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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

91.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 31 de maio de 2017 

 
 
 
 

Notas: O Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro 
Lima compareceu à Reunião às 11h10. 
 
O Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão 
ausentou-se da Reunião às 13h20. 

 
 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta de Deliberação n.º 278/2017 - admitida 
por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador 
Ricardo Jorge Monteiro Lima. 
 
 
 
Proposta de Deliberação n.º 279/2017 - admitida 
por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador 
Ricardo Jorge Monteiro Lima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação, 
apresentada pelo Sr. Vice-Presidente, 

ao Movimento Associativo 
do Concelho de Loures, 

por ocasião do Dia Nacional das Coletividades 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 280/2017 
 

No Concelho de Loures existem mais de 220 
Coletividades e Clubes com atividade registada, 
que envolvem cerca de 3000 cidadãos voluntários 
nos respetivos órgãos sociais e mais de 1000 em 
diversas outras funções, remuneradas ou não - 
ensaiadores, treinadores, administrativos, 
professores, maestros, técnicos, etc.. 
 
Estes números constituem uma clara evidência da 
importância do fenómeno associativo no concelho 
e, também, da justificação da sua existência no 
seio das comunidades: este Movimento 
Associativo existe porque os cidadãos vêem nele 
respostas para as suas necessidades - desde as 
mais básicas, associadas às funções de convívio e 
de sociabilização, até às mais exigentes do ponto 
de vista de gestão e organização de serviços 
sociais, culturais e desportivos. 
 
O associativísmo, espaço de participação 
democrática e de exercício de cidadania, tem dado 
provas de ser uma insubstituível força social, 
plena de capacidade criadora. A democracia é um 
valor que todos os dias tem de ser construído e 
alimentado. As Coletividades são espaços de 
educação informal, partilha e sociabilização, 
capazes de estimular a formação de cidadãos que 
melhor entendam os fenómenos sociais e 
defendam os direitos essenciais do Homem. 
 
As Associações envolvem cidadãos comuns na 
resolução de problemas da sua localidade, do 
concelho, do país e até dos problemas mais 
globais do planeta e da Humanidade, ajudando a 
forjar uma mudança para a sociedade como um 
todo. 
 
A democracia precisa de um cada vez mais forte, 
coeso e interventivo Movimento Associativo. 
 
Mas o Movimento Associativo precisa também de 
ser encarado como um parceiro insubstituível e 
respeitado no desenho das políticas públicas para 
a cultura, desporto e juventude, o que infelizmente 
tarda, em muitos casos a acontecer. 
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A Câmara Municipal de Loures, reunida em 31 de 
maio de 2017 - Dia Nacional das Coletividades, 
reconhece o importante e insubstituível papel das 
Coletividades e dos seus dirigentes, manifesta, 
neste dia comemorativo, a sua firme intenção de 
continuar a assumir as suas responsabilidades, 
num caminho de reforço e consolidação de uma 
relação de parceria, transparência e confiança 
institucional com o Movimento Associativo. 
 
Saúda todas as Coletividades do Concelho de 
Loures pelo importante papel social, económico e 
comunitário que continuam a desempenhar, todos 
os dias, em benefício das nossas populações. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima) 

 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção, 
apresentada pela Sr.ª Vereadora 

e Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, 

relativa à construção 
da Unidade de Saúde de Santa Iria de Azóia 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 281/2017 

 
Considerando que: 
 
- A construção da Unidade de Saúde de Santa 

Iria de Azóia tem sido um dos problemas mais 
sentidos pela população; 

 
- A Câmara Municipal de Loures desde há muito 

tempo cedeu de forma gratuita o terreno para 
que este equipamento fosse contruído; 

- Esta foi uma das maiores reivindicações do 
Município de Loures dirigida aos diversos 
governos da República. 

 
Os Vereadores do Partido Socialista eleitos na 
Câmara Municipal de Loures, reunida a 31 de 
maio de 2017, saúdam o atual governo, não só 
pela decisão da construção deste equipamento, 
como, também, pelo seu financiamento a 100% do 
edifício, para que, de uma vez por todas, a 
Unidade de Saúde de Santa Iria de Azóia seja 
uma realidade.  
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima) 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 87.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 5 de abril de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima) 
 
 
 
Projeto de Ata da 88.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 19 de abril de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima) 

 
 
 

EXTENSÃO DO METROPOLITANO DE LISBOA 
AO CONCELHO DE LOURES 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 279/2017 

 
Recentemente o Governo e a administração do 
Metropolitano de Lisboa anunciaram os planos de 
extensão para os próximos anos da rede do Metro. 
Mais uma vez não foi incluída a extensão do 
Metropolitano ao concelho de Loures, para além 
da já existente estação de Moscavide. Há muitos 
anos que a população do concelho de Loures 
anseia por ter acesso a este meio de transporte, 
tendo havido no passado compromissos da 
administração central neste sentido. 
 
