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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

90.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de maio de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião às 10h30. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima 
compareceu à Reunião às 10h40. 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 239/2017 
 

A empresa municipal GesLoures, a primeira a ser 
fundada no País, cumpre em 2017 vinte e cinco 
anos de serviço público à comunidade. 
 
Criada em 19 de maio de 1992, com o objetivo de 
gerir as Piscinas Municipais de Loures e de 
Odivelas, a GesLoures concebeu e executou 
desde então um plano de desenvolvimento da 
natação que levou esta atividade a muitos 
milhares de crianças e jovens. 
 
Podemos afirmar, com indisfarçável orgulho, que a 
empresa serviu já mais de 60.000 utentes. 
 
Ao longo da sua existência, a GesLoures tem-se 
distinguido também pelo mérito da sua escola de 
natação, mas alargou em muito a oferta de 
atividade física e desportiva que proporciona à 
população. 
 
A presença de dezanove nadadores, divididos 
pela natação pura, natação adaptada e natação 
sincronizada, em Campeonatos da Europa e do 
Mundo e em Jogos Olímpicos e Paralímpicos, 
expressam bem a qualidade da escola de natação 
e as boas condições de prática desportiva que 
sucessivas gerações de jovens aqui têm 
encontrado. 

O reconhecimento do mérito da GesLoures e da 
sua equipa técnica ultrapassam em muito o 
Concelho, estando refletido nos sucessivos 
prémios atribuídos aos seus treinadores e 
nadadores por diferentes entidades. 
 
Coletivamente, depois de em 2016 a GesLoures 
ter visto o seu mérito desportivo reconhecido com 
a atribuição da medalha de bronze da Federação 
Portuguesa de Natação, a mesma Federação 
atribuiu-lhe, já em 2017, a Medalha de Ouro de 
mérito desportivo. 
 
Contudo, a GesLoures é muito mais que uma 
escola de natação. Ela contribui para a qualidade 
de vida de milhares de munícipes, inovando nas 
suas atividades e respondendo aos interesses e 
necessidades dos diferentes estratos da 
população, sendo uma empresa com uma 
significativa cultura de inclusão. 
O trabalho desenvolvido no domínio da natação 
adaptada constitui hoje uma referência em 
Portugal. 
 
Gerindo quatro complexos de Piscinas Municipais, 
situados em Loures, Santa Iria de Azóia, Santo 
António dos Cavaleiros e Portela, e fruto do apoio 
e enquadramento do Município, e da competência, 
saber e experiência dos seus trabalhadores, a 
GesLoures é hoje, uma empresa com história, e a 
trabalhar no presente para construir um futuro que 
se deseja seja de serviço público e qualidade à 
população do Concelho de Loures. 
 
 
Por ocasião da celebração de vinte e cinco anos 
de atividade, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida em 17 de maio de 2017, delibera: 
 
- Saudar a GesLoures e todos os eleitos locais, 

membros dos órgãos sociais, trabalhadores e 
parceiros que nos últimos vinte e cinco anos 
contribuíram para a criação, desenvolvimento 
e afirmação do projeto GesLoures. 

 
Esta saudação a ser aprovada, deve ser enviada: 
 
- Ao Conselho de Administração da GesLoures; 
- Presidente da Assembleia Municipal; 
- Juntas e Uniões de Freguesias do Concelho; 
- Aos Órgãos de Comunicação Social. 

 
Loures, 17 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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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 do Relatório Final e de 
consequente adjudicação à entidade COS - 
Companhia Operacional de Segurança, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 213/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
através da deliberação tomada na sua 57.ª 
reunião ordinária, de 13 de janeiro de 2017, 
aprovou autorizar o início, as respetivas peças 
e as regras de entendimento para a 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes com os Municípios de Loures e 
Odivelas, tendo em vista procedimento 
concursal para aquisição de serviços de 
vigilância e segurança humana e serviço de 
rondas de segurança, em instalações de 
administração direta e indireta; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures, na sua 82.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 25 de janeiro 
de 2017, deliberou aprovar, igualmente, as 
regras de entendimento para a constituição de 
entidades adjudicantes, bem como a 
autorização para início, tipo e peças do 
procedimento para aquisição de serviços de 
vigilância e segurança para as instalações do 
Município de Loures, SIMAR e do Município 
de Odivelas; 

 
C. O Município de Loures é o mandatário do 

agrupamento, cabendo-lhe a instrução do 
mencionado procedimento; 

 
D. No que respeita aos SIMAR, o valor da 

adjudicação corresponde ao preço de 
449.964,00 € (quatrocentos e quarenta e nove 
mil, novecentos e sessenta e quatro euros), 
pelo mencionado período de 36 meses; 

E. Em razão do valor do procedimento, o órgão 
competente para aprovar a adjudicação, no 
que respeita à entidade adjudicante SIMAR, 
são os municípios de Loures e Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 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 69/2015, de 16 de julho, 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 à entidade COPS - Companhia 
Operacional de Segurança, Lda., no âmbito do 
procedimento concursal para aquisição de 
serviços de vigilância e segurança humana e 
serviços de rondas de segurança, em instalações 
de administração direta e indireta, pelo preço 
global de 3.106.953,72 € (três milhões, cento e 
seis mil e novecentos e cinquenta e três euros e 
setenta e dois cêntimos), pelo período de 36 
meses, na parte respeitante aos SIMAR, sendo 
que o preço correspondente é de 449.964,00 € 
(quatrocentos e quarenta e nove mil, novecentos e 
sessenta e quatro euros). 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
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Processo n.º 44517/DCA/2017 
Concurso público para a prestação de serviços 
de fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e a frio e com confeção 
local, para alunos, serviços de refeições 
transportadas a quente e a frio e com confeção 
local para adultos, lanches, piqueniques e 
fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios das escolas do ensino básico e 
jardins de infância do Município de Loures 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação à concorrente UNISELF 
- Sociedade de Restaurantes Públicos e Privados, 
S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 232/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público desenvolvido sob o número de 
processo 44517/DCA/2017, com vista à 
celebração de contrato para fornecimento 
continuado de refeições transportadas a 
quente e a frio e com confeção local para 
alunos, serviço de refeições transportadas a 
quente e a frio e com confeção local para 
adultos, lanches, piqueniques e fornecimento 
de kits descartáveis, nos refeitórios das 
escolas do ensino básico e jardins de infância 
do Município de Loures; 

 
B. Decorrido o prazo para a apresentação de 

propostas, o júri do procedimento elaborou o 
Relatório Preliminar com análise e avaliação 
das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia; 

 
C. Tendo decorrido o prazo para efeitos de 

audiência prévia cabe, agora, submeter o 
Relatório Final (em anexo) ao órgão 
competente para a decisão de contratar, a 
Câmara Municipal, com a inerente proposta de 
adjudicação, com vista a aprovação do 
mesmo; 

 
D. O preço base fixado no procedimento foi, em 

termos anuais de 2.781.670,65 € 
correspondendo a um preço base trienal de 
8.345.011,95 €, e que o preço anual da 
proposta ordenada em 1.º lugar e cuja 
adjudicação se propõe é de 2.156.484,50 €, a 
que corresponde um preço trienal de 
6.469.453,50 €, apura-se uma diferença de 
preço, para menos, no montante de 
625.186,15 € em termos anuais e no montante 
de 1.875.558,45 € em termos trienais. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd) do número 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, e 
números 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos 
artigos 73.º e 76.º todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o n.º de processo 
44517/DCA/2017, tendente à celebração de 
contrato para fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e a frio e 
com confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e a frio e 
com confeção local para adultos, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins de infância do 
Município de Loures; 

 
2. A inerente adjudicação da proposta ordenada 

em primeiro lugar, ou seja, a adjudicação da 
proposta da concorrente UNISELF - 
Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., pelo preço global anual de 
2.156.484,50 € e preço global trienal de 
6.469.453,50 €, a que acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

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

Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
desafetação do domínio público municipal de 
parcela de terreno, com a área de 3.604,63 m2, 
sita na Urbanização Terraços da Ponte, Sacavém, 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 214/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na 1.ª Sessão Ordinária, de 27 de fevereiro de 

2007, foi deliberado aprovar a desafetação do 
domínio público municipal de uma parte, com 
a área de 2.500 m2, da parcela de terreno 
designada pela letra “H”, sita na Quinta do 
Mocho, em Sacavém, atual União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, para 
implantação de um lar para a Terceira Idade 
pela Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém (doravante 
designada por Associação); 

 
B. A propriedade respeita a parte da parcela H, 

cedida ao Município de Loures pelo Alvará de 
Loteamento n.º 9/99, para integrar o domínio 
público municipal para equipamentos; 

 
C. A referida área de 2.500 m2 foi desafetada do 

domínio público municipal e encontra-se 
inscrita na matriz sob o artigo 1529 da União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, e 
descrita na ficha predial n.º 2519/Sacavém; 

 
D. Encontra-se a decorrer no Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística o 
licenciamento tendente à construção de 
edifício para instalação de lar de idosos, 
centro de dia e serviço de apoio domiciliário 
(processo n.º 62721/LA/E/OR/2015), requerido 
pela Associação; 

 
E. A área de terreno a ceder em direito de 

superfície é de 6.104,63 m2, pelo que se torna 
necessário desafetar a área restante de 
3.604,63 m2 do domínio público municipal, da 
ficha predial n.º 2409/Sacavém; 

 
F. Pretende constituir-se em direito de superfície, 

a título gratuito, a parcela de terreno com a 
área total de 6.104,63 m2 a favor da 
Associação, sita na atual Urbanização 
Terraços da Ponte, em Sacavém, freguesia da 
União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, al. ccc), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal que esta delibere, nos 
termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, al. q), do 
mesmo diploma legal, a desafetação do domínio 
público da área com 3.604,63 m2. 

 
 

Loures, 10 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
desafetação do domínio público municipal da área 
de 438,00 m2, sita na Quinta de Santa Teresa e 
São Rafael, Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 215/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Com a emissão do ALL n.º 2/2000, de 5 de 

agosto e respetivo Aditamento de 19 de 
novembro de 2002, foram integrados no 
domínio público municipal a área 9.951 m2, 
destinada a equipamentos públicos, do prédio 
sito em Quinta de Santa Teresa e Quinta de 
São Rafael, em Camarate (ficha n.º 
3447/Camarate); 

 
B. Na sequência das candidaturas RAME, 

apresentadas no ano de 2003, constituiu 
pretensão da associação Jardim de Infância 
Nossa Senhora dos Anjos, a construção de 
um Jardim de Infância, tendo sido desafetados 
2 000 m2 do domínio público municipal, e 
objeto de integração no domínio privado 
municipal, constituído em 13 de setembro de 
2005 e objeto de alteração em 31 de março de 
2011 e cedidos à entidade: 

 
P.R. n.º: 85861/00_A3 
Área para Equipamento: 9.951 m2 

Área cedida: 2.000 m2 

Domínio Público / Domínio Privado: Domínio 
Privado 
Ficha Predial: 3519 
Matriz Predial: 5804 
 
 
C. A Instituição, em 16 de dezembro de 2016, 

através do ofício n.º 115/2016, solicitou uma 
nova cedência em direito de superfície para 
construção de novo edifício destinado ao 
ensino Pré-Escolar, junto ao já edificado 
Jardim de Infância, com a área total de 1.170 
m2, conforme consta do projeto junto do 
Processo de Licenciamento a decorrer no 
DPGU (n.º 64073/LA/E/OR - 2017); 

 
D. A área pretendida foi objeto do levantamento 

topográfico de que resultaram 1.178 m2, é 
refletida da seguinte forma, conforme o 
presente quadro: 
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P.R. n.º: 168 
Área Total: 810 m2 
Área a Ceder: 705 m2 
Domínio Público / Domínio Privado: Domínio 
Privado 
Ficha Predial: 1095 
Matriz Predial: 18 da Secção B 
Obs.: Área no domínio privado 
 
