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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

16.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 16 de março de 2017 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria 
Eugénia Cavalheiro Coelho à presente Reunião. 

 
 
 
 

Nota: Os Srs. Vereadores Fernando José da 
Costa e Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceram à Reunião às 10h20 e 10h45, 
respetivamente. 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 2.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 122/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A operação de Regularização Fluvial e 

Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho, 
uma das maiores obras municipais dos últimos 
anos a realizar no Concelho de Loures, 
pretende erradicar, e em condições extremas 
minimizar, as consequências da ocorrência de 
cheias na zona baixa de Sacavém, incluindo a 
ocorrência de prejuízos materiais; 

 
 

B. Foi presente uma candidatura ao POSEUR 
(Programa Operacional Sustentabilidade e 
Eficiência no Uso de Recursos (POSEUR), do 
Programa Quadro Portugal 2020) e aprovada 
em 29 de dezembro de 2016; 

 
C. Foi assinado o termo de aceitação em 26 de 

janeiro do presente ano, que prevê o início da 
operação da candidatura num prazo de 60 
dias; 

 
D. É condição do regulamento da candidatura a 

obrigação de iniciar a execução da operação 
no prazo de 60 dias após a contratação do 
apoio do Portugal 2020, ou seja, o início dos 
procedimentos referente ao lançamento das 
peças concursais; 

 
E. É determinante que o Orçamento Municipal 

corresponda às efetivas necessidades, de 
acordo com o cronograma físico e financeiro 
do projeto; 

 
F. Face à premência da realização da 

modificação expressa na presente proposta de 
alteração orçamental, optou-se pelo recurso 
transitório à rubrica associada aos consumos 
de águas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 2.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 13 de março de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista, não tendo participado na 
votação os Srs. Vereadores Ricardo Jorge 
Monteiro Lima e Fernando José da Costa) 
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NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 2.ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1643/DOM 
Regularização fluvial e controlo de cheias da 
Ribeira do Prior Velho 
Proposta de aprovação do projeto de execução, 
do relatório de revisão do projeto, do programa de 
concurso, da constituição do Júri do procedimento, 
incluindo a delegação de competências, do convite 
à apresentação de proposta, do caderno de 
encargos e do critério de adjudicação da proposta, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 123/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Ribeira do Prior Velho é um afluente da 

margem direita do Rio Trancão, em que a 
confluência se localiza a montante da 
travessia da EN10 em Sacavém, junto ao 
estuário do Rio Trancão; 

 
Na travessia de Sacavém a Ribeira do Prior 
Velho está canalizada. O troço de jusante da 
Ribeira do Prior Velho é particularmente 
vulnerável ao fenómeno das cheias, sendo 
frequente a inundação da zona da Praça da 
República, em pleno centro de Sacavém, uma 
vez que esta praça se encontra sob a 
influência de uma combinação crítica de 
fatores: 

 
• Topograficamente, a Praça da República 

constitui um ponto baixo com a cota 
topográfica a rondar os 3,0 m; 

 
• Está sob a influência do regime de marés do 

Rio Trancão, podendo atingir a cota 5,0 na 
cheia centenária, conforme as cartas de zonas 
inundáveis para áreas de risco produzidas no 
âmbito da Diretiva n.º 2007/60/CE, de 23 de 
outubro, transposta para o direito nacional 
pelo Decreto-Lei n.º 115/2010, de 22 de 
outubro. 

 

A intervenção de Regularização Fluvial e 
controlo de cheias da Ribeira do Prior Velho 
pretende erradicar, e em condições extremas 
minimizar, as consequências da ocorrência de 
cheias na zona baixa de Sacavém, incluindo a 
ocorrência de prejuízos materiais. 

