantes ao Serviço de lnformação 
Municipal - SIM. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

 (a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 4/2017 
 

de 13 de janeiro de 2017 
 

Constituição de Fundos de Maneio 
 

No âmbito da atividade geral do município pode 
verificar-se a necessidade de realizar pequenas 
despesas urgentes e inadiáveis que exigem 
pagamento imediato. 
 
Para acorrer a estas situações está prevista no 
ponto 2.3.4.3 - considerações técnicas do DL n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, a possibilidade de 
constituição de fundos de maneio, por dotação 
orçamental. 
 
Nos termos do ponto 2 do artigo 3.º do 
regulamento de fundo de maneios aprovado na 
reunião de Câmara de 22 de janeiro de 2014, 
Proposta n.º 34/2014, autorizo a constituição dos 
seguintes fundos de maneio: 
 
1. Atividades da competência do Presidente: 
 

• Responsável pelo fundo: Ilda Maria Monteiro 
Araújo Duarte - NIF 168996669 

 
Classificação Orçamental Valor Valor 

a cabimentar 
e comprometer 

010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00€ 

010201/020213 
Deslocações e Estadas 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

100,00 € 

 
 

1.200,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

 
2. Atividades da competência do Vice-Presidente 
 
• Responsável pelo fundo: Fernanda Paula C. 

S. Cruz Lampreia - NIF 137823100 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/ 020213 
Deslocações e Estadas 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

100,00 € 

 
 

1.200,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

3. Atividades da competência da vereadora 
Maria Eugénia Coelho 

 
• Responsável pelo fundo: Lúcia Carla 

Castanheira Meneses - NIF 232821577 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020213 
Deslocações e Estadas 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

100,00 € 

 
 

1.200,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

 
 
4. Atividades da competência do vereador 

António Pombinho 
 
• Responsável pelo fundo: Olga Maria Mateus 

M. R. Nuno - NIF 147890489 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020213 
Deslocações e Estadas 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

100,00 € 

 
 

1.200,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

 
 
5. Atividades da competência do vereador Tiago 

Matias 
 
• Responsável pelo fundo: Marília dos Anjos 

Carvalho Nuno Branco - NIF 156965410 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
600,00 € 

 
7.200,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
100,00 € 

 
1.200,00 € 

020000/020213 
Deslocações e Estadas 

 
50,00 € 

 
600,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

50,00 € 

 
 

600,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 
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6. Atividades da competência do vereador Nuno 
Botelho 

 
• Responsável pelo fundo: Bruno Alexandre 

Pereira Amaral - NIF 228388953 
 

Classificação Orçamental Valor Valor 
a cabimentar 

e comprometer 
010201/020121 
Aquisição de Outros Bens 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

010201/020211 
Representação dos Serviços 

 
200,00 € 

 
2.400,00 € 

010201/020213 
Deslocações e Estadas 

200,00 € 2.400,00 € 

010201/020216 
Seminários, Exposições 
e Similares 

 
 

100,00 € 

 
 

1.200,00 € 
010201/020225 
Aquisição de Outros Serviços 

 
250,00 € 

 
3.000,00 € 

 
 
7. Atividades da competência do CPCJ 
 
• Responsável pelo fundo: Ana Cristina 

Ramalho Sopas Pereira Bento - NIF 
108036286 

 
Classificação Orçamental Valor Valor 

a cabimentar 
e comprometer 

0703/020121 
Aquisição de Outros Bens 
(2017 A 53) 

 
50,00 € 

 
600,00 € 

0703/020225 
Aquisição de Outros Serviços 
(2017 A 53) 

 
150,00 € 

 
1.800,00 € 

 
 
A constituição, reconstituição e reposição 
cumprirão na íntegra o exposto no Regulamento 
de Fundo Maneio em vigência. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 5/2017 
 

de 17 de janeiro de 2017 
 

Delegação de competência 
para representação do Município 

na outorga de escritura pública de constituição 
da Rota Histórica das Linhas de Torres 

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

42.ª reunião ordinária, realizada em 24 de 
junho de 2016, e pela Assembleia Municipal 
na 1.ª reunião da sua 4.ª sessão ordinária, 
realizada em 3 de setembro de 2016, a 
participação do Município de Loures na “Rota 
História das Linhas de Torres - Associação 
para o Desenvolvimento Turístico e 
Patrimonial das Linhas de Torres Vedras”; 