 
P.R. n.º: 169 
Área Total: 650 m2 
Área a Ceder: 397 m2 
Domínio Público / Domínio Privado: Domínio 
Público 
Ficha Predial: 820 
Matriz Predial: 18 da Secção B (parte) 
Obs.: Área a desafetar do domínio público 
 
 
P.R. n.º: 85861/00_A1 
Área Total: 3.562,99 m2 
Área a Ceder: 41 m2 
Domínio Público / Domínio Privado: Domínio 
Público 
Ficha Predial: 3447 
Matriz Predial: 18 da Secção B (parte) 
Obs.: Área a desafetar do domínio público 
 
 
P.R. n.º: 85861/00_A3 
Área Total: 2.000 m2 
Área a Ceder: 35 m2 
Domínio Público / Domínio Privado: Domínio 
Privado 
Ficha Predial: 3519 
Matriz Predial: 5804 
Obs.: Área já titulada pela Instituição 
 
 
E. Do quadro anterior resulta a necessidade de 

desafetar do domínio público uma área de 
438,00 m2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal que esta delibere, nos 
termos do disposto no artigo 25.º, n.º 1, alínea q), 
do mesmo diploma legal, a desafetação do 
domínio público da área de 438,00 m2 na Quinta 
de Santa Teresa e São Rafael, em Camarate, na 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
 

Loures, 10 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal entre o Município de Loures e 
a Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 216/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Pelo Protocolo de Colaboração datado de 

06.02.2012, a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela (doravante 
designada por Associação) utiliza as 
instalações municipais sitas na Praceta Maria 
Lamas n.º 2, 1.º andar, Urbanização dos 
Fojos, na Bobadela, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, destinadas a centro de convívio da 
terceira idade; 

B. É pretensão da Associação a utilização de 
parte da área coberta do Mercado Municipal 
da Bobadela e parte do logradouro para 
resposta às necessidades dos sócios, como 
sejam a organização de atividades de 
artesanato, aulas de ginástica ou medição de 
tensão arterial; 

 
C. As competências, designadamente as 

dispostas no artigo 11.º, alíneas e) e g), do 
Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures (Despacho n.º 
14190/2015, de 01.12.2015, publicado na 2.ª 
Série do Diário da República, n.º 235), de 
promover, elaborar ou participar em projetos 
de intervenção comunitária e assegurar o 
relacionamento com as entidades, públicas ou 
privadas, com intervenção de natureza social 
no Concelho de Loures, e propor, desenvolver, 
apoiar e executar planos e programas de 
intervenção que visem estimular as 
capacidades da população sénior no Concelho 
para o envelhecimento ativo, nomeadamente 
através do incentivo à prática de atividades 
lúdicas, culturais e recreativas; 

 
D. A Associação, reconhecida como pessoa 

coletiva de utilidade pública, tem atualmente 
como resposta social aos seniores da 
localidade a de centro de convívio, pretende 
expandir a sua atividade/serviços com a 
cedência das instalações do imóvel municipal 
integrante do Mercado Municipal da Bobadela 
sito na rua Herculano Rodrigues, na Bobadela, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela; 

 
E. A Senhora Vereadora Maria Eugénia Coelho 

pronunciou-se favoravelmente; 
 
F. A Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela também se pronunciou 
favoravelmente; 

 
G. A Associação aceitou as condições 

identificadas pelos serviços. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e artigo 
52.º, n.º 2, alínea a), do Decreto-Lei n.º 280/2007, 
de 07/08, aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o Município 
de Loures e a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela. 
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Loures, 10 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

Minuta de Contrato 
de Utilização de Imóvel Municipal 

 
CLÁUSULA 1.ª 

Objeto 
 

A parte do imóvel municipal integrante do Mercado 
Municipal da Bobadela, integrado no domínio 
privado municipal, inscrito sob os artigos urbanos 
2800 e 2797 da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela e 
descrito sob a ficha predial n.º 941/Bobadela, 
situado na rua Herculano Rodrigues, na Bobadela, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, cuja situação é a que 
se encontra refletida no Documento 
Complementar integrante do presente Contrato, 
destina-se à requalificação de parte do imóvel 
municipal para a nova sede da Associação de 
Reformados, Pensionistas e Idosos da Bobadela. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
A parte do imóvel com a área de 608,02 m2 
identificado na Cláusula Primeira é entregue a 
título gratuito, pelo período de cinco anos, 
automaticamente renovável por iguais períodos 
caso nenhuma das partes denuncie o contrato 
com a antecedência prevista na Cláusula Décima 
Primeira. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela deve apresentar um relatório 
anual da atividade desenvolvida assim como da 
situação dos bens objeto do presente Contrato sob 
pena de se verificar a sua caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Contrato e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

CLÁUSULA 5.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com a água, eletricidade, gás (incluindo as 
despesas devidas com a autonomização dos 
contadores, quando aplicável), são da 
responsabilidade da Freguesia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, desde a data de início da 
ocupação de parte do imóvel com 608,02 m2 pela 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Bobadela, que se verifica com a detenção das 
chaves de acesso pela Associação. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Obras no Imóvel 

 
1. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela é responsável pela 
realização de obras de adaptação da parte do 
imóvel municipal às respostas a instalar, em 
coerência com o necessário acompanhamento 
urbanístico pelo Município de Loures. 

 
2. Após execução das obras previstas no número 

anterior, a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela fica 
autorizada a proceder à execução das obras 
que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina a parte 
do imóvel municipal, desde que previamente 
autorizadas pelo Município de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Manutenção dos Bens 

 
A Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Bobadela assegurará a manutenção de 
parte do imóvel municipal, sendo responsável por 
conservá-lo no estado em que lhe foi entregue. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela é responsável pela 
prestação de informação ao Município de 
Loures no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após ocorrência de qualquer facto que cause 
prejuízo ao(s) bem(ns) municipal/municipais a 
qual deve ser pormenorizada e acompanhada 
de fotos, orçamento ou fatura para/referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 
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2. A responsabilidade pela ocorrência de 
quaisquer acidentes decorrentes da parte do 
imóvel é da Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas na parte do imóvel deverá informar a 
Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
da Bobadela com, pelo menos, 30 (trinta) dias de 
antecedência. 

 
 

CLAÚSULA 10.ª 
Ruído 

 
A Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela obriga-se a respeitar o que se 
encontra estabelecido no Regulamento Geral do 
Ruído, nomeadamente no que concerne ao 
período de funcionamento das respetivas 
atividades. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Denúncia 

 
Poderá ser denunciado o presente Contrato, 
desde que: 
 
1. O Município de Loures avise, por escrito, a 

Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela, com, pelo menos, 6 (seis) 
meses de antecedência; 

 
2. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela avise, por escrito, o 
Município de Loures, com uma antecedência 
não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Extinção 

 
O Contrato findará: 
 
1. Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos à parte do imóvel; 

 
2. Se parte do imóvel for afeto a fim diverso do 

fixado no Contrato e se houver paralisação da 
atividade e sem motivo justificado, por período 
superior a 2 (dois) meses; 

 

3. Se a Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Bobadela proporcionar o uso 
privativo do local, total ou parcialmente, sem 
prévia autorização do Município de Loures; 

 
4. Se a Associação de Reformados, Pensionistas 

e Idosos da Bobadela deixar de ter existência 
jurídica própria e autónoma; 

 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Devolução dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
1. A parte do imóvel municipal será restituída em 

bom estado de conservação ao Município de 
Loures, sem qualquer direito de indemnização 
pela Associação de Reformados, Pensionistas 
e Idosos da Bobadela pelas obras por esta 
realizadas; 

 
2. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela deverá entregar a parte 
do imóvel municipal, no prazo de 30 (trinta) 
dias, findos os quais o Município de Loures 
retoma a posse da mesma. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Benfeitorias 

 
A Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela poderá levantar as 
benfeitorias úteis, mas apenas no caso de não 
provocar detrimento da parte do imóvel municipal, 
não tendo direito a haver o valor delas em caso 
contrário. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da Bobadela e o Município 
de Loures. 
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Rubricas dos outorgantes 
____________________ 
____________________ 
____________________ 

 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização 
de parte de Imóvel Municipal 

[imóvel municipal 
sito na rua Herculano Rodrigues, na Bobadela] 
 
1. BEM IMÓVEL 
 
O estado de conservação de parte do imóvel 
municipal e suas dependências, bem como do 
edifício em que o mesmo se integra é o seguinte: 
 
Descrição: Imóvel municipal designado pelo 
equipamento Mercado Municipal da Bobadela com 
a área total de 3.350 m2 [área coberta de 1.045 m2 
e área descoberta (logradouro) com a área de 
2.305 m2]. 
 
Estado de conservação1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
Dependências do Imóvel2: Parte do imóvel 
municipal a contratualizar composto por um piso 
com 608,02 m2: 
 
- parte da área coberta do pavilhão composta 

por estrutura, painéis laterais e cobertura 
metálica (não totalmente fechada), existindo 
espaços individualizados (tipo loja) 
considerados como zonas de arrumos. 

 
Parte do logradouro a contratualizar com edifícios 
(instalações sanitárias comuns): 
 
- parte da área do logradouro, bem como as 

instalações sanitárias destinadas ao uso 
comum. 

 
Estado de conservação1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
 
Edifício em que se integra o imóvel3: imóvel 
municipal designado por Mercado Municipal da 
Bobadela. 
 
Estado de conservação1 (bom/mau/razoável): 
Bom 
 
 
Valor do bem imóvel4 (avaliação/patrimonial): 
193.330,00 € (área coberta) 
Data correspondente ao valor do bem imóvel: 
Determinado no ano de 2015 

Valor do bem imóvel4 (avaliação/patrimonial): 
12.689,23 € (área descoberta) 
Data correspondente ao valor do bem imóvel: 
Determinado no ano de 2014 
 
 
2. CHAVES DO IMÓVEL 
 
Não existem chaves de acesso na posse do 
Município de Loures correspondentes ao 
equipamento Mercado Municipal da Bobadela, 
estando as mesmas com a Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela. 
 
 
3. PARTILHA DO ESPAÇO 
 
As instalações sanitárias são de utilidade comum 
pelos utentes, funcionários do Mercado Municipal 
da Bobadela e utentes e dirigentes da referida 
Associação e pela União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela. 
 
 
1 São parte integrante deste Documento Complementar as 9 

fotografias de parte do bem imóvel anexadas e a planta de 
localização correspondente. 

2 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 
etc. 

3 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 
objeto do Contrato e o edifício. 