Loures é dos concelhos limítrofes de Lisboa, 
aquele que não tem nenhuma alternativa eficiente 
e acessível de transporte em carril, obrigando 
dezenas de milhares de pessoas por dia a utilizar 
o transporte rodoviário, em particular a viatura 
própria. Acrescem ainda todos os que, quer da 
região oeste, quer de Vila Franca de Xira, 
atravessam o concelho de Loures em direção a 
Lisboa e que potencialmente poderiam ser 
utillzadores do Metro. 
 
Esta situação tem elevados custos económicos e 
ambientais, degrada a qualidade de vida da 
população afetada e constitui um entrave ao 
desenvolvimento do concelho. As deslocações são 
mais demoradas, mais caras e menos 
confortáveis, sendo que o elevado fluxo de 
viaturas privadas agrava também as dificuldades 
de trânsito e estacionamento da cidade de Lisboa. 
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Neste sentido, a Câmara Municipal e a população 
do concelho de Loures exigem o desenvolvimento 
e concretização da extensão do Metropolitano ao 
concelho de Loures, por um lado a Santo António 
dos Cavaleiros, Loures e Infantado, por outro à 
Portela e a Sacavém, sem prejuízo das melhorias 
necessárias em outros meios de transportes que 
operam no concelho. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 3.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 240/2017 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a execução orçamental, se 

revela necessário proceder a ajustamentos em 
algumas dotações orçamentais, que se 
compensam orçamentalmente, 
nomeadamente: Pessoal, Contratos de 
Manutenção - Informática; Aquisição de 
Equipamento Diverso - empilhador; Balneários 
para Oficinas Municipais; Enriquecimento 
Curricular; Atividades de abertura e 
encerramento do Ano Letivo; Hidroterapia; 
Rede de Bibliotecas Municipais; Festa do 
Vinho e das Vindimas; RMAA; Aniversário do 
Concelho; Reparações e Beneficiações 
Diversas; Passeio Sénior; Materiais de 
Conservação e Beneficiação de Espaços 
Verdes; Loures Inova; Promoção do Vinho de 
Bucelas e de Produtos Regionais; Reparações 
Material de Transporte; Intervenções Diversas 
em Arruamentos do Concelho e Beneficiações 
de Equipamentos Escolares; 

 
 
B. Existe a necessidade de realizar acertos em 

rubricas da despesa e da receita referentes a 
projetos cofinanciados já apresentados no 
âmbito do PEDU\PARU, mormente a 1.ª fase 
da Revitalização de Núcleos Urbanos. 

 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 3.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 24 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) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 3ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 2.ª 
Revisão ao Orçamento de 2017 e Opções do 
Plano 2017-2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 241/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Em consequência dos acordos a celebrar 

entre o Município e os Ministérios da 
Educação e da Saúde/Administraç5o Regional 
de Saúde, existe a necessidade de inscrever 
novas ações/investimentos, nas Grandes 
Opções do Plano nomeadamente: 

 
 
- Construção do Pavilhão Desportivo na EB 

João Villaret, em Loures; 
- Construção de uma Unidade de Saúde, em 

Santa Iria de Azóia. 
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B. Os acordos prevêem receita consignada e 
despesa referente a estes investimentos que 
têm de ser inscritas no Orçamento Municipal; 

 
C. De acordo com a execução atual e prevista 

das Grandes Opções do Plano se verifica a 
necessidade de proceder a ajustamentos em 
algumas dotações orçamentais para os anos 
seguintes. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do ponto 8.3 
do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 
seja aprovada a 2.ª Revisão ao Orçamento 2017 e 
Opções do Plano 2017-2020, para posterior 
submissão a deliberação da Assembleia 
Municipal. 

 
 

Loures, 24 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) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 2.ª Revisão ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, dos 
documentos de prestação de contas consolidadas 
de 2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 248/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 75.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, sem 
prejuízo dos documentos de prestação de 
contas individuais previstos na lei, os 
municípios apresentam contas consolidadas 
com as entidades detidas ou participadas. 

B. Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 76.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os 
documentos de prestação de contas 
consolidadas são elaborados e aprovados 
pela câmara municipal e submetidos à 
apreciação da assembleia municipal durante a 
sessão ordinária do mês de junho do ano 
seguinte àquele a que respeitam. 

 
C. De acordo com estipulado no n.º 3 do artigo 

75.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o 
grupo autárquico é composto por o município, 
entidade consolidante, e pelas entidades 
controladas, de forma direta ou indireta, 
considerando-se que o controlo corresponde 
ao poder de gerir as políticas financeiras e 
operacionais de uma outra entidade 
objetivando beneficiar as suas atividades. 

 
D. O grupo autárquico do Município de Loures é 

composto pela Câmara Municipal de Loures, 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, pela Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda. e pela GesLoures - Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda. 

 
E. Nos termos do n.º 7 do artigo 75.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os documentos de 
prestação de contas consolidadas constituem 
um todo e compreendem o relatório de gestão 
e as seguintes demonstrações financeiras: 
balanço consolidado, demonstração 
consolidada dos resultados por natureza, 
mapa de fluxos de caixa consolidados de 
operações orçamentais e anexo às 
demonstrações financeiras, com a divulgação 
de notas específicas relativas a consolidação 
de contas, incluindo os saldos e os fluxos 
financeiros entre as entidades alvo da 
consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa 
da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza. 

 
F. Compete ao auditor externo que procede 

anualmente à revisão legal das contas emitir 
parecer sobre os documentos de prestação de 
contas do exercício, nomeadamente sobre a 
demonstração de resultados consolidada, de 
acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 77.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, aprovar, para posterior 
submissão a apreciação da Assembleia Municipal 
de Loures, para apreciação e votação, sobre os 
documentos de prestação de contas consolidados 
de 2016, que incluem: 
 
- Relatório de Gestão consolidado; 
- Demonstrações Financeiras consolidadas; 
- Mapa de fluxos de caixa consolidado de 

operações orçamentais. 
 
Junta-se em anexo: 
 
Certificação legal das contas consolidadas e 
Parecer sobre os documentos de Prestação de 
Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor Oficial 
de Contas do Município. 

 
 

Loures, 24 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 e com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos 
Certificação legal das contas consolidadas e 
Parecer sobre os documentos de Prestação de 
Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor Oficial 
de Contas do Município, Relatório de Gestão 
consolidado, Demonstrações Financeiras 
consolidadas e Mapa de fluxos de caixa 
consolidado de operações orçamentais 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Contrato-
Programa a celebrar entre o Município de Loures e 
a Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., relativo à instalação da Unidade 
de Saúde de Santa Iria de Azóia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 243/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A carência de infraestruturas adequadas para 

a prestação de cuidados de saúde às 
populações da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
nomeadamente na freguesia de Santa Iria de 
Azóia, desde há muito que é sentida e a 
necessidade de ser colmatada tem sido uma 
das prioridades do Município e das 
populações; 

 
B. O Município demonstrou junto da 

Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., a disponibilidade para 
encontrar soluções urgentes para a 
construção de instalações adequadas para a 
Unidade de Saúde localizada no território da 
Santa Iria de Azóia que satisfaça as 
exigências dos profissionais e dos cerca de 
20.900 potenciais utentes; 

 
C. O Município disponibilizou uma parcela de 

terreno com uma área de 3.531,30 m2, 
localizada no Bairro Terra dos Frades, em 
Santa Iria de Azóia, Concelho de Loures, 
descrita na 2.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures, sob o n.º 6139/20170315, 
da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, inscrito 
na matriz predial urbana sob o artigo 12418-P 
na mesma freguesia; 

 
D. O Município de Loures se compromete a ceder 

gratuitamente em regime de direito de 
superfície a parcela de terreno identificada no 
ponto C, para a viabilização da construção da 
Unidade de Saúde; 

 
E. O Município tem vindo a negociar com o 

Ministério da Saúde a celebração de uma 
parceria que estabeleça as condições para a 
construção de uma unidade de saúde em 
Santa Iria de Azóia, cujo Contrato-Programa 
está neste momento em condições de ser 
aprovado; 
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F. O Contrato-Programa agora proposto foi 
aprovado pelo Conselho Diretivo da ARSLVT 
em 16/05/2017; 