 
B. Os Municípios associados têm como objetivo a 

criação de uma rota turística de excelência, 
em articulação com outras valências culturais, 
patrimoniais, ambientais, gastronómicas, 
desportivas e museológicas; 

 
C. Constitui fim daquela associação a defesa e 

valorização do património cultural, ambiental, 
histórico e urbanístico, relacionado com as 
Linhas de Torres Vedras, assim como o 
intercâmbio de experiências entre associados, 
nomeadamente ao nível da conservação do 
património, a planificação e desenvolvimento 
de uma política de produção e promoção 
turística e a planificação estratégica de uma 
política cultural; 

 
D. Nos termos das alíneas e), f) e m) do n.º 2 do 

artigo 21.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação, 
constitui como atribuição dos Municípios a 
promoção e a salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, nos 
domínios do património, cultura, tempos livres 
e promoção do desenvolvimento; 

 
E. Nos termos do n.º 2 do artigo 56.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, foi emitido visto 
prévio pelo Tribunal de Contas à 
constituição/participação na referida 
Associação; 

 
F. Se encontram cumpridas todas as 

formalidades prévias necessárias à 
formalização da constituição da Associação. 
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Assim, ao abrigo do disposto na alínea a) do n.º 1 
do artigo 35.º e n.ºs 1 e 4 do artigo 38.º todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
retificada pelas Declarações de Retificação n.º 46-
C/2013, de 1 de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 
de novembro, e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 
30 de março e n.º 69/2015, de 16 de julho, 
conjugado com o disposto nos artigos 44.º e 47.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, delego no Senhor Vice-Presidente Paulo 
Jorge Piteira Leão, a competência para 
representar o Município de Loures na outorga da 
escritura pública de constituição da Rota História 
das Linhas de Torres - Associação para o 
Desenvolvimento Turístico e Patrimonial das 
Linhas de Torres Vedras. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 6/2017 
 

de 17 de janeiro de 2017 
 

Conferência Nacional 
dos 40 anos do Poder Local Democrático 

 
Considerando a realização da Conferência 
Nacional dos 40 anos do Poder Local 
Democrático, que a Câmara Municipal organiza 
nos próximos dias 20 e 21, no Pavilhão Paz e 
Amizade, em Loures. 
 
Considerando igualmente a manifestação de 
vontade de muitos trabalhadores da Câmara 
Municipal em participar no evento, facto a que não 
é alheio o interesse da iniciativa e qualidade dos 
palestrantes. 
 
Determino a dispensa de apresentação ao serviço 
dos trabalhadores que se inscrevam e participem 
na Conferência Nacional dos 40 anos do Poder 
Local Democrático. 
 
A referida dispensa carece de autorização superior 
do dirigente, que pugnará pela garantia do 
funcionamento do respetivo serviço. 
 
 
 

Mais se informa que a inscrição poderá ser feita 
em documento próprio disponível no sítio da 
Câmara Municipal de Loures e na página da 
lntranet. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO (extrato) n.º 705/2017 
 

Nos termos do disposto no n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, 
informa-se os interessados que a Lista Unitária de 
Ordenação Final do Procedimento Concursal 
Comum para ocupação de seis postos de trabalho 
na carreira e categoria de Assistente Operacional, 
em regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, com a Ref.ª 
2/2016, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, aviso n.º 5194, de 
2016.04.20, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE201604/0229 e no jornal 
"Correio da Manhã" do dia 2016.04.22, foi 
homologada pelo Conselho de Administração em 
reunião de 16 de dezembro de 2016, encontrando-
se afixada nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponível para consulta na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt. 

 
19 de dezembro de 2016. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 11, de 16 de janeiro de 2017] 
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AVISO n.º 754/2017 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço dos trabalhadores abaixo 
identificados, na sequência da consolidação 
definitiva das mobilidades na categoria: 
 