4 Este valor corresponde à área total do imóvel municipal (inclui 
valor do terreno sobre o qual o equipamento está implantado). 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures, a União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
e a Casa do Concelho de Armamar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 217/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Com o presente Protocolo de Colaboração 

entre o Município de Loures, a União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e 
a Casa de Armamar se pretende estabelecer 
uma parceria com o objetivo de preservar e 
dinamizar o mercado coberto de Camarate, 
sito na Rua Cidade de Lisboa, Bairro de 
Angola, em Camarate; 

 
B. O Município de Loures é proprietário do 

edifício; 
 
 

C. A Junta de Freguesia da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação é 
a entidade gestora do espaço nos termos do 
Acordo de Execução de Delegação Legal de 
Competências do Município de Loures nas 
Juntas de Freguesia; 

 
D. A Casa do Concelho de Armamar é uma 

Associação, legalmente constituída, que 
contribui para o desenvolvimento de atividades 
culturais e recreativas; 

 
E. A pretensão das Autarquias Locais na 

cedência de espaço no mercado coberto de 
Camarate à Casa do Concelho de Armamar, 
com sede no concelho de Loures, constitui-se 
com o objetivo de prestar apoio à população 
natural e descendente do concelho de 
Armamar residente na área metropolitana de 
Lisboa, promovendo a sua integração social e 
comunitária, nomeadamente através do 
desenvolvimento de atividades culturais e 
recreativas, organização de festas e palestras 
e informação e apoio a associados. Tem ainda 
como objetivo cooperar com o Município de 
Armamar nos setores da educação e do 
turismo e quaisquer outras atividades que 
promovam o convívio entre os armamarenses 
e prestar apoio aos residentes no Concelho de 
Armamar nas suas deslocações a Lisboa para 
resolução dos seus problemas; 

 
F. Conforme disposto no artigo 23.º, n.º 1, da Lei 

n.º 75/2013, de 12.09, constitui atribuição do 
município a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a celebração do Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Loures, a União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, e a 
Casa do Concelho de Armamar. 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Loures, 

a União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação 

e a Casa do Concelho de Armamar 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Do objeto 

 
O presente Protocolo tem por objeto a 
colaboração entre os subscritores com vista a 
possibilitar a multiplicidade de atividades 
económicas, culturais e turísticas no mercado 
coberto de Camarate. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Das formas de colaboração 

 
A cooperação definida na cláusula primeira far-se-
á através de: 
 
1. Intercâmbio de conhecimentos, experiências e 

informações técnicas; 
 
2. Realização de cursos, programas e eventos 

de interesse comum aos partícipes; 
 
3. Desenvolvimento de ações que visem o 

desenvolvimento conjunto de projetos de 
âmbito cultural, recreativo ou outros. 

 
4. Intercâmbio de pessoal para atuação em 

projetos conjuntos em setores da educação, 
turismo ou outras atividades. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Dos procedimentos 

 
Para implementar ações decorrentes deste 
Protocolo de Colaboração, serão celebrados 
Protocolos específicos a partir de projetos 
aprovados. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Da cedência de espaço 

no Mercado coberto de Camarate 
 

Para o efeito será cedida a utilização de espaço 
no bem imóvel municipal correspondente ao 
mercado coberto de Camarate à Casa do 
Concelho de Armamar. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Das comunicações 

 
As relações entre os subscritores ao abrigo do 
presente Protocolo devem ser feitas por escrito, 
mediante correio eletrónico ou carta dirigida aos 
seguintes representantes das partes signatárias: 
 
- Pela União das Freguesias 

o/a Sr./Sr.ª ___________________________; 
 
- Pelo Município 

o/a Sr./Sr.ª ___________________________; 
 
- Pela Associação 

o/a Sr./Sr.ª ____________________________  
 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Da cessão da posição contratual 

 
Nenhuma das partes pode ceder a respetiva 
posição sem consentimento escrito das restantes. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Da vigência 

 
O prazo de vigência do Protocolo de Colaboração 
é de 3 (três) anos a contar da data de assinatura 
do mesmo, automaticamente prorrogado por 
iguais períodos se nenhuma das partes o 
denunciar. 

 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

17 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

17 

 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1630-A/DOM 
Empreitada de trabalhos genéricos em espaço 
público 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
ratificação de todas as decisões tomadas pelo júri 
do procedimento, de adjudicação da empreitada, 
de delegação de competências para aprovação da 
respetiva minuta do contrato a celebrar, no 
Presidente da Câmara Municipal, e de nomeação 
do Diretor Técnico da Fiscalização e 
Representante Legal do Dono da Obra. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 218/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, a 16 de março de 2017, 
conforme deliberação n.º 124/2017, foi 
lançado o concurso público, em conformidade 
com o previsto no artigo 19.º alínea b) e 
artigos 17.º e 18.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, desenvolvido sob o 
número de processo 1630-A/DOM, para a 
execução da empreitada “Trabalhos Genéricos 
no Espaço Público”; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, e sem que fossem apresentadas 
quaisquer observações por parte dos 
concorrentes nesse âmbito; 

 
C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

que se anexa, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures com vista à aprovação do 
mesmo; 

 
D. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa Estrela do Norte, Engenharia e 
Construção, SA; 
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E. O valor do procedimento é de 349.000,00 € 
(trezentos e quarenta e nove mil euros), 
excluindo o IVA e com um prazo máximo de 
execução de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias seguidos, podendo a sua duração 
ser inferior caso o preço contratual seja 
atingido; 

 
F. Não obstante ser a Câmara Municipal o órgão 

competente para a aprovação das minutas dos 
contratos este órgão pode delegar tal 
competência no Presidente da Câmara 
Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º, e 
do n.º 1 do artigo 34.º, ambos do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos números 3 e 
4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º e 
76.º, estes últimos todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso 

público desenvolvido sob o número de 
processo 1630-A/DOM, informação n.º 
348/direp/mr, tendente à celebração do 
contrato de empreitada para o procedimento 
de contratação pública designado por 
“Trabalhos Genéricos em Espaço Público”; 

 
2. A ratificação de todas as decisões tomadas 

pelo júri do procedimento no âmbito das suas 
competências, nomeadamente em matéria de 
aprovação de erros e omissões ao caderno de 
encargos de acordo com a Ata de Reunião de 
Erros e Omissões, da qual não houve 
necessidade de correção do valor base do 
procedimento; 

 
3. A adjudicação da empreitada de Trabalhos 

Genéricos em Espaço Público, à empresa 
Estrela do Norte, Engenharia e Construção, 
SA, pelo valor de 349.000,00 € (trezentos e 
quarenta e nove mil euros) e o prazo máximo 
de execução de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias seguidos, podendo a sua duração 
ser inferior caso o preço contratual seja 
atingido, sendo que ao preço referido acresce 
o IVA à taxa legal em vigor; 

 
4. A delegação de competências para aprovação 

da respetiva minuta do contrato a celebrar, no 
âmbito do mesmo procedimento, no 
Presidente da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 109.º do Código dos Contratos 
Públicos; 

5. A nomeação como Diretor Técnico da 
Fiscalização e Representante Legal do Dono 
da Obra o Sr. Eng.º José Teles, nos termos e 
para os efeitos do disposto no artigo 344.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
… 

 
Loures, 9 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
Processo n.º 671-C/DOM 
Empreitada de “Sinalização Horizontal no 
Concelho - Loures” 
Proposta de aprovação do projeto de minuta de 
contrato, para os lotes 3, 4 e 5, a celebrar entre o 
Município de Loures e a empresa Trafiurbe - 
Sinalização, Construção e Engenharia, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 219/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado pela Câmara Municipal de 

Loures na 86.ª Reunião Ordinária de Câmara, 
datada de 22 de março de 2017 a abertura do 
concurso público por Lotes para a empreitada 
de execução da sinalização horizontal no 
concelho e relativa ao processo número 671-
C/DOM; 

 
B. Foi aprovado pela Câmara Municipal de 

Loures na 88.ª Reunião Ordinária, datada de 
19 de abril de 2017, a adjudicação do 
concurso público por lotes para a empreitada 
de execução da sinalização horizontal no 
concelho relativa ao processo número 671-
C/DOM e que teve por base o teor do 
Relatório Final do Júri do procedimento de 
contratação pública; 

 
C. A competência para aprovação da minuta de 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
Código dos Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
cabe à Câmara Municipal, enquanto órgão 
competente para a decisão de contratar, tendo 
em conta o valor contratual. 



 

 
N.º 10 

  

 
 

17 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

19 

 

Assim, tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 98.º do Código dos 
Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro), aprovar o projeto de 
minuta do contrato para os Lotes 3, 4 e 5 a 
celebrar entre o Município de Loures e a empresa 
Trafiurbe - Sinalização, Construção e Engenharia, 
S.A., em anexo à presente proposta deliberativa 
 
… 

 
Loures, 10 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

Empreitada 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
TRAFIURBE - Sinalização, Construção e 
Engenharia, S.A., pessoa coletiva número 
501804013, com sede no Talaídepark - Centro 
Empresarial de Talaíde, Estrada Octávio Pato, n.º 
175-177, Edifício A, n.º 4, Freguesia de S. 
Domingos de Rana e Município de Cascais, C.P. 
2785-723, com endereço eletrónico 
geral@trafiurbe.pt, com o capital social de 
650.000,00 euros, matriculada na Conservatória 
do Registo Comercial de Cascais, adiante 
designada por Segundo Contraente, neste ato 
representado por ……, Segundo Outorgante, na 
qualidade de ………… , conforme Certidão 
Permanente do Registo Comercial on line 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 0046-0085-4261. 
 
 
 

Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 86.ª Reunião 
Ordinária realizada em 22 de março de 2017, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento, 
publicitado no Diário da República, II Série, 
número 60, de 24 de março de 2017, e 
disponibilizado na mesma data na plataforma 
VortalNext. 
 
Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação, tomada pela Câmara Municipal de 
Loures na sua 88.ª Reunião Ordinária, realizada 
em 19 de abril de 2017 e a deliberação de 
aprovação da minuta de contrato, tomada pelo 
mesmo Órgão Executivo Municipal, na sua …ª 
Reunião Ordinária, realizada em ……. , nos 
termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do 
Código dos Contratos Públicos. 
 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Empreitada de Obras Públicas que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira - 1. O presente contrato tem 
por objeto a realização da empreitada designada 
por Execução de Sinalização Horizontal do 
Concelho de Loures respeitante aos Lotes 3, 4 e 
5, a que corresponde: 
 
Lote 3 - Pintura de passagens para peões na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, a executar de acordo 
com o Mapa de Trabalhos constante do Anexo II-C 
do Caderno de Encargos e da Proposta do 
Segundo Contraente; 
 
Lote 4 - Pintura de Marcações Longitudinais no 
concelho, a executar de acordo com o Mapa de 
Trabalhos constante do Anexo II-D do Caderno de 
Encargos e da Proposta do Segundo Contraente; 
 
Lote 5 - Execução de trabalhos de Sinalização, 
Acessibilidade e Acalmia de Tráfego, de acordo 
com o Mapa de Trabalhos constante do Anexo II-E 
do Caderno de Encargos e da Proposta do 
Segundo Contraente. 
 
2. A presente empreitada é executada nas 
condições estabelecidas na proposta do 
Empreiteiro, nas cláusulas do Caderno de 
Encargos, dos erros e omissões, bem como os 
esclarecimentos ao mesmo, e demais elementos 
escritos, desenhados e patenteados, documentos 
que aqui se dão por integralmente reproduzidos e 
que ficam arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo com o 
previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
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Cláusula Segunda -1. O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada respeitante ao: 
 
1.1. Lote 3, no prazo máximo de 120 (cento e 

vinte) dias seguidos, a contar da data da 
consignação, ou até ser atingido o valor de 
90.000,00 €; 

 
1.2. Lote 4, no prazo máximo de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias seguidos, a contar da 
data da consignação, ou até ser atingido o 
valor de 90.000,00 €; 

 
1.3. Lote 5, no prazo máximo de 365 (trezentos e 

sessenta e cinco) dias seguidos, a contar da 
data da consignação, ou até ser atingido o 
valor de 111.698,11 €; 

 
Cláusula Terceira -1. Pela execução da 
empreitada e pelo cumprimento das demais 
obrigações decorrentes do contrato, o Dono da 
Obra obriga-se a pagar ao Empreiteiro: 
 
- para o Lote 3 o preço de 90.000,00 € (noventa 

mil euros), acrescido do IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 

 
- para o Lote 4 o preço de 90.000,00 € (noventa 

mil euros), acrescido do IVA - Imposto sobre o 
Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se 
legalmente devido. 

 
- para o Lote 5 o preço de 111.698,11 € (cento 

e onze mil, seiscentos e noventa e oito euros e 
onze cêntimos), acrescido do IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 
vigor, se legalmente devido. 

 
2. Os encargos resultantes do presente contrato 

serão satisfeitos pela dotação orçamental 
seguinte: 

 
Lote 3 - classificação orgânica: 1003, classificação 
económica: 07010409, com o número de 
compromisso 2017/1456, datado de 17 de abril de 
2017. 
 