 
G. Das negociações resulta que o município seja 

responsável pela elaboração dos projetos de 
arquitetura e especialidade, a gestão e 
concretização de todos os processos de 
certificação e licenciamentos, assim como ser 
dono de obra e ainda proceder aos arranjos 
exteriores da infraestrutura; 

 
H. A Administração Regional de Saúde de Lisboa 

e Vale do Tejo, I.P, (ARSLVT) compromete-se 
a autorizar e a financiar a construção da 
Unidade de Saúde em Santa Iria de Azóia, de 
acordo com o programa funcional, por si 
definido; 

 
I. A parceria agora proposta tem como prazo de 

execução da despesa os exercícios de 2018 e 
2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a aprovação da 
minuta do Contrato-Programa a celebrar entre o 
Município de Loures e a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P., 
elaborado nos termos do Decreto-Lei n.º 175/90, 
de 17 de maio, relativo à instalação da Unidade de 
Saúde de Santa Iria de Azóia, que se anexa. 

 
 

Loures, 24 maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre 
a Administração Regional de Saúde 

de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 
 
e 
 

o Município de Loures 
 

para instalação 
da Unidade de Saúde de Santa Iria de Azóia 

 
Considerando que, face às necessidades 
crescentes da população de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, a substituição das 
infraestruturas de apoio à prestação de cuidados 
de saúde existentes se tornou numa das medidas 
prioritárias a adotar nesta área do Concelho de 
Loures; 
 
Considerando que, na prossecução das suas 
atribuições, compete à Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. adotar as 
medidas necessárias ao bom funcionamento dos 
serviços prestadores de cuidados de saúde aos 
utentes, bem como ao pleno aproveitamento dos 
recursos materiais e financeiros existentes, na 
execução dos necessários projetos de 
investimento, podendo colaborar com outras 
entidades do setor público, nomeadamente 
através da celebração de Contratos-Programa 
com as autarquias locais, ao abrigo do artigo 3.°, 
n.º 2, alínea g) e do n.º 3 do Decreto-Lei n.º 
22/2012, de 30 de janeiro; 
 
Considerando o disposto no artigo 34.° do Estatuto 
do Serviço Nacional de Saúde, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.°11/93, de 15 de janeiro, com a 
redação em vigor; 
 
Considerando o Despacho Conjunto dos Ministros 
das Finanças, da Saúde, e Secretário de Estado 
das Autarquias Locais, publicado no DR, 2.ª série, 
n.º ……, de ………. em cumprimento do n.º 5 do 
artigo 22.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro e 
do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro;  
 
Considerando que constituem atribuições do 
município a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
designadamente no domínio da saúde, nos termos 
conjugados dos artigos 23.º, n.º 2 alínea g) e 33.º, 
n.º 1 alínea r) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro; 
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Considerando que o Município de Loures e a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P. pretendem promover uma 
parceria tendo por objeto a construção da Unidade 
de Saúde de Santa Iria de Azóia; 
 
Considerando que o Município de Loures é o 
legítimo e único proprietário do prédio onde se vai 
instalar a nova Unidade de Saúde de Santa Iria de 
Azóia, descritos na 2.ª Conservatória de Registo 
Predial de Loures sob o número 6139/20170315, 
desanexado do prédio rústico descrito sob o n.º 
402/19871027 da mesma Conservatória; 
 
Considerando que o prédio em causa, bem como 
a sua envolvente, reúnem as condições 
adequadas à instalação de equipamento para os 
serviços a serem aí prestados, contribuindo 
significativamente, deste modo, para a 
modernização das infraestruturas de saúde. 
 
 
Entre 
 
A Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., Pessoa Coletiva n.º 503148776, 
com sede na Avenida dos Estados Unidos da 
América, n.º 77, em Lisboa, representada pela 
Presidente do Conselho Diretivo, Dr.ª Rosa 
Augusta Valente de Matos, nos termos do artigo 
21.º, n.º 3, da Lei n.º 3/2004, de 15 de janeiro, 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 5/2012, 
de 17 de janeiro, com a redação em vigor na 
presente data, doravante, abreviadamente 
designada por ARSLVT 
 
e 
 
o Município de Loures, Pessoa Coletiva de Direito 
Público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, n.º 6 em Loures, representado neste 
ato pelo Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, Dr. Bernardino José Torrão Soares, nos 
termos da alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
adiante designado abreviadamente por Município, 
 
conjuntamente designadas como Partes. 
 