João Augusto Frutuoso Francisco, com início a 6 
de janeiro de 2016, na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de condutor de 
máquinas pesadas e veículos especiais, com a 
remuneração correspondente à posição 2, por 
acordo entre o trabalhador, os Serviços 
Municipalizados de Água e Saneamento de 
Sintra enquanto serviço de origem e os SIMAR 
enquanto serviço de destino; 
Vanessa Soraia Sampaio Nunes, com início a 3 
de março de 2016, na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza, com a remuneração correspondente à 
posição 1, por acordo entre a trabalhadora, a 
Junta de Freguesias de Campo de Ourique 
enquanto serviço de origem e os SIMAR 
enquanto serviço de destino; 
Joana Aruil Narciso, com início a 25 de fevereiro 
de 2016, na categoria de Assistente Técnico, 
com a remuneração correspondente à posição 1, 
por acordo entre a trabalhadora, a União de 
Freguesias de Massamá e Monte Abraão 
enquanto serviço de origem e os SIMAR 
enquanto serviço de destino; 
Carlos Adriano Calado Moacho, com início a 30 
de junho de 2016, na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza, com a remuneração correspondente à 
posição 2, por acordo entre o trabalhador, a 
Câmara Municipal de Idanha a Nova enquanto 
serviço de origem e os SIMAR enquanto serviço 
de destino; 
Nuno Miguel Cristo da Costa Vaz, com início a 5 
de outubro de 2016, na categoria de Técnico 
Superior, na área funcional de engenharia 
mecânica, com a remuneração correspondente à 
posição 2, por acordo entre o trabalhador, a 
Câmara Municipal de Loures enquanto serviço de 
origem e os SIMAR enquanto serviço de destino. 
Cristina Luísa Madeira de Gouveia Aveiro, com 
início a 15 de dezembro de 2016, na categoria de 
Assistente Técnico, com a remuneração 
correspondente entre a 4.ª e a 5.ª posição, por 
acordo entre a trabalhadora, a Junta de 

Freguesia de Benfica enquanto serviço de origem 
e os SIMAR enquanto serviço de destino; 
 
Na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, com a Ref.ª 1/2014, para a carreira e 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Cantoneiro de Limpeza, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 161, aviso n.º 9601, de 2014.08.22, por 
recurso à reserva de recrutamento interna 
constituída nos termos do n.º 1 do artigo 40.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 
6/4, e por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2016.09.09, com 
efeitos a partir de 15 de setembro de 2016, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição e 
nível 1 da tabela remuneratória única: António 
Cirilo de Jesus Neves; Paulo Fernando Mendes 
Coutinho. 
 
Na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, com a Ref.ª 2/2014, para a carreira e 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, cuja publicitação ocorreu no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 161, aviso n.º 
9601, de 2014.08.22, por recurso à Nova Lista 
Unitária de Ordenação Final, elaborada nos 
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 8.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, com a redação 
que lhe foi dada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 
6/4, e por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2016.11.04, com 
efeitos a partir de 21 de novembro de 2016, com 
a remuneração correspondente à 1.ª posição e 
nível 1 da tabela remuneratória única: José 
Manuel Santos Martinho; João Júlio Pereira 
Francisco. 
 
Na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, com a Ref.ª 1/2015, para ocupação de 
nove postos de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico, cuja publicitação ocorreu no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 234, aviso n.º 
14045, de 2015.11.30, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição e nível 5 da tabela 
remuneratória única: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2016.10.21, com efeitos a partir 
de 1 de novembro de 2016: Ana Carina Simões 
Ferro; André João Carvalho Pamplona Serpa; 
Ricardo Jorge da Costa Castro; Virgínia Militão 
dos Santos Duarte; Ana Rita Simões Borges 
Martins Afonso; Joana Vilela Alves da Silva; 
Sandra Sofia Melo Proença de Almeida; 
Makiesse Suzete Morais. 
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Por despacho de 2016.10.31, do Vogal do 
Conselho de Administração António Pombinho, e 
deliberação de ratificação do Conselho de 
Administração em reunião de 2016.11.04, com 
efeitos a partir de 1 de novembro de 2016: 
Susana Maria da Costa Lopes. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2016.11.22, com efeitos a partir 
de 28 de novembro de 2016: Gizela Maria 
Carvalho das Neves. 
 
Na sequência do Procedimento Concursal 
Comum, com a Ref.ª 1/2016, para ocupação de 
dois postos de trabalho na categoria de Técnico 
Superior, na área funcional de Engenharia 
Mecânica, cuja publicitação ocorreu no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 77, aviso n.º 5195, de 
2016.04.20, com a remuneração correspondente 
à 2.ª posição e nível 15 da tabela remuneratória 
única, e por deliberação do Conselho de 
Administração em reunião de 2016.10.21, com 
efeitos a partir de 1 de novembro de 2016: Rui 
Miguel Pereira Brioso; Pedro Miguel Campos 
Couto. 

 
9 de janeiro de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2017] 
 
 
 

AVISO n.º 755/2017 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica 
de emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligado em 2016/07/01: António José Real 
Onofre, Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª 
Desligado em 2016/07/01: António Manuel 
Marques Henriques, Assistente Operacional, 
posição remuneratória 2. 
Desligado em 2016/09/05: José Manuel Antunes 
Gomes, Assistente Operacional, posição 
remuneratória entre a 1.ª e a 2.ª 
Desligado em 2016/10/01: Manuel Jesus Costa, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4. 