 
B. Considerando os objetivos inscritos em Plano 

Plurianual de Investimentos, foi elaborado o 
Projeto de Execução e preparado o 
procedimento para lançamento da Empreitada 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho” - Processo 
1643/DOM; 

 
C. Este procedimento encontra-se em condições 

para ser tomada a decisão de contratar, sendo 
o valor económico estimado do contrato de 
9.578.034,00 € (nove milhões quinhentos e 
setenta e oito mil e trinta e quatro euros) não 
incluindo o imposto sobre o valor 
acrescentado, sendo que o preço base 
referente à construção do Caneiro (capítulos 1 
a 5 do mapa de quantidades de trabalho) é de 
8.528.034,00 € (oito milhões quinhentos e 
vinte e oito mil e trinta e quatro euros) e o 
preço base dos serviços afetados (capítulo 6 
do mapa de quantidades) é de 1.050.000,00 € 
(um milhão e cinquenta mil euros) sendo que 
nenhum dos valores bases parciais poderá ser 
excedido e que o prazo máximo que se prevê 
para a execução da obra é de 540 dias 
seguidos; 

 
D. 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 procedimento de 
contratação pública em apreço é a Câmara 
Municipal; 

 
E. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
10.03/07.01.04.13 e ação 2016/I/107. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º 
e 19.º, alínea b), e 36.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, aprovar: 
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1. O projeto de execução elaborado nos termos e 
para os efeitos do disposto na Portaria n.º 701-
H, de 29 de julho de 2008; 

 
2. O relatório de revisão de projeto elaborado por 

entidade distinta da equipa projetista; 
 
3. O Programa do Concurso referente ao 

procedimento de contratação pública a 
desenvolver sob a forma de concurso limitado 
por prévia qualificação, através de modelos de 
avaliação simples, que qualifica as empresas 
concorrentes segundo critérios de avaliação 
da capacidade financeira e requisitos relativos 
à capacidade técnica, de acordo com os 
pontos 9.1 e 9.2 do Programa de Concurso, 
com publicitação no Jornal Oficial da União 
Europeia; 

 
4. A aprovação do júri do procedimento nos 

termos da informação n.º 177/direp/alf, registo 
E/26685/2017, incluindo a delegação, nos 
termos do n.º 2 do artigo 69.º do Código dos 
Contratos Públicos, das seguintes 
competências no júri: prestar esclarecimentos, 
prorrogar os prazos fixados para a qualificação 
e para a entrega das propostas e proceder à 
audiência prévia escrita aos candidatos, para 
a fase de qualificação de empresas e para a 
fase de adjudicação da proposta; 

 
5. O convite à Apresentação de Proposta; 
 
6. O Caderno de Encargos; 
 
7. A aprovação do critério de adjudicação da 

proposta segundo o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa. 

 
 
Anexos: 
 
Integram esta proposta os seguintes elementos: 
 
• Orçamento resumo (original a folhas 1782); 
• Memória Descritiva de Síntese (original a 

folhas 1786); 
• O relatório de revisão de projeto elaborado por 

entidade distinta da equipa projetista (original 
a folhas 1787 a 1805); 

• O Caderno de Encargos (originais a folhas 
1806 a 1832); 

• O Programa de Concurso (original a folhas 
1833 a 1851); 

• Convite à Apresentação de Proposta para 
Concurso Limitado por Prévia Qualificação 
(original a folhas 1852 a 1853); 

• A informação n.º 177/direp/alf, registo 
E/25685/2017 (original a folhas 1855 a 1856); 

• Extrato do projeto de execução, desenhos: 
A1387_PE_VI_04.1_sem escala A3 (originais 
a folhas 411), A1387_PE_VI_04.3 (originais a 
folhas 409), A1387_PE_Vl_06.1_sem escala 
A3 (originais a folhas 399), 
A1387_PE_VI_07.1 (originais a folhas 389), 
A1387_PE_VI_08.1 (originais a folhas 380), 
A1387_PE_VI_08.3 (originais a folhas 378), 
A1387_PE_Vl_09.3 sem escala A3 (originais a 
folhas 370). 