Lote 4 - classificação orgânica: 1003, classificação 
económica: 07010409, com o número de 
compromisso 2017/1457, datado de 17 de abril de 
2017. 
 
Lote 5 - classificação orgânica: 1003, classificação 
económica: 07010409, com o número de 
compromisso 2017/1458, datado de 17 de abril de 
2017. 
 

Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 28.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
Seguro Caução com o número de apólice 
100017992/200, emitida em 9 de maio de 2017, 
pela “COSEC - Companhia de Seguros de 
Créditos, S.A.”, com sede na Avenida da 
República, n.º 58, em Lisboa, no valor de 
29.169,82 € (vinte e nove mil, cento e sessenta e 
nove euros e oitenta e dois cêntimos), a favor da 
Câmara Municipal de Loures. 
 
Cláusula Sexta - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula 
de revisão a utilizar a constante do número 6 da 
Cláusula 46.ª Disposições Especiais do Caderno 
de Encargos. 
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 

menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 

 
Cláusula Sétima - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as multas serão aplicadas nos 
termos da Cláusula 9.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Oitava - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 35.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Nona - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima - 1.Fazern parte integrante do 
contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 
b) O Caderno de Encargos, a proposta 

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

 
Cláusula Décima Primeira -1. As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- MUNICÍPIO DE LOURES: geral@cm-loures.pt 
 
- TRAFIURBE - Sinalização, Construção e 

Engenharia, S.A.: geral@trafiurbe.pt 
 
2. Qualquer alteração das informações de 

contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada ao outro Contraente. 

 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
Pelos Outorgantes foram exibidos os seguintes 
documentos: 
 
- Declaração emitida pelo Segundo Contraente 

conforme modelo constante do anexo II, do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

I.P., válida até 17 de junho de 2017, 
comprovativa da situação contributiva 
regularizada do Segundo Contraente; 

 
- Certidão do Serviço de Finanças de Cascais 2 

- [3433], válida até 13 de maio de 2017, 
comprovativa da situação tributária 
regularizada do Segundo Contraente; 

 
- Certificados do Registo Criminal dos titulares 

dos órgãos sociais do Segundo Contraente. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 

 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Processo n.º 1644/DOM 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da minuta 
de Contrato Interadministrativo para remodelação 
do Parque Infantil “O Sonho da Criança” na Rua 
Egas Moniz, Bobadela, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 220/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, prevê no seu artigo 131.º a 
possibilidade de delegação de competências 
nas freguesias em todos os domínios dos 
interesses próprios das populações destas; 

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetiva desde os 
anos 80 do século passado, com resultados 
positivos; 

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

para a transferência de 70% do valor da 
adjudicação da intervenção para a 
recuperação dos parques infantis, para as 
juntas de freguesia, com vista à concretização 
do Plano de Intervenções dos Parques Infantis 
do Concelho; 

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

necessários e adequados; 
 
E. Não existe aumento da despesa pública; 
 
F. Se preveem ganhos de eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos públicos, tendo em 
consideração, nomeadamente critérios de 
proximidade e rapidez na execução de todos 
os atos necessários à prossecução do 
interesse público por parte das freguesias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
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março, seja submetida à Assembleia Municipal a 
aprovação do Contrato Interadministrativo em 
anexo, para a remodelação do Parque Infantil “O 
Sonho da Criança”, na Rua Egas Moniz, na 
Bobadela. 
 
… 

 
Loures, 9 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 

Minuta de contrato interadministrativo a 
estabelecer com a União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela - Requalificação de Parques Infantis 
 
A lei prevê duas formas distintas para a 
concretização da delegação de competências dos 
municípios nas freguesias: 
 
a) A denominada delegação legal (ou tácita) 

A delegação legal ou tácita verifica-se quando 
a própria lei considera delegadas num 
determinado órgão competências que atribui a 
outro. 

 
b) E a delegação por contrato interadministrativo 

Para além da delegação legal, a lei prevê 
ainda a possibilidade de se proceder à 
delegação de competências por via da 
celebração de contratos interadministrativos. 

 
À negociação, celebração e execução dos 
contratos interadministrativos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 25/2015, de 30/03, e pela Lei n.º 69/2015, de 
16/07, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30/03, e, 
subsidiariamente, o Código dos Contratos 
Públicos e o Código do Procedimento 
Administrativo (n.º 2 do artigo 120.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013). 
 
Assim, e considerando: 
 
1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, em 

especial o determinado nos seus artigos 
16.º/n.º 1, alíneas i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e 
m), e 116.º a 123.º; 

 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações; 

3. Que a delegação de competências deve ser 
acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
4. Com este instrumento de delegação de 

competências a C.M. Loures aumenta a sua 
capacidade de resposta no domínio das 
Intervenções a realizar nos parques de jogo e 
recreio em mau estado de conservação, 
conferindo maior celeridade e eficácia a este 
tipo de trabalhos; 

 
5. Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
6. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
lnteradministrativo nas suas reuniões de 
_____ e _____ respetivamernte; 

 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso 
das competências previstas nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 
 
e 
 
a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, NIF 510839533, 
com sede em Praceta Aviador Plácido de Abreu 
n.º 7-A, 2690-521 Santa Iria de Azóia, neste ato 
representada pelo(a) Presidente da Junta de 
Freguesia, Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, 
no uso das competências previstas nas alíneas a), 
f) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013. 
 
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato interadministrativo o qual se rege pelos 
termos a cláusulas seguintes: 
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Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil “O Sonho 
da Criança” sito na Rua Professor Egas Moniz, na 
localidade de Bobadela, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

efetuar-se em conformidade com as normas e 
orientações técnicas fixadas no Anexo I e 
disposições legais em vigor. 

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

Junta de Freguesia quaisquer trabalhos 
extraordinários associados à intervenção no 
parque infantil referido na cláusula 1.ª. 

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de verbas 

 
A Câmara Municipal de Loures transfere para a 
Junta de Freguesia 70% do valor da adjudicação 
da intervenção, assumindo a Junta de freguesia 
30 % do valor da obra. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

referido na cláusula 1.ª deverão ser 
contratualizados pela Junta de Freguesia por 
recurso a empreitada de obras públicas; nos 
termos e para os efeitos do Código dos 
Contratos Públicos, a empreiteiro de obras 
públicas com as seguintes habilitações: 10.ª 
subcategoria da 2.ª categoria, isto é a 
subcategoria correspondente a infraestruturas 
de desporto e lazer, em classe que cubra o 
valor global da proposta. 

 
2- A Junta de Freguesia obriga-se a apresentar à 

C.M. Loures o contrato de empreitada 
celebrado, que deve consagrar um prazo de 
garantia mínimo dos trabalhos executados de 
2 anos. 

 

3- A Junta de Freguesia obriga-se a entregar à 
C.M. Loures, no final da obra, as guias de 
acompanhamento de resíduos de construção 
e demolição devidamente preenchidas e 
entregues a operador de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD’s) devidamente 
licenciado para o efeito. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a colocar no local 
da obra uma placa identificativa da mesma, 
segundo modelo a conceber pela C.M. Loures, e 
que contenha menção expressa e quantificada da 
participação das partes na empreitada. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor no dia __ de 
__________ de 2017. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

 
O contrato pode cessar por caducidade, 
revogação ou resolução nos termos previstos na 
lei. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
__________________ 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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Processo n.º 1646-A/DOM 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da minuta 
de Contrato Interadministrativo para remodelação 
do Espaço de Jogo e Recreio na Rua 1.º de Maio, 
Manjoeira, União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 221/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico das autarquias locais, 

aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, prevê no seu artigo 131.º a 
possibilidade de delegação de competências 
nas freguesias em todos os domínios dos 
interesses próprios das populações destas; 

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetiva desde os 
anos 80 do século passado, com resultados 
positivos; 

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

para a transferência de 70% do valor da 
adjudicação da intervenção para a 
recuperação dos parques infantis, para as 
juntas de freguesia, com vista à concretização 
do Plano de Intervenções dos Parques Infantis 
do Concelho; 

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

necessários e adequados; 
 
E. Não existe aumento da despesa pública; 
 
F. Se preveem ganhos de eficiência e eficácia na 

gestão dos recursos públicos, tendo em 
consideração, nomeadamente critérios de 
proximidade e rapidez na execução de todos 
os atos necessários à prossecução do 
interesse público por parte das freguesias. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
 
Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de 
março, seja submetida à Assembleia Municipal a 
aprovação do Contrato Interadministrativo em 
anexo, para a remodelação do Parque Infantil da 
Manjoeira. 

… 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato interadministrativo a estabelecer com 
a União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal - Remodelação do Espaço de 
Jogo e Recreio da Rua 1.º de Maio, Manjoeira 

 
A lei prevê duas formas distintas para a 
concretização da delegação de competências dos 
municípios nas freguesias: 
 
a) A denominada delegação legal (ou tácita) 

A delegação legal ou tácita verifica-se quando 
a própria lei considera delegadas num 
determinado órgão competências que atribui a 
outro. 

b) E a delegação por contrato interadministrativo 
Para além da delegação legal, a lei prevê 
ainda a possibilidade de se proceder à 
delegação de competências por via da 
celebração de contratos interadministrativos. 

 
À negociação, celebração e execução dos 
contratos interadministrativos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com as alterações introduzidas pela Lei 
n.º 25/2015, de 30/03, e pela Lei n.º 69/2015, de 
16/07, e pela Lei n.º 7-A/2016, de 30/03, e, 
subsidiariamente, o Código dos Contratos 
Públicos e o Código do Procedimento 
Administrativo (n.º 2 do artigo 120.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013). 
 
Assim, e considerando: 
 
1. O disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, em 

especial o determinado nos seus artigos 
16.º/n.º 1, alíneas i) e j), 33.º/n.º 1, alíneas l) e 
m), e 116.º a 123.º; 

 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações; 

 
3. Que a delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 
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4. Com este instrumento de delegação de 
competências a C.M. Loures aumenta a sua 
capacidade de resposta no domínio das 
intervenções a realizar nos parques de jogo e 
recreio em mau estado de conservação, 
conferindo maior celeridade e eficácia a este 
tipo de trabalhos; 

 
5. Que a celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das assembleias de 
freguesia, quer das assembleias municipais 
[alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 
6. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 

Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de ____ 
e ____ respetivamente. 

 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso 
das competências previstas nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 
 
e 
 
a União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, NIF 680001484, com sede em 
Avenida Eng.º Adão Barata,18, 2660-179 Santo 
Antão do Tojal, neste ato representada pelo(a) 
Presidente da Junta de Freguesia, João da Silva 
Florindo, no uso das competências previstas nas 
alíneas a), f) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013. 
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato interadministrativo o qual se rege pelos 
termos e cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil sito na 
Rua 1.º de Maio na localidade da Manjoeira, 
freguesia de Santo Antão do Tojal. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

efetuar-se em conformidade com as normas e 
orientações técnicas fixadas no Anexo I e 
disposições legais em vigor. 

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

Junta de Freguesia quaisquer trabalhos 
extraordinários associados à intervenção no 
parque infantil referido na cláusula 1.ª. 

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de Verbas 

 
A Câmara Municipal de Loures transfere para a 
Junta de Freguesia 70% do valor da adjudicação 
da intervenção, assumindo a Junta de Freguesia 
30 % do valor da obra. 

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

referido na cláusula 1.ª deverão ser 
contratualizados pela Junta de Freguesia por 
recurso a empreitada de obras públicas, nos 
termos e para os efeitos do Código dos 
Contratos Públicos, a empreiteiro de obras 
públicas com as seguintes habilitações: 10.ª 
subcategoria da 2.ª categoria, isto é a 
subcategoria correspondente a infraestruturas 
de desporto e lazer, em classe que cubra o 
valor global da proposta. 