É celebrado e reciprocamente aceite o presente 
Contrato-Programa, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 
384/87, de 24 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 157/90, de 17 
de maio e 319/2001, de 10 de dezembro, e do 
artigo 34.º do Estatuto do Serviço Nacional de 
Saúde, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 11/93, de 15 
de janeiro, com a redação em vigor, o qual se rege 
nos termos dos Considerandos que antecedem, 
pelas cláusulas seguintes: 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente Contrato-programa tem por objeto a 
definição das condições de cooperação técnica e 
financeira entre as Partes, tendo por objetivo a 
instalação da Unidade de Saúde de Santa Iria de 
Azóia. 

 
 
 

Cláusula 2.ª 
Direito de Superfície 

 
1. O Município compromete-se a ceder, 

gratuitamente, em regime de direito de 
superfície e pelo período de 40 (quarenta) 
anos, à Administração Regional de Saúde de 
Lisboa e Vale do Tejo, I.P., (ARSLVT), o 
seguinte prédio de que é legítimo proprietário: 

 
Prédio urbano situado no Bairro Terra dos Frades 
em Santa Iria de Azóia, Concelho de Loures, com 
a área total de 3.531,2 m2, descrito na 2.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures, sob o 
n.º 6139/20170315, da União das Freguesia de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 12418-P da mesma freguesia. 
 
2. O prédio propriedade do Município será 

entregue à ARSLVT com a conclusão das 
obras. 

 
 
 

Cláusula 3.ª 
Dono da Obra 

 
O Município será, para todos os efeitos no âmbito 
da execução do presente contrato-programa, o 
dono da obra. 

 
 
 

Cláusula 4.ª 
Obrigações 

 
1. Constituem obrigações da ARSLVT: 
 
a) Elaborar o programa funcional para a Unidade 

de Saúde a construir e a instalar no prédio a 
que se refere a Cláusula 2.ª; 

b) A elaboração dos necessários pareceres 
relativos aos projetos de arquitetura e de 
especialidades que lhe sejam submetidos pelo 
Município, assegurando o cumprimento do 
programa funcional e adequação dos edifícios 
às áreas de construção necessárias; 
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c) Financiar até ao montante máximo de 
1.014.000,00 € (um milhão e catorze mil 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor, 
bem como, os encargos, caso ocorram, 
resultantes de revisão de preços da 
empreitada. 

 
2. Constituem obrigações do Município: 
 
a) Assegurar a elaboração dos projetos de 

arquitetura e de especialidades para a 
realização da construção necessária à 
instalação da Unidade de Saúde mencionada 
na Cláusula 1.ª, de acordo com o programa 
funcional apresentado pela ARSLVT; 

b) Submeter a deliberação de concordância da 
ARSLVT os projetos mencionados na alínea 
anterior antes do início do procedimento pré-
contratual para a adjudicação da empreitada; 

c) A gestão e concretização de todos os 
processos de certificação e de licenciamentos 
a que haja lugar, incluindo os encargos daí 
resultantes, podendo estes atos e encargos 
ser integrados no procedimento pré-contratual 
a cargo do Município; 

d) Aprovar e realizar todos os atos necessários à 
abertura e ao desenvolvimento do 
procedimento pré-contratual para execução da 
empreitada de obras públicas, incluindo a 
adjudicação, bem como praticar e assumir a 
posição contratual de dono da obra, nos 
termos do Código dos Contratos Públicos; 

e) Realizar os arruamentos, estacionamentos e 
as infraestruturas e respetivas ligações de 
água, esgotos, eletricidade e telefone, bem 
como os arranjos exteriores ao lote de terreno 
e sua manutenção, assumindo os encargos 
daí decorrentes; 

f) Realizar a fiscalização da execução da 
empreitada; 

g) Financiar todos os encargos decorrentes da 
execução do presente Contrato-Programa, 
que não sejam da responsabilidade da 
ARSLVT, IP, nos termos do presente Contrato.  

 
 

Cláusula 5.ª 
Pagamento da comparticipação 

 
1. A previsão do encargo com a empreitada é de 

1.014.000,00 € (um milhão e catorze mil euros 
mil euros) incluindo o IVA à taxa legal em 
vigor. 