 
 

Loures, 13 de março de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Constituição do Júri: 
 
Presidente Ana Luísa Ferreira 
1.º vogal efetivo Ana Margarida Boto 
2.º vogal efetivo Marta Rosa 
1.º suplente Teresa Gomes 
2.º suplente Amílcar Frederico 

 
 
 

CONVITE 
 

1. Identificação do concurso: Processo no 
1643/DOM - “Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho”. 

 
2. Referência ao anúncio do concurso: O anúncio 

deste procedimento foi publicado no Diário da 
República n.º ..., de ... de …….. de 2017, com 
a referência n.º … / …. 

 
3. Decisão de qualificação: O órgão que tomou a 

decisão de qualificação foi a Câmara 
Municipal de Loures, por Deliberação datada 
de… de ………. de 2017, exarada na Proposta 
n.º .../2017, de acordo com as competências 
próprias conferidas pela alínea q) do n.º 1 do 
artigo 64.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, nos termos 
da alínea b), do n.º 1, do artigo 18.º, do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho. 

 
4. Tramitação eletrónica: Este procedimento 

continuará a ser totalmente tramitado através 
da plataforma eletrónica, utilizada pela 
entidade adjudicante, no endereço 
www.vortalgov.pt. 
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5. Erros e omissões do caderno de encargos: 
 
5.1. Até ao termo do quinto sexto do prazo fixado 

para a apresentação de propostas, os 
concorrentes devem apresentar à entidade 
que preside ao concurso, via plataforma 
eletrónica, uma lista na qual identifiquem os 
erros e as omissões do Caderno de Encargos 
por eles detetados, nos termos do artigo 61.º 
do Código dos Contratos Públicos. 

 
5.2. Para os erros e omissões detetados no mapa 

de medições detalhadas e respetivas 
quantidades patenteados a concurso, o 
concorrente deverá apresentar à entidade que 
preside ao concurso um mapa de medições 
detalhadas e respetivas quantidades na qual 
identifiquem as parcelas dos artigos onde 
foram detetados os erros e omissões, assim 
como a incorporação das medições 
detalhadas e respetivas quantidades de novos 
artigos que possam surgir decorrentes dos 
erros e omissões. 

 
5.3. A apresentação da lista referida no ponto 5.1 

suspende o prazo para a apresentação de 
propostas, desde o termo do quinto sexto 
daquele prazo, até à publicitação da decisão 
prevista no ponto 5.4 ou, não havendo 
decisão, até ao termo do mesmo prazo. 

 
5.4. Até ao termo do prazo fixado para a 

apresentação de propostas, será 
disponibilizada a pronunciar-se sobre a lista 
referida no ponto 5.1, sendo tal decisão junta 
às peças do procedimento e notificada a todos 
os concorrentes que tenham acedido às 
referidas peças. 

 
5.5. Quando a aceitação de erros ou omissões do 

Caderno de Encargos implicarem alterações 
de aspetos fundamentais das peças do 
procedimento, o prazo fixado para a 
apresentação de propostas será prorrogado 
por período equivalente ao tempo decorrido 
desde o início daquele prazo até à publicitação 
da decisão de aceitação dos erros ou das 
omissões. 

 
6. Documentos que constituem a proposta: Os 

que constam do ponto 10.4 do Programa de 
Concurso. 

 
7. Idioma dos documentos da proposta: Os 

documentos da proposta serão, 
obrigatoriamente, redigidos em língua 
portuguesa. 

 
 

8. Não é admitida a apresentação pelos 
concorrentes de propostas contendo variantes 
ao projeto de execução. No entanto é 
permitida a apresentação dos processos 
construtivos diferentes, os que não são 
considerados variantes. 

 
9. Prazo para a apresentação das propostas: O 

prazo para a apresentação de propostas é o 
que se encontra definido na plataforma 
eletrónica. 

 
10. Modo de apresentação das propostas: A 

proposta deve ser apresentada diretamente na 
plataforma eletrónica. 

 
11. O prazo para a manutenção das propostas é 

de 66 dias, contados da data da do termo do 
prazo fixado para a apresentação das 
mesmas. 

 
12. Critério de adjudicação: O que se encontra 

definido no ponto 10.11 do Programa de 
Concurso. 