 
2- A Junta de Freguesia obriga-se a apresentar à 

C.M. Loures o contrato de empreitada 
celebrada, que deve consagrar um prazo de 
garantia mínimo dos trabalhos executados de 
2 anos. 

 
3- A Junta de Freguesia obriga-se a entregar à 

C.M. Loures, no final da obra, as guias de 
acompanhamento de resíduos de construção 
e demolição devidamente preenchidas e 
entregues a operador de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD’s) devidamente 
licenciado para o efeito. 
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Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

 
A Junta de Freguesia obriga-se a colocar no local 
da obra uma placa identificativa da mesma, 
segundo modelo a conceber pela C.M. Loures, e 
que contenha menção expressa e quantificada da 
participação das partes na empreitada. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor no dia __ de 
__________ de 2017. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

 
O contrato pode cessar por caducidade, 
revogação ou resolução nos termos previstos na 
lei. 

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
__________________ 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação de Acordo de Utilização de 
Décor a celebrar entre o Município de Loures e SP 
- Televisão, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 222/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A produtora SP Televisão se encontra a gravar 

uma nova novela, a estrear brevemente, nos 
termos da informação com registo webdoc n.º 
E/34451/2017; 

 
B. Para esse efeito é necessário efetuar 

gravações num espaço de pátio interior para 
cenário fixo; 

 
C. Após visita da produtora às instalações do 

Museu Municipal de Loures - Quinta do 
Conventinho, considerou-se pertinente a 
utilização dos claustros, centro de 
documentação e oficinas existentes neste 
espaço, para efetuar as gravações; 

 
D. Para regular a relação de cooperação entre a 

produtora televisiva e a Autarquia se torna 
necessário estabelecer um acordo de 
cooperação que expresse as 
responsabilidades de cada uma das entidades 
e as vantagens em termos promocionais para 
o Município. 

 
 
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, na sua 
redação atual, aprovar o acordo de utilização de 
décor, entre o Município e a SP - Televisão, S.A., 
em anexo à proposta, de acordo com a informação 
técnica registada sob o n.º E/34451/2017. 

 
 

Loures, 28 de abril de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Acordo de Utilização de Décor 
 

Entre: 
 
SP - TELEVISÃO, S.A., com sede no Caminho da 
Ponte, São Marcos, 2735-519 Cacém, com o 
capital social de 500.000,00 €, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Sintra sob 
o número único de pessoa coletiva 507989902, 
aqui representada por Jorge Marecos Duarte e 
João Pedro Ferreira Lopes, com poderes para o 
ato, adiante também designada por Primeira 
Outorgante 
 
e 
 
Município de Loures, com sede na Praça da 
Liberdade, 2674-501, em Loures, com o número 
único de pessoa coletiva 501294996, aqui 
representada por Bernardino Soares, na qualidade 
de Presidente do Município, com poderes para o 
ato, adiante também designada por Segunda 
Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
A) A SP- Televisão S.A. é uma sociedade 

comercial cuja atividade, entre outras, consiste 
na produção de programas para radiodifusão 
televisiva; 

 
B) No desenvolvimento da referida atividade a SP 

- Televisão S.A. necessita de realizar 
gravações de interior e exterior em espaços 
pertencentes a terceiros, que passarão a 
integrar a obra audiovisual com o título 
“Espelho d’Água”; 

 
C) O Segundo Outorgante é proprietário da 

Quinta do Conventinho - Décor Pátio 
Instituição; 

 
D) Enquanto proprietário o Segundo Outorgante 

garante que está devidamente autorizado a 
acordar os termos do presente acordo. 

 
 
É celebrado o presente acordo de utilização de 
décor que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

 
Pelo presente acordo a Segunda Outorgante 
autoriza a Primeira Outorgante a utilizar a(o) 
Quinta do Conventinho sita(o), na Estrada 
Nacional 8, 2660-346, em Santo António dos 
Cavaleiros, para aí serem realizadas gravações 
para a obra audiovisual. 

 

Cláusula Segunda 
 

A autorização referida na cláusula anterior, 
abrange, nomeadamente, a utilização do claustro, 
centro de documentação e oficinas, bem como de 
todo o mobiliário e adereços já existentes, parque 
de estacionamento, sem detrimento de acesso a 
outras áreas pontualmente necessárias para 
efeitos de gravação, sob autorização prévia do 
Segundo Outorgante. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

Todas as imagens gravadas decorrentes da 
autorização de utilização de décor ora celebrada 
que passem a fazer parte integrante da obra 
audiovisual, poderão ser utilizadas, para sempre, 
pela Primeira Outorgante ou por terceiro a quem 
esta autorize ou transmita quaisquer direitos sobre 
a referida obra, para os seguintes fins: 
 
a) Radiodifusão e comunicação ao público, o que 

inclui o direito de efetuar novas transmissões. 
retransmissões e comercialização para fins de 
radiodifusão utilizando todo o tipo de sistema 
de televisão ou de rádio, através do recurso a 
qualquer meio técnico de difusão, de 
distribuição ou de comunicação, atualmente 
conhecido ou que venha a ser criado, 
incluindo a transmissão através da via 
hertziana terrestre, satélite, sistemas de 
distribuição por fio ou cabo, por telefone, fixo 
ou móvel, por fibras óticas, sistemas de 
receção por encomenda, ou qualquer outro 
sistema, em circuito fechado, ou não, 
codificados, ou não, para a apresentação 
pública ou privada, incluindo a transmissão 
através da Internet (simulcasting ou 
webcasting), nas emissões televisivas ou 
serviço de programas televisivos ou 
radiofónicos existentes ou a criar, sejam eles 
generalistas ou temáticos, de âmbito 
internacional, nacional, regional ou local, de 
acesso condicionado ou não condicionado, em 
todo o mundo e sistema solar; 

b) Exploração cinematográfica que integra o 
direito de reprodução e o direito de exibição; 

c) Reprodução, direta ou indireta, temporária ou 
permanente, total ou parcial, por quaisquer 
meios e sob qualquer forma e/ou suporte 
áudio e/ou vídeo existente ou a inventar para 
quaisquer fins comerciais (principais ou 
secundários), promocionais ou não, incluindo 
todas as formas de distribuição tais como 
venda, aluguer ou comodato, emissão 
codificada e video on demand; 
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d) Utilização e divulgação, total ou em excerto, 
qualquer que seja o suporte ou meio, para os 
fins promocionais e de comercialização que a 
Primeira Outorgante entender; 

e) Apresentação, divulgação ou qualquer tipo de 
comunicação, tais como em ações 
promocionais, festivais, feiras, cinema, 
estabelecimentos de ensino, hospitais, 
estabelecimentos prisionais, gares, 
aeroportos, portos, aeronaves, barcos, 
autocarros ou comboios, ou quaisquer outros 
locais públicos ou privados; 

f) Colocação, no todo ou em parte, à disposição 
do público, por fio ou sem fio, de forma a 
torná-las acessíveis a qualquer pessoa a partir 
do local e no momento por ela escolhido, o 
que inclui a sua exploração direta ou indireta 
através de quaisquer plataformas interativas 
incluindo, sem limitação, os SMS e MMS, os 
serviços de IVR, os serviços de audiotexto e 
teletexto e, bem assim, através de todas as 
demais plataformas suscetíveis de serem 
utilizadas para esse efeito, sob qualquer 
forma, designadamente para fins de promoção 
das mesmas. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

1. Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior 
quanto às utilizações, a autorização para a 
gravação in loco vigora pelo período de 9 
meses, sendo o seu início em fevereiro e o 
seu termo em novembro de 2017. 

 
2. No caso da Primeira Outorgante necessitar de 

mais tempo para realizar as gravações, a 
Segunda Outorgante obriga-se, desde já, a 
prolongar o tempo da autorização, pelo tempo 
solicitado. 

 
3. Para os efeitos do previsto no número dois, a 

Primeira Outorgante deverá, com a 
antecedência de 15 (quinze) dias do termo do 
prazo estabelecido no número um, comunicar 
à Segunda Outorgante, por escrito, por quanto 
mais tempo vigorará a autorização. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

1. As gravações poderão ocorrer em qualquer 
dia da semana/de segunda a sexta, exceto às 
terças-feiras e fins de semana, devendo a 
Primeira Outorgante comunicar à Segunda 
Outorgante, com a antecedência de 5 (cinco) 
dias úteis, os dias em que irá realizar as 
gravações. 

 

2. Por dia de gravação, de preparação técnica e 
de decoração entende-se o período máximo 
de 12 horas compreendido entre as 8 e as 24 
horas. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

1. No presente contrato, e por contrapartida, a 
Primeira Outorgante compromete-se a ceder 
ao Segundo Outorgante, bens no valor 
máximo de 400,00 € (quatrocentos euros) e a 
inserir um cartão publicitário no final de um 
episódio, por cada dia de gravação. 

 
2. A referida cedência ocorrerá no final dos 

meses de abril, setembro e novembro de 
acordo com o número de dias de gravação. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

No caso de ser necessário contratar policiamento 
ou obter quaisquer licenciamentos, são os 
mesmos da responsabilidade da Primeira 
Outorgante. 

 
 

Cláusula Oitava 
 

Quaisquer danos causados pela Primeira 
Outorgante no espaço ou objetos da 2.ª 
Outorgante utilizados nas gravações e 
preparações deverão ser reparados por aquela, 
devendo a mesma garantir a existência de seguro 
de responsabilidade civil para o efeito. 
Caso o material e equipamento da Primeira 
Outorgante tenha que permanecer no interior das 
instalações do segundo outorgante, é da 
responsabilidade deste a sua segurança e 
conservação. 

 
 

Cláusula Nona 
 

A Segunda Outorgante garante que, durante os 
períodos em que estão a decorrer gravações, 
preparações ou decorações as mesmas não serão 
perturbadas por si ou terceiros sob a sua 
responsabilidade. 

 
 

Cláusula Décima 
 

O incumprimento de quaisquer das obrigações 
constantes do presente acordo, dá o direito ao 
Outorgante não faltoso de, nos termos legais, 
resolver o contrato e de ser indemnizado nos 
termos gerais. A resolução será acionada por 
qualquer dos Outorgantes, após notificação escrita 
ao outro. 
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Cláusula Décima Primeira 
 

No caso de, por alguma razão não imputável à 
vontade da Primeira Outorgante, a gravação da 
obra audiovisual terminar antes do prazo 
estabelecido na cláusula ou do seu prolongamento 
nos termos da Cláusula Quarta, o presente acordo 
caducará automaticamente, sem que seja devida 
qualquer indemnização, seja a que título for, ao 
Segundo Outorgante. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
 

Quaisquer notificações a que haja de proceder-se 
nos termos do presente acordo serão efetuadas 
por escrito, por e-mail - com o devido recibo de 
leitura - ou correio registado com aviso de receção 
para as moradas acima indicadas. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
 

Qualquer alteração, aditamento ou anexo feito ao 
presente acordo, passará a fazer parte integrante 
do mesmo. 

 
 

Cláusula Décima Quarta 
 

Para dirimir qualquer litígio emergente do presente 
acordo, ou relativo à sua própria validade ou 
eficácia, as partes outorgantes elegem o foro da 
Comarca de Lisboa com expressa renúncia a 
qualquer outro. 
 
 
Ambos os Outorgantes declaram, expressamente 
e de boa-fé, compreender todo o conteúdo do 
presente acordo e que o mesmo corresponde à 
sua vontade, bem como que se obrigam a aceitá-
lo e cumpri-lo nos seus precisos termos. 