Desligado em 2016/12/01: Adelino do Céu 
Batista, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 5. 
 
Por motivo de Rescisão do Contrato a pedido do 
trabalhador: 
 
Em 2016/04/6: João Paulo Matias Miguel, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 1. 
 
Por motivo de Denúncia do Contrato a pedido da 
trabalhadora na fase do Período Experimental: 
 
Em 2016/11/07: Ana Rita Simões Borges Martins 
Afonso, Assistente Técnico, posição 
remuneratória 1. 
 
Por motivo de falecimento: 
 
Desligado em 2016/07/01: Manuel Rodrigues 
Silva Francisco, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 3. 
Desligada em 2016/07/31: Natália Cristina da 
Silva Lampreia Cardoso, Assistente Operacional, 
posição remuneratória 4. 
Desligado em 2016/12/25: Joaquim Pais de 
Matos, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 3. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço na sequência de consolidação de 
mobilidade interna na categoria: 
 
Em 2016.11.01: Fernando Jorge Justino da 
Costa, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 2.ª, por acordo entre o trabalhador, 
a Junta de Freguesia dos Olivais enquanto 
serviço de destino e os SIMAR enquanto serviço 
de origem. 
Em 2016.12.01: José Coelho Fernandes, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 
1.ª, por acordo entre o trabalhador, a Câmara 
Municipal de Loulé enquanto serviço de destino e 
os SIMAR enquanto serviço de origem. 

 
9 de janeiro de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 12, de 17 de janeiro de 2017] 
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AVISO n.º 1013/2017 
 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no 
art.º 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1, devidamente 
atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 
2017.01.13, deliberou nomear em regime de 
substituição com efeitos a 2017.02.01, no cargo de 
Chefe de Divisão Municipal de Resíduos Urbanos 
destes SIMAR, o Técnico Superior Hélder Jorge 
Oliveira da Silva Lucas, do mapa de pessoal da 
Câmara Municipal de Vila Franca de Xira. 

 
16 de janeiro de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 17, de 24 de janeiro de 2017] 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 1059/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal 

para constituição de reserva de recrutamento 
para Assistente Operacional/Estofador 

 
Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento 
concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para Assistente 
Operacional/Estofador na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado para o exercício de funções na área 
profissional de Estofador, aberto através do Aviso 
n.º 8181/2016, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 123, de 29 de junho de 2016, da lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho da Sra. Vereadora dos Recursos 
Humanos, datado de 28 de dezembro de 2016, 
que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures, sito na rua Dr. Manuel de 

Arriaga, n.º 7, em Loures e disponibilizada na sua 
página eletrónica, em www.cm-loures.pt. 

 
30 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 18, de 25 de janeiro de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 1060/2017 
 

Extinção do vínculo de emprego público 
 

Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titulares da categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, 
António Manuel Tusto Barbosa Galveia em 
29/07/2016, posição 0, nível 2, Maria Natividade 
Antunes Lopes Silva em 14/09/2016, entre a 3.ª e 
4.ª posição e entre o nível 3 e 4, Ana Paula 
Quintas da Silva em 01/10/2016, posição 0, nível 
1, Natacha Vanessa Correia Bagulho em 
08/11/2016, posição 0, nível 1 da tabela 
remuneratória única. 
 
Titular da categoria de Assistente Técnico da 
carreira geral de Assistente Técnico, Anabela 
Martins Costa Alves em 16/07/2016, entre a 1.ª e 
2.ª posição e entre o nível 5 e 7, Luís Carlos 
Martins dos Reis em 16/09/2016, posição 6, nível 
11, José Américo Sousa da Silva em 19/08/2016, 
posição 1, nível 5, da tabela remuneratória única. 
 
Titular da categoria de Fiscal Municipal Luís 
Carlos Tarre Messias de Aguiar em 17/07/2016, 
entre a 6.ª e 7.ª posição e entre o nível 11 e 12 da 
tabela remuneratória única. 
 
Titular da categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, Manuel José 
Antunes Ferreira Duro em 12/09/2016, posição 2 e 
nível 15 da tabela remuneratória única. 
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9 de janeiro de 2017. 
 

O Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 18, de 25 de janeiro de 2017] 
 
 
 