 
13. Abertura das propostas, análise e avaliação 

das propostas, relatório preliminar de 
adjudicação, audiência prévia e relatório final: 
No dia imediato ao termo do prazo fixado para 
a apresentação das propostas, realizar-se-á a 
abertura das propostas, procedendo-se à 
publicitação da lista de concorrentes na 
plataforma eletrónica. Finda esta formalidade, 
o Júri analisa as propostas em todos os seus 
atributos representados pelos fatores que 
densificam o critério de adjudicação, conforme 
ponto 10.11 do Programa de Concurso. 
 
Ponderados os critérios, é elaborado o 
relatório preliminar, o Júri procede à audiência 
prévia, enviando-o aos concorrentes para que, 
num prazo de 5 dias, se pronunciem por 
escrito. 
 
Após o disposto no ponto anterior, o Júri 
elabora o relatório final fundamentado, 
cumprindo-se o disposto no artigo 148.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
14. Adjudicação, habilitação, prestação de caução 

e contrato: Às fases de adjudicação, 
habilitação, prestação de caução e contrato 
aplicam-se as regras já definidas no programa 
de concurso, sendo que nos termos do ponto 
10.14 do programa de concurso, o 
adjudicatário deve apresentar Alvará de 
Construção, com as seguintes autorizações: 

 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 4 
 

16 de MARÇO 
de 2017 

 
 
 
 

9 

 

i. A 1.ª subcategoria da 1.ª categoria, na classe 
correspondente ao valor global da proposta. 

ii. Mais se informa que os concorrentes terão 
igualmente de ser detentores de alvará com as 
seguintes autorizações: 

iii. A 1.ª subcategoria da 3.ª categoria, na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem. 

iv. A 2.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem. 

v. A 11.ª subcategoria da 4.ª categoria, na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem. 

vi. A 4.ª subcategoria da 5.ª categoria, na classe 
correspondente à parte dos trabalhos a que 
respeitem. 

 
15. Em tudo o que aqui se encontrar omisso, 

seguem-se as regras quer do programa de 
concurso, quer do Código dos Contratos 
Públicos. 

 
 

Loures, ___ de ___________ de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos referidos 
supra, em “Anexos”, cujo conteúdo extrapola 
largamente o âmbito da presente edição (138 
páginas equivalentes a > 232,6Mb) encontram-se 
disponíveis, em suporte informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal, sendo 
incluídos na presente edição, para cabal 
identificação, apenas o Convite à apresentação de 
Propostas e os desenhos referentes ao extrato do 
projeto de execução. 
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Extrato do projeto de execução 
 

Desenho A1387_PE_VI_04.1 
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Desenho A1387_PE_VI_04.3 
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Desenho A1387_PE_VI_06.1 
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Desenho A1387_PE_VI_07.1 
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Desenho A1387_PE_VI_08.1 
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Desenho A1387_PE_VI_08.3 
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Desenho A1387_PE_VI_09.3 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 1630-A/DOM 
Trabalhos Genéricos no Espaço Público – 
Concelho 
Proposta de aprovação da decisão de contratar e 
escolha do procedimento pré-contratual por 
concurso público, de todos os elementos do 
projeto, do preço total do concurso, no montante 
de 349.000,00 € sem IVA incluído, do prazo para 
execução da obra, do critério de adjudicação de 
acordo com o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, das peças do 
procedimento, programa de concurso e caderno 
de encargos, de nomeação do Júri do 
procedimento e de delegação de competências, e 
de autorização de despesa e autorização para 
publicação do anúncio do concurso. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 124/2017 

 
Considerando: 
 
A. O volume de trabalho de obras existentes na 

DIREP, assim como a necessidade de reforçar 
a capacidade de resposta do trabalho 
desenvolvido por este serviço, aumentando a 
capacidade de concretização de obras nos 
domínios da segurança rodoviária, 
conservação e manutenção das vias e 
espaços públicos; 

 
 
B. Que se verifica a necessidade de recurso a 

empreitada para execução destes trabalhos; 
 