 
 

Lisboa, [___________] 
 

Primeira Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 

Proposta de isenção de pagamento do valor de 
entrada nos Museus Municipais de Loures em 
datas comemorativas e de eventos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 225/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Existem, ao longo do ano, datas 

comemorativas de âmbito local, nacional e 
internacional e eventos com especial 
relevância no domínio da cultura, aos quais a 
Rede de Museus Municipais de Loures se 
associa, abrindo portas e promovendo 
iniciativas; 

 
B. Nos dias 18 de maio, 20 de maio e no último 

fim de semana de setembro, de 2017, terão 
lugar, respetivamente, o Dia Internacional dos 
Museus, a Noite dos Museus e as Jornadas 
Europeias do Património, datas com grande 
importância no panorama museológico 
europeu, às quais a Rede de Museus de 
Loures se associará; 

 
C. Entre 2 e 3 de junho decorrerá o evento 

“Arinto e Sabores Saloios” e de 13 a 15 de 
outubro, a Festa do Vinho e das Vindimas, nos 
quais o Museu do Vinho e da Vinha - Bucelas 
estará envolvido; 

 
D. No dia 19 de junho irão realizar-se visitas 

integradas na Semana Acesso Cultura, ao 
Museu do Vinho e da Vinha - Bucelas e ao 
Museu Municipal de Loures - Quinta do 
Conventinho; 

 
E. No interesse do público e por forma a permitir 

uma melhor fruição das comemorações e 
promover a participação nos eventos, se julga 
pertinente a implementação de entradas 
gratuitas nestes dias nos Museus Municipais 
de Loures, conforme informação 
E/46259/2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas e) e 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 de pagamento de valor de 
entrada nos Museus Municipais de Loures, nos 
dias referidos, como forma de assinalar a 
participação do Município nas comemorações e 
eventos, promovendo desta forma, as atividades 
desenvolvidas. 
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Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de transferência de apoio financeiro, no 
âmbito do Programa Desporto Sénior 2016-2017 - 
pagamento da 2.ª tranche, época desportiva de 
2016-2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 223/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

de atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de 
qualidade de vida das populações; 

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade; 

 
D. O Programa Desporto Sénior traduz uma 

parceria entre a Autarquia e as Associações 
do Concelho, com o objetivo de comparticipar 
o esforço financeiro das coletividades que 
oferecem formação na área desportiva aos 
munícipes de Loures, com mais de cinquenta 
e cinco anos; 

 
E. De acordo com a informação técnica com 

registo webdoc n.º E/33025/2017 e em 
cumprimento dos acordos de colaboração 
devidamente outorgados com as nove 
coletividades aderentes, solicita-se a 
atribuição da segunda tranche do apoio 
financeiro acordado, nos termos aí descritos, 
para a época desportiva de 2016/2017. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a transferência do apoio 
financeiro, de acordo com a informação técnica n.º 
E/33025/2017 e nos termos aí definidos, por forma 
a cumprir o estabelecido na cláusula segunda 
desses acordos de colaboração. 

 
 

Loures, 5 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Atlético Clube de Moscavide 
 
2 classes x 120,00 €/ mensais x 9 meses 2.160,00 
€, sendo o respetivo subsídio pago através de 
uma 2.ª tranche no valor de 1.200,00 € (mil e 
duzentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 1.200,00 € (mil e duzentos euros). 
 
 
Associação Desportiva Bobadelense 
 
1 classe x 120,00 € / mensais x 9 meses 1.080,00 
€, sendo o respetivo subsídio pago através de 
uma 2.ª tranche no valor de 600,00 € (seiscentos 
euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 600,00 € (seiscentos euros). 
 
 
Associação de Moradores da Portela 
 
2 classes x 120,00 € / mensais x 9 meses = 
2.160,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 1.200,00 € 
(mil e duzentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 1.200,00 € (mil e duzentos euros). 
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Associação Recreativa e Musical de Sacavém 
 
1 classe x 120,00 € / mensais x 9 meses = 
1.080,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 600,00 € 
(seiscentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 600,00 € (seiscentos euros). 
 
 
Casa do Povo de Bucelas 
 
1 classe x 120,00 € / mensais x 9 meses 1.080,00 
€, sendo o respetivo subsídio pago através de 
uma 2.ª tranche no valor de 600,00 € (seiscentos 
euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 600,00 € (seiscentos euros). 
 
 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures 
 
2 classes x 120,00 € / mensais x 9 meses = 
2.160,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 1.200,00 € 
(mil e duzentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 1.200,00 € (mil e duzentos euros). 
 
 
Centro Cultural e Social de Santo António dos 
Cavaleiros 
 
2 classes x 120,00 € / mensais x 9 meses 
2.160,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 1.200,00 € 
(mil e duzentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 1.200,00 € (mil e duzentos euros). 
 
 
 

Grupo Recreativo Apelaçonense 
 
1 classe x 120,00 € / mensais x 9 meses = 
1.080,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 600,00 € 
(seiscentos euros). 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 600,00€ (seiscentos euros). 
 
 
Sociedade Musical e Recreativa 1.º de Agosto 
Santa Iriense 
 
1 classe x 120,00 € / mensais x 9 meses = 
1.080,00 €, sendo o respetivo subsídio pago 
através de uma 2.ª tranche no valor de 600,00 € 
(seiscentos euros), 
 
O pagamento da 2.ª tranche do subsídio é 
referente aos meses de fevereiro, março, abril, 
maio e junho. 
 
Valor a atribuir: 600,00 € (seiscentos euros) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 237/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Clube Académico de Odivelas dirigiu à 

Divisão de Zonas Verdes e Floresta um pedido 
para realização de um convívio de 
confraternização, no dia 22 de julho de 2017, 
no pavilhão C do Parque Municipal do Cabeço 
de Montachique (cfr. Anexo I); 

 
B. Nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 

Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, a utilização e aproveitamento de 
domínio municipal está sujeita ao pagamento, 
pelo utilizador, da taxa de 5,00 € por m2, por 
mês; 
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C. A área utilizada para a atividade requerida é 
de 120 m2, durante 1 dia, o que totaliza, por 
aplicação da taxa mencionada em B., 
fracionada ao dia nos termos do disposto pelo 
n.º 3 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures e arredondada à 
unidade de euro ao abrigo do disposto pelo n.º 
4 do mesmo artigo, um valor de 20,00 €; 

 
D. A requerente solicitou ainda a isenção do 

pagamento de taxas, nos termos do disposto 
pelo n.º 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo da 
sua natureza jurídica (cfr. Anexo II); 

 
E. A requerente é uma Instituição de Utilidade 

Pública, que desenvolve a sua atividade de 
forma relevante e a benefício da população 
local, assumindo uma posição de destaque no 
apoio àquela comunidade (cfr. Anexo III); 

 
F. Em virtude da natureza jurídica do requerente 

Clube Académico de Odivelas e de a 
utilização do pavilhão C em referência se 
relacionar diretamente à realização dos seus 
fins estatutários, pode a Câmara Municipal de 
Loures deliberar isentar aquela entidade do 
pagamento de taxas municipais, nos termos 
da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 20,00 € (vinte euros), devida pelo Clube 
Académico de Odivelas, pela utilização e 
aproveitamento de domínio municipal, nos termos 
da alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, no âmbito da 
realização de convívio, com a duração de 1 dia, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

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

 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 238/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Veio o Grupo 208 - Santo António dos 

Cavaleiros, da Associação de Escoteiros de 
Portugal, solicitar autorização para a 
realização de acampamento no Parque 
Municipal do Cabeço de Montachique, com 
duração de dois dias, contando com a 
presença de 13 participantes; 

 
B. A Associação de Escoteiros de Portugal é uma 

organização reconhecida pela World 
Association of Girl Guides and Girl Scouts e 
pela World Organization of the Scout 
Movement, pelo seu caráter particular, bem 
como pelo seu relevante papel social, 
educativo e de voluntariado; 

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

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

 
D. A isenção de licenciamento da atividade de 

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

 
E. A utilização e aproveitamento de domínio 

municipal estão sujeitos ao pagamento de 
uma taxa, pelos requerentes, nos termos da 
alínea f) do artigo 68.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures; 

 
F. A área utilizada para a realização da atividade 

é de 200 m2, durante 2 dias, pelo que é devido 
o pagamento da taxa municipal no valor de 
67,00 €; 
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G. O Grupo 208 - Santo António dos Cavaleiros, 
da Associação de Escoteiros de Portugal, 
requereu ainda a isenção de taxas, nos termos 
do número 11 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, ao abrigo do 
Estatuto de Utilidade Pública que lhe foi 
reconhecida mediante declaração de 1 de 
junho de 1982, publicada no Diário da 
República - 2.ª série, n.º 132, de 11 de junho 
de 1982; 

 
H. Em virtude deste reconhecimento de utilidade 

pública, ao abrigo e nos termos da alínea a), 
n.º 1, do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, a Câmara Municipal 
de Loures pode deliberar isentar o Grupo 208 - 
Santo António dos Cavaleiros, da Associação 
de Escoteiros de Portugal, do pagamento de 
taxas municipais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal no valor global de 
67,00 € (sessenta e sete euros) devida pelo Grupo 
208 - Santo António dos Cavaleiros, da 
Associação de Escoteiros de Portugal, pela 
utilização e aproveitamento de domínio municipal, 
nos termos da alínea f) do artigo 68.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
no âmbito da realização de um acampamento, 
com a duração de 2 dias, no Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique.  

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 224/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 

501372652, realizou, no dia 18 de setembro 
de 2016, entre as 08H00 e as 21H00, no 
Pavilhão Desportivo da EB2,3 de Santa Iria de 
Azóia (Agrupamento de Escolas de Santa Iria 
de Azóia), a iniciativa II Torneio de Futsal 
Feminino; 

 
B. A utilização do referido Pavilhão prevê o 

pagamento, por hora diurna, de 11,90 € (onze 
euros e noventa cêntimos) e por hora no 
período noturno de 13,23 € (treze euros e 
vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de treze horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização, de 158,03 € (cento e cinquenta 
e oito euros e três cêntimos); 

 
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 da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 
de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia), ao Clube de Futebol de 
Santa Iria, no valor de 158,03 € (cento e cinquenta 
e oito euros e três cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 5 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 229/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 

solicitou a utilização do Auditório António 
Ferreira, no Museu da Cerâmica de Sacavém, 
no dia 31 de maio entre as 15h00 e as 16h00, 
para a apresentação de um livro no âmbito 
das comemorações do Dia Mundial da 
Criança; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 4,50 € (quatro euros e cinquenta 
cêntimos); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu da Cerâmica, em Sacavém, em 
conjugação com a alínea 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 respetiva 
utilização ao Agrupamento de Escolas Eduardo 
Gageiro, no valor de 4,50 € (quatro euros e 
cinquenta cêntimos). 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 230/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Nacional de Educação Artística 

e Cultural, através do Conservatório d’Artes de 
Loures, solicitou a utilização do Cineteatro dos 
Bombeiros Voluntários de Loures, nos dias 3, 
4 e 5 de março, para a realização do I Festival 
Internacional de Metais de Loures; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 251,00 € (duzentos e cinquenta e 
um euros); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal 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, conjugado com o n.º 
2 do artigo 10.º do Quadro Normativo de Cedência 
e Utilização do Cineteatro de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização à 
Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, no valor de 251,00 € (duzentos e 
cinquenta e um euros). 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

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

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
Programa de Hidroterapia para crianças com 
necessidades educativas especiais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 226/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, no âmbito da Escola Inclusiva, 

implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais garantindo a estes 
alunos sessões individualizadas de 
Hidroterapia. No presente ano letivo, este 
projeto abrange 324 alunos, identificados 
pelas equipas de ensino especial de cada 
Agrupamento de Escolas do concelho; 

 
B. A totalidade de alunos abrangidos, mais de 

metade (202) são alunos de 1.º ciclo, esta 
ação constitui-se ainda como medida 
diferenciada na execução de um Programa de 
Enriquecimento Curricular inclusivo, já que 
permite aos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais usufruir de Atividades de 
Enriquecimento Curricular enquadradas na 
Atividade Física Desportiva; 

 
C. Foi solicitada a colaboração das Associações 

dos Bombeiros Voluntários de Sacavém, 
Moscavide e Portela, Bucelas, Camarate e 
Loures para assegurar a totalidade dos 
transportes efetuados no âmbito da 
Hidroterapia; 

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

referência para cada transporte/percurso de 
50,00 € (cinquenta euros). Entende-se por 
transporte/percurso a deslocação semanal de 
cada grupo no trajeto Escola-Piscina-Escola; 

 
E. Visada a otimização da gestão financeira 

destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2016-2017. 

 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 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 
pagamento do 2.º período letivo, às Associações 
dos Bombeiros Voluntários, num total de 
42.600,00 € (quarenta e dois mil e seiscentos 
euros), conforme abaixo especificado: 
 
 

Entidade 
N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 
a 

atribuir 
Associação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 

501143416 21.750,00 € 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

501139257 1.900,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 501073523 600,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

501241230 7.600,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

501064770 10.750,00 € 

Total 42.600,00 € 

 
 

Loures, 9 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima por 
integrar os Corpos Sociais dos Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela) 
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Proposta de transferência de verba para agente 
socioeducativo, no âmbito de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos desenvolvidos pelas Associações 
de Pais e Encarregados de Educação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 228/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos foi aprovado por unanimidade 
na 16.ª Reunião Ordinária de Câmara, de 24 
de agosto de 2011, e na 4.ª Sessão Ordinária 
de Assembleia Municipal, de 29 de setembro 
de 2011; 

 
B. O Regulamento Municipal de Apoio a Projetos 

Socioeducativos estabelece, no seu Artigo 8.º, 
datas limite de candidatura diferenciadas para 
os agentes: até 31 de outubro para 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social e até 31 
de dezembro para Associações de Pais e 
Encarregados de Educação, não tendo a 
candidatura aqui assinalada cumprido esse 
requisito regulamentar; 

 
C. Foram rececionadas trinta e cinco 

candidaturas para a implementação de ações 
dirigidas a crianças e jovens que integram a 
rede de ensino público concelhia, cumprindo 
as disposições devidamente regulamentadas, 
tendo sido aprovadas na 86.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal, realizada em 22 de 
março de 2017; 

 
D. A presente candidatura foi rececionada 

apenas a 13 de março de 2017, mas trata-se 
de um projeto socioeducativo de continuidade, 
que promove a integração escolar e 
comunitária. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 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, aceitar o presente projeto, 
bem como aprovar a transferência de verba ao 
agente socioeducativo abaixo mencionado, num 
total de 1.057,70 € (mil e cinquenta e sete euros e 
setenta cêntimos): 
 
 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB23 de Santa Iria de 
Azóia 
Contribuinte: 502641495 
Verba a transferir: 1.057,70 € 

 
Loures, 9 de maio de 2017 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

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

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas e entidades parceiras, 
no âmbito do Serviço de Apoio à Família - 
prolongamento de horário. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 227/2016 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família, a 
transferência de verbas aos agrupamentos de 
escolas e às entidades parceiras que em 
colaboração com o Município se disponibilizam a 
equipar o serviço de prolongamento de horário nos 
respetivos jardins de infância dos equipamentos 
escolares do concelho de Loures para o ano letivo 
2016/2017. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea hh), aprovar a transferência de verbas aos 
agrupamentos de escolas e às entidades parceiras 
no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família/prolongamento de horário, conforme 
abaixo se indica: 
 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
NIF: 600085236 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância de 
Bucelas 
N.º de Crianças: 14 
Valor euros: 200,00 € 
Total: 200,00 € 
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Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
NIF: 600074757 
Equipamento Educativo: EB de Unhos 
N.º de Crianças: 39 
Valor euros: 325,00 € 
Total: 325,00 € 
 
 
 
Agrupamento de Escolas José Afonso 
NIF: 600079929 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância de 
Frielas 
N.º de Crianças: 23 
Valor euros: 200,00 € 
Total: 200,00 € 
 
 
 
Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide 
NIF: 600074544 
Equipamento Educativo: EB da Quinta da Alegria 
N.º de Crianças: 28 
Valor euros: 325,00 € 
Total: 325,00 € 
 
 
 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
NIF: 600079465 
 
Equipamento Educativo: EB do Zambujal 
N.º de Crianças: 30 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Santo Antão do 
Tojal 
N.º de Crianças: 12 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de São Julião do 
Tojal 
N.º de Crianças: 54 
Valor euros: 400,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de A-das-Lebres 
N.º de Crianças: 17 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância de 
Pintéus 
N.º de Crianças: 10 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 1.325,00 € 
 
 
 

Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures 
NIF: 600079325 
 
Equipamento Educativo: EB de Montemor 
N.º de Crianças: 10 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Loures 
N.º de Crianças: 37 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Casaínhos 
N.º de Crianças: 12 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Fanhões 
N.º de Crianças: 26 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de A-dos-Cãos 
N.º de Crianças: 12 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 1.250,00 € 
 
 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
NIF: 600079767 
 
Equipamento Educativo: EB do Prior Velho 
N.º de Crianças: 60 
Valor euros: 400,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Sacavém 
N.º de Crianças: 34 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 3 de Sacavém 
N.º de Crianças: 14 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância da 
Quinta de São José 
N.º de Crianças: 27 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância dos 
Terraços da Ponte 
N.º de Crianças: 22 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 1.450,00 € 
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Agrupamento de Escolas Santa Iria da Azóia 
NIF: 600079007 
 
Equipamento Educativo: EB da Bela Vista 
N.º de Crianças: 49 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB da Covina 
N.º de Crianças: 15 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Via Rara 
N.º de Crianças: 41 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 5 de Santa Iria 
de Azóia 
N.º de Crianças: 10 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 6 de Santa Iria 
de Azóia 
N.º de Crianças: 4 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 1.250,00 € 
 
 
Total de verba para transferência aos 
Agrupamentos Escolares = 6.325,00 € (seis mil, 
trezentos e vinte cinco euros) 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Primária n.º 3 de Loures 
NIF: 503058793 
Equipamento Educativo: EB do Fanqueiro 
N.º de Crianças: 79 
Valor euros: 450,00 € 
Total: 450,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI Alto da Eira 
NIF: 501926712 
Equipamento Educativo: EB do Alto da Eira 
N.º de Crianças: 71 
Valor euros: 400,00 € 
Total: 400,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Jardim de Infância da Bobadela 
NIF: 505361736 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância da 
Bobadela 
N.º de Crianças: 46 
Valor euros: 325,00 € 
Total: 325,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB n.º 3 da Bobadela 
NIF: 504949853 
Equipamento Educativo: EB n.º 3 da Bobadela 
N.º de Crianças: 10 
Valor euros: 200,00 € 
Total: 200,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB n.º 1 da Bobadela 
NIF: 505293447 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 da Bobadela 
N.º de Crianças: 20 
Valor euros: 200,00 € 
Total: 200,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/JI Infantado 
NIF: 503845531 
Equipamento Educativo: EB do Infantado 
N.º de Crianças: 82 
Valor euros: 450,00 € 
Total: 450,00 € 
 
 
 
Entidade: Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures 
NIF: 503903051 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância da 
Manjoeira 
N.º de Crianças: 14 
Valor euros: 200,00 € 
Total: 200,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação “O Saltarico” 
NIF: 501400206 
 
Equipamento Educativo: EB da Flamenga 
N.º de Crianças: 20 
Valor euros: 200,00 € 
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Equipamento Educativo: EB Fernando Bulhões 
N.º de Crianças: 48 
Valor euros: 325,00 € 
 
Total: 525,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB da Fonte Santa 
NIF: 509065686 
Equipamento Educativo: EB da Fonte Santa 
N.º de Crianças: 47 
Valor euros: 325,00 € 
Total: 325,00 € 
 
 
 
Entidade: Centro Social e Paroquial de S. Pedro 
de Lousa 
NIF: 501683755 
 
Equipamento Educativo: EB Cabeço de 
Montachique 
N.º de Crianças: 20 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Lousa 
N.º de Crianças: 26 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância de 
Salemas 
N.º de Crianças: 7 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 725,00 € 
 
 
 
Entidade: Jardim de Infância “O Nosso Mundo” 
NIF: 501354760 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 da Apelação 
N.º de Crianças: 23 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: Jardim de Infância da 
Apelação 
N.º de Crianças: 43 
Valor euros: 325,00 € 
 
Total: 525,00 € 
 
 
 
 
 
 

Entidade: Centro Social e Paroquial D. Nuno 
Álvares Pereira 
NIF: 502346841 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 de Camarate 
N.º de Crianças: 10 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB Quinta das Mós 
N.º de Crianças: 31 
Valor euros: 325,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Fetais 
N.º de Crianças: 56 
Valor euros: 400,00 € 
 
Total: 925,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB n.º 4 de São João da Talha 
NIF: 503389684 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 de São João 
da Talha 
N.º de Crianças: 9 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 2 de São João 
da Talha 
N.º de Crianças: 6 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 4 de São João 
da Talha 
N.º de Crianças: 16 
Valor euros: 200,00 € 
 
Equipamento Educativo: EB de Vale Figueira 
N.º de Crianças: 2 
Valor euros: 200,00 € 
 
Total: 800,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado 
NIF: 505426390 
 
Equipamento Educativo: EB da Quinta do 
Conventinho 
N.º de Crianças: 46 
Valor euros: 325,00 € 
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Equipamento Educativo: EB Santo António dos 
Cavaleiros 
N.º de Crianças: 32 
Valor euros: 325,00 € 
 
Total: 650,00 € 
 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB1/Jardim de Infância da Portela 
NIF: 504927493 
Equipamento Educativo: EB da Portela 
N.º de Crianças: 67 
Valor euros: 400,00 € 
Total: 400,00 € 
 
 
Total de verba para transferência às entidades 
parceiras = 7.100,00 € (sete mil e cem euros) 

 
 

Loures, 11 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

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

 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de admissão de 1 trabalhador para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Obras Municipais 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 231/2017 

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

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

B. No Mapa de Pessoal está previsto e não 
ocupado um posto de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de estofador; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 63.ª reunião 
ordinária, realizada em 27 de abril de 2016, e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 123, de 29 de junho de 2016, Aviso n.º 
8181/2016, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
F. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistente Operacional na 
área profissional de estofador, a fim de dar 
continuidade à prestação de apoio às várias 
iniciativas municipais e evitar o recurso a 
entidades externas na realização de trabalhos 
desta natureza para colmatar a ausência de 
recursos humanos; 

 
G. A evolução do número de trabalhadores da 

Câmara Municipal de Loures revela um 
decréscimo de 6 efetivos face ao ano 2015 e 
de 25 efetivos relativamente a 2014, 
correspondendo a uma redução efetiva de 
0,29% e 1,19%, respetivamente. Revela ainda 
que nos trabalhadores integrados na carreira 
de assistente operacional houve uma 
diminuição de 4,79% nos últimos 2 anos; 

 
H. A diminuição global dos recursos humanos 

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

 
I. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 trabalhador para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
123, de 29 de junho de 2016, Aviso n.º 8181/2016, 
a afetar ao Departamento de Obras Municipais. 