 
C. Que as peças do procedimento pré-contratual 

para a empreitada de “Trabalhos Genéricos no 
Espaço Público - Concelho” se encontram 
concluídas com respeito pelo disposto no 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
encontrando-se concluída a fase de 
preparação do concurso; 

 
 
D. O conteúdo da Informação n.º 

0070/DIREP/AM; 
 
 
E. O cabimento com o número 3418, rubrica 

10.03/07010401, plano 2002 I119. 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
1. A aprovação da proposta de decisão de 

contratar e escolha do procedimento pré-
contratual por concurso público, nos termos 
das disposições conjugadas dos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea b), 19.º, alínea b) e 130.º e 
seguintes, todos do Código dos Contratos 
Públicos, para execução da empreitada de 
“Trabalhos Genéricos no Espaço Público - 
Concelho”; 

 
2. A aprovação de todos os elementos do 

projeto, que se resume às Fichas de 
Segurança dado que os trabalhos não 
apresentam complexidade, pelo que não são 
necessários outros elementos, de acordo com 
o disposto pela Portaria n.º 701-H/2008, de 29 
de julho; 

 
3. A aprovação do preço total do concurso no 

montante de 349.000,00 euros (trezentos e 
quarenta e nove mil euros) que não inclui o 
IVA; 

 
4. A aprovação do prazo de 365 dias para 

execução da obra; 
 
5. A aprovação do critério de adjudicação de 

acordo com o critério da proposta 
economicamente mais vantajosa, nos termos 
e para os efeitos do disposto na alínea a) do 
n.º 1 do artigo 74.º do CCP nos termos que 
constam do art.º 18.º do programa de 
concurso; 

 
A descrição detalhada da especificação 
correspondente a cada artigo assim como a 
aplicação dos fatores de ponderação a cada um 
dos preços unitários é a que consta do Anexo XIX 
do programa de concurso (fls. 109 a 111). 
 
A classificação final atribuída aos concorrentes é 
obtida através da seguinte fórmula: 

 
PF = (FATOR A x 0,7) + (FATOR B x 0,3) 

 
Em que: 
 
FATOR A = a soma de preços unitários lida como 
se de quantidade não correspondente a euros se 
tratasse, assinalados com a ponderação de 0,7. 
 
FATOR B = Soma de preços unitários lida como 
se de quantidade não correspondente a euros se 
tratasse, assinalados com a ponderação de 0,3. 
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A ordenação das propostas será efetuada por 
ordem crescente da pontuação correspondendo o 
primeiro lugar à proposta que apresentar a 
pontuação final mais baixa. 
 
 
6. A aprovação, nos termos do n.º 1, alínea b) e 

n.º 2 do artigo 40.º do Código dos Contratos 
Públicos das peças do procedimento, 
programa do concurso e caderno de encargos, 
que se anexam; 

 
7. A nomeação do Júri do procedimento nos 

termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 67.º do Código dos Contratos 
Públicos com a seguinte composição: 

 
Presidente Ana Luísa Ferreira 
1.º vogal efetivo José Teles 
2.º vogal efetivo Marta Rosa 
1.º suplente Berta Picado 
2.º suplente Ana Margarida Boto 
 
8. A delegação no Júri, nos termos do n.º 2 do 

artigo 69.º do Código dos Contratos Públicos, 
das seguintes competências: 

 
a) prestar esclarecimentos; 
b) proceder à audiência prévia escrita dos 

concorrentes. 
 
9. A autorização da despesa inerente ao contrato 

a celebrar, ao qual acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor; 

 
10. A autorização para a publicação do anúncio do 

concurso no sítio internet do Diário da 
República. 