 
 

Loures, 9 de maio 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 aprovação dos valores a cobrar no 
evento “Arinto e Sabores Saloios 2017” 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 233/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Arinto & Sabores Saloios é um evento 

dedicado aos vinhos de Bucelas, à 
gastronomia e aos produtos da Região Saloia, 
a realizar dias 2 e 3 de junho de 2017 em 
Bucelas, no Museu do Vinho e da Vinha de 
Bucelas e espaço envolvente; 

 
B. O objetivo principal do evento é divulgar os 

vinhos, a região de Bucelas e os produtos da 
região saloia, visando impulsionar o 
crescimento económico do território, promover 
o desenvolvimento do enoturismo e valorizar 
as tradições associadas ao vinho e à 
identidade da região saloia; 

 
C. Esta iniciativa, que reforça Bucelas como 

Capital do Arinto, integra um espaço de 
exposição - elemento central do evento - 
complementado por um conjunto de atividades 
paralelas: harmonização sushi & arinto, 
conversas sobre o vinho, animação de rua e 
música; 

 
D. A Mostra Arinto & Sabores Saloios com 

valências económicas, culturais e turísticas, 
aberto ao público - consumidores e 
profissionais - proporcionará aos visitantes 
uma experiência única no universo vinícola e 
gastronómico de Bucelas e da Região Saloia; 

 
E. A entrada é livre em todas as atividades do 

evento; 
 
F. Para a degustação de vinhos, o visitante 

deverá adquirir um copo de provas. O copo é 
válido para os dois dias do evento; 

 
G. Para a harmonização do sushi & arinto, o 

visitante deverá adquirir uma senha de 
degustação (prato com 5 peças de sushi). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo da alínea e) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, a aprovação dos 
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preços definidos para a venda ao público de copo 
e senha de degustação de sushi no evento Arinto 
& Sabores Saloios, conforme descrito no quadro. 
 
 

Produto PVP Observações 
Copo - 47cl   

2,00 € 
(dois euros) 

Oferta de porta copos 
e cartão com 10 
provas de vinho grátis 

Degustação 
de sushi 
(5 peças)  

 
4,00 € 

(quatro euros) 

 

Copo 
+ 
Degustação 
de sushi 
(5 peças) 

 
 

5,00 € 
(cinco euros) 

 
Preço promocional 
de harmonização 
sushi & arinto 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Documentação alusiva ao 
evento Mostra do Arinto de Bucelas e Sabores 
Saloios encontra-se disponibilizada em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 61.971/LA/E/N 
Maria Emília Gonçalves Costa 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de projeto 
de alterações e alterações de utilização para lojas 
(Rua da República, 44, Loures, Freguesia de 
Loures), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 235/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 356 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 360; 

 

B. A localização do edifício em questão na área 
envolvida em processo de revitalização da 
zona central de Loures, que já equaciona a 
requalificação dos espaços públicos e a 
reorganização dos espaços de parqueamento; 

 
C. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a folha 361; 
 
D. A faculdade conferida à Câmara Municipal de 

Loures, nos termos do artigo 33.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização (RMEU), de isentar o 
cumprimento integral da dotação de 
estacionamento para o uso em questão. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 61.971/LA/E/N, em nome de Maria 
Emília Gonçalves Costa, de alterações em edifício 
sito na Rua da República, n.º 44, Loures, 
Freguesia de Loures, ao abrigo da exceção 
prevista nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar da isenção do 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, 
designadamente 2 lugares de estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 4 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 
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Processo n.º 63.515/LA/L/N 
Sara Nabeira Frija 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 04/2005 no referente aos polígonos 
de implantação dos anexos dos Lotes 56 e 57, 
(Rua Luís Sttau Monteiro, Lote 56, Bairro Courela 
do Rego, São Julião do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal), 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 236/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 73, 78 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 79; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 04/2005 incide unicamente sobre a 
nova localização dos polígonos de 
implantação dos anexos dos lotes n.ºs 56 e 
57, mantendo o princípio da simetria aplicado 
ao restante loteamento, conforme planta de 
síntese a folhas 45; 

 
C. Que não é proposta qualquer alteração aos 

parâmetros urbanísticos resultantes para a 
globalidade do loteamento, pelo se mantém o 
respeito pelo PDM em vigor; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 04/2005, e 
particularmente ao lote 56, sito na Rua Sttau 
Monteiro, no B.º da Courela, em S. Julião do Tojal, 
na União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, e face à pretensão instruída no 
processo 63.515/LA/L/N, em nome de Sara 
Nabeira Frija, ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º do artigo 23.º do RJUE ( Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação dada pelo D.L. n.º 136/2014, de 9 
setembro, aprovar: 
 
A alteração ao alvará de loteamento 04/2005, no 
que respeita aos polígonos de implantação dos 
anexos dos lotes 56 e 57, de acordo com a planta 
síntese a folha 45 do processo em referência. 
 

… 
 

Loures, 3 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

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

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.700/OM-E 
Toponímia de Loures 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Infantado, Loures, 
Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 234/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Após o falecimento de Nicolau Breyner, tem 

sido recorrentemente considerada, no âmbito 
da Câmara Municipal de Loures, a atribuição 
do seu nome a uma artéria municipal, logo que 
tal oportunidade estivesse criada em 
condições de proporcionalidade; 

 
B. A atribuição de tal topónimo, para além do 

reconhecido relevo da personalidade no 
panorama artístico geral, destaca-se, no 
âmbito da sua intensa atividade de sempre, a 
ligação de Nicolau Breyner ao concelho de 
Loures; 

 
C. A passagem do Nicolau Breyner pelo concelho 

de Loures na estreita colaboração com a 
Cinemate, empresa com 51 anos, sediada no 
concelho de Loures, ocupando os cargos de 
realizador, ator, apresentador, diretor de 
Atores e, sobretudo, como Consultor Artístico 
desta renomeada empresa, patentes: 

 
 
a. Enquanto Realizador, a partir do ano de 2010, 

na sua segunda longa-metragem “A Teia de 
Gelo”; 

 
 
 



 

 
N.º 10 

  

 
 

17 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

44 

 

b. Na condução de um programa de entrevistas 
realizado e produzido em Loures - “Nico à 
Noite”, em que interveio como apresentador e 
coautor trazendo a este concelho as mais 
proeminentes figuras portuguesas nas mais 
variadas áreas, desde a política à cultura, 
passando sempre pelo lado humanitário que o 
caracterizou, presente na empatia e carinho 
que as populações nutriam por ele quando 
passava nas ruas de Loures, na proximidade 
dos Estúdios. 

 
c. Em projetos, como ator de filmes aqui 

produzidos, tais como “Uma Família 
Açoreana”, “Comboio Noturno para Lisboa” - 
onde contracenou com Jeremy Irons e 
“Virados do Avesso” de Edgar Pera - que teve 
80% da sua rodagem no concelho de Loures. 

 
d. Em 2 sitcoms de grande sucesso comercial 

como diretor de atores e ator: “Os Compadres” 
- onde reeditou a sua parelha de sucesso com 
Fernando Mendes e “A Casa é Minha” exibido 
já postumamente em sua homenagem. 

 
e. Numa curta-metragem - “Onde Está a Tia”, 

rodada parcialmente em Loures, e na 
preparação e gravação dos sketches do seu 
espetáculo itinerante “Eu Show Nico”, em 
vários locais deste Concelho. 

 
D. Nicolau Breyner foi realizador e ator do único 

filme inteiramente rodado no concelho de 
Loures - “7 Pecados Rurais”, que é somente o 
3.º filme mais visto de sempre em Portugal, 
com mais de 320.000 espectadores; 

 
E. Que o topónimo e a designação do 

arruamento em questão mereceram 
aprovação da Junta de Freguesia de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 31.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Loures e Infantado, 
na Freguesia de Loures: 
 
A atribuição da designação de “Avenida Nicolau 
Breyner” ao troço viário com início na Rua Cidade 
Rio de Janeiro e termo na Avenida das 
Descobertas, Avenida Gil Eanes e Rua Quinta do 
Regedor. 

 

Loures, 11 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Avenida Nicolau Breyner 
 
Início: Rua Cidade Rio de Janeiro 
Termo: Avenida das Descobertas, Avenida Gil 
Eanes e Rua Quinta do Regedor 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Ricardo 
Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 32/2017 
 

de 5 de maio de 2017 
 

Tolerância Ponto - dia 12 de maio 
 

Considerando o Despacho n.º 3772/2017, da 
Presidência do Conselho de Ministros, publicado 
no Diário da República, II Série, a 5 de maio, que 
concede tolerância de ponto aos trabalhadores da 
administração pública, para o próximo dia 12 de 
maio, no âmbito da visita de Sua Santidade o 
Papa Francisco a Portugal. 
 
Considerando que tal decisão não abrange os 
trabalhadores da administração local sendo 
necessário despacho para conceder esta 
tolerância aos trabalhadores do Município de 
Loures, de forma a evitar tratamento desigual em 
relação à Administração Central. 
 
Determino, nos termos da competência que me é 
atribuída pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que no 
próximo dia 12 de maio seja concedida tolerância 
de ponto aos trabalhadores municipais. 
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Esta dispensa terá de ser coordenada nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o seu normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso ao público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 
 
Deverá ser dado conhecimento, do presente 
despacho aos SIMAR, à GesLoures, EM, à 
Louresparque, EM e às Juntas de Freguesia do 
Concelho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 15/DPFA/FC 

 
de 5 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de maio de 2017, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

Substituição de 8 a 11 de maio 
 

Considerando a ausência do signatário, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurado pelo Dr. Luís Paulo Pereira, Chefe de 
Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades 
nos dias 8 e 9 de maio, e pela Dr.ª Susana 
Fonseca, Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
nos dias 10 e 11 de maio, com as competências 
que me foram subdelegadas no Despacho do Sr. 
Presidente n.º 230/2016, datado de 26 agosto de 
2016. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
EXPEDIENTE para divulgação. 

 
Por subdelegação de competências 

do Sr. Presidente 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
(a) Filipe Caçapo 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 116/DA/DSPA/RMS 

 
de 5 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de maio de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 12 e 20 de maio de 2017, por 
motivos de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela Eng.ª Odete 
Conceição Nabais Lourenço, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 5073/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Cantoneiro de Arruamentos 

 
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 comum para Assistente Operacional na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções na área profissional de Cantoneiro de 
Arruamentos, aberto através do Aviso n.º 
8036/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 121, de 27 de junho de 2016, da lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho da Sra. Vereadora dos Recursos 
Humanos, datado de 31 de março de 2017, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sito na rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures e disponibilizada na sua página 
eletrónica, em www.cm-loures.pt. 

 
7 de abril de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 89, de 9 de maio de 2017] 
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AVISO n.º 5074/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal comum 

para Assistente Operacional 
Pintor 

 
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 comum para Assistente Operacional na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções na área profissional de Pintor, aberto 
através do Aviso n.º 8036/2016, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 27 de 
junho de 2016, da lista unitária de ordenação final 
homologada, por despacho da Sra. Vereadora dos 
Recursos Humanos, datado de 7 de abril de 2017, 
que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga, n.º 7, em Loures e disponibilizada na sua 
página eletrónica, em www.cm-loures.pt. 

 
10 de abril de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 89, de 9 de maio de 2017] 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
n.º 295/2017 

 
Criação de Subunidades Orgânicas 

 
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
2864/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
55, de 17 de março de 2017, torna-se pública a 
seguinte retificação: 
 
Na parte introdutória do sexto capítulo do aviso, 
onde se lê: 
 
«Compete, designadamente, à Subunidade de 
Concursos:» 
 
deve ler-se: 
 

«Compete, designadamente, à Subunidade de 
Administração e Logística:» 

 
20 de março de 2017. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 93, de 15 de maio de 2017] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 5272/2017 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 
222.º da LTFP - Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, 
de 20 de junho, notifica-se José Augusto Farias 
Pinheiro, que o Conselho de Administração, em 
reunião realizada no dia 24/03/2017, deliberou 
aplicar-lhe pena de despedimento, na sequência 
do processo disciplinar instaurado em 23/11/2016. 
 
Mais se notifica que, querendo, poderá no prazo 
de quinze dias, contados após a data de 
publicação deste aviso, apresentar recurso 
hierárquico daquela pena. 

 
17 de abril de 2017. 

 
A Diretora 

do Departamento Administrativo e Financeiro, 
 

(a) Helena Campos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 91, de 11 de maio de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 233/2017 
 
 

Mostra do Arinto de Bucelas e Sabores Saloios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 






