 
Loures, 10 de março de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 

Anexos: 
 
Integram esta proposta os seguintes elementos: 
 
• Elementos do projeto (fls. 3 a 4) 
• Caderno de Encargos e Programa de 

Concurso (fls. 5 a 122) 
• Cabimento (fl. 124) 
• Informação n.º 0070/DIREP/AM (Gesdoc 

E/16820/2017, fls. 125 a 126) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos referidos 
supra, em “Anexos”, cujo conteúdo extrapola 
largamente o âmbito da presente edição (238 
páginas equivalentes a > 244,8Mb) encontram-se 
disponíveis, em suporte informático, para eventual 
consulta, no Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 18/DPGU/LC 

 
de 14 de março de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 15 de março de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 
em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 16 a 24 de março, por se encontrar de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas através do despacho n.º 262/2016 
sejam assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística, Arqt.º João Costa. 
 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao 
DGMA/DATA/Expediente para divulgação. 

 
 

Loures, 14 de março de 2017 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
(a) Luís Carvalho 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 2624/2017 
 

Renovação da comissão de serviço 
do Diretor do Departamento 

de Gestão e Modernização Administrativa 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, de 6 de fevereiro de 2017, foi 
renovada a comissão de serviço por igual período 
do Técnico Superior Júlio Esteves Ribeiro, como 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa, a partir de 1 de 
março de 2017, nos termos do previsto no artigo 
23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 3 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 

 
20 de fevereiro de 2017. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 52, de 14 de março de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AVISO n.º 2813/2017 
 

Nos termos e para os efeitos do n.º 2, artigo 21.º, 
da Lei n.º 2/2004, de 15/01, na redação atual, 
adaptada à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29/08 e conforme deliberações do 
Conselho de Administração em reunião de 
12/08/2016, da Câmara Municipal de Loures em 
7/09/2016, da Assembleia Municipal de Loures em 
22/09/2016, da Câmara Municipal de Odivelas em 
24/08/2016, e da Assembleia Municipal de 
Odivelas em 6/10/2016, torna-se público que os 
SIMAR - Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
pretendem proceder à abertura de procedimentos 
concursais de seleção para provimento dos cargos 
dirigentes adiante identificados: 
 
 
Cargos de direção intermédia de 1.º grau: 
 
Ref.ª A - Diretor de Departamento Administrativo e 
Financeiro 
Ref.ª B - Diretor de Departamento Comercial 
Ref.ª C - Diretor de Departamento de Exploração 
de Águas 
Ref.ª D - Diretor de Departamento de Resíduos e 
Apoio Logístico 
Cargos de direção intermédia de 2.º grau: 
Ref.ª E - Chefe de Divisão Administrativa e 
Documental 
Ref.ª F - Chefe de Divisão de Apoio Logístico 
Ref.ª G - Chefe de Divisão de Aprovisionamento 
Ref.ª H - Chefe de Divisão de Atendimento e 
Gestão de Clientes 
Ref.ª I - Chefe de Divisão de Cadastro, Estudos e 
Projetos 
Ref.ª J - Chefe de Divisão de Exploração de 
Redes de Águas 
Ref.ª L - Chefe de Divisão de Faturação e Controlo 
de Consumos 
Ref.ª M - Chefe de Divisão de Fiscalização 
Ref.ª N - Chefe de Divisão de Gestão de Frotas 
Ref.ª O - Chefe de Divisão de Laboratório e 
Qualidade 
Ref.ª P - Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
Ref.ª Q - Chefe de Divisão de Redes e 
Manutenção 
Ref.ª R - Chefe de Divisão de Resíduos Urbanos 
Ref.ª S - Chefe de Divisão Financeira 
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A publicitação dos procedimentos concursais na 
BEP - Bolsa de Emprego Público, www.bep.gov.pt, 
com indicação dos requisitos formais de 
provimento, os perfis exigidos, a composição dos 
júris e os métodos de seleção, efetuar-se-á até ao 
3.º dia útil após a publicação do presente aviso no 
Diário da República, a partir do qual decorrerá o 
período de 10 dias úteis para apresentar 
candidatura. 

 
17 de fevereiro de 2017. 

 
A Diretora de Departamento  
Administrativo e Financeiro, 

 
Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 54, de 16 de março de 2017] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 122/2017 
 
 

2.ª Alteração ao Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020 
 
 
 
