 
2. Todos e quaisquer encargos com alterações 

ao Projeto, trabalhos a mais e erros ou 
omissões, terão de ser objeto de prévio acordo 
escrito entre as Partes. 

 

3. A ARSLVT procederá ao pagamento ao 
Município do montante, após recebimento dos 
autos de medição visados pelo dono da obra e 
confirmados pela comissão de 
acompanhamento, até ao limite máximo do 
valor previsto na alínea c) do número um da 
cláusula quarta, e mediante a apresentação 
das correspondentes faturas e documento de 
quitação de despesa. 

 
4. Ao Município cabe a responsabilidade da 

execução financeira presentemente acordada.  
 
 

Cláusula 6.ª 
Comissão de acompanhamento 

 
Para efeitos de coordenação e acompanhamento 
da realização das obras, será constituída uma 
comissão composta por um representante de cada 
uma das partes e terá como funções:  
 
a) Coordenar as ações que integram o 

desenvolvimento do contrato-programa, desde 
a adjudicação até à conclusão da empreitada, 
avaliando a programação dos investimentos 
envolvidos; 

b) Conferir os autos de medição e validar os 
pareceres e decisões da fiscalização; 

c) Emitir parecer sobre alterações e trabalhos 
imprevistos da empreitada, sob proposta da 
fiscalização, projetista ou empreiteiro; 

d) Acompanhar a execução da obra, sem 
prejuízo dos deveres que, neste âmbito, 
recaem sobre o Município enquanto dono da 
obra, designadamente no que diz respeito à 
fiscalização das empreitadas;  

e) Elaborar relatórios, de periodicidade mensal, 
após informação a emitir pela fiscalização da 
obra, sobre a execução do presente Contrato-
Programa, tendo em especial atenção a 
execução material e financeira, devendo 
analisar os desvios em relação à programação 
inicial e as suas causas, propondo medidas a 
adotar para a sua correção; 

f) Exercer os poderes cometidos pelo Código 
dos Contratos Públicos ao dono da obra até à 
receção definitiva das empreitadas. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Fiscalização da obra 

 
A Comissão referida na cláusula anterior 
acompanhará a fiscalização da obra, a ser 
realizada por funcionários do Município 
devidamente habilitados e credenciados para o 
efeito, ou por empresa contratada pelo mesmo, 
sendo o respetivo encargo suportado 
integralmente pelo Município. 
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Cláusula 8.ª 
Publicidade do financiamento 

 
O dono da obra obriga-se a colocar no local dos 
trabalhos, placa onde conste a inscrição de que a 
obra é financiada pelo Ministério da Saúde através 
do Orçamento da ARSLVT. 

 
 

Cláusula 9.ª 
Período de vigência do contrato 

 
O presente contrato produz efeitos desde a data 
da sua assinatura até à data da receção definitiva 
da obra. 

 
 

Cláusula 10.ª 
Resolução 

 
1. O incumprimento, por uma das partes, das 

obrigações decorrentes do presente Contrato- 
programa confere à contraparte a faculdade 
de o resolver; 

 
2. A resolução será comunicada à contraparte, 

mediante carta registada com aviso de 
receção, com a antecedência mínima de 60 
dias relativamente à data em que a resolução 
deva produzir efeitos; 

 
3. No prazo de 15 dias úteis contados da 

notificação da intenção de resolução, a parte 
interessada poderá deduzir reclamação ou 
outro meio de oposição à decisão; 

 
4. Decorrido o prazo referido no número anterior 

sem que qualquer reclamação ou outro meio 
de oposição tenha sido apresentado, 
considera-se aceite a resolução do Contrato-
programa. 

 
 

Cláusula 11.ª 
Modificação 

 
1. O presente Contrato-programa poderá ser 

modificado, por acordo entre as partes, sujeito 
aos formalismos legais que à data se 
encontrem em vigor no âmbito da celebração 
de contratos-programa e da fiscalização do 
Tribunal de Contas.  

 
2. Os outorgantes acordam em fixar por escrito e 

como adenda complementar todas as 
alterações à empreitada que envolvam 
trabalhos a mais, erros e omissões e aumento 
dos encargos previstos, sem prejuízo da 
regulação da matéria decorrente das normas 
em vigor sobre contratos públicos. 

Cláusula 12.ª 
Encargo Global 

 
O encargo global previsto para a ARSLVT 
decorrente do presente contrato é de 1.014.000,00 
€ (um milhão e catorze mil euros) incluindo o valor 
do IVA às taxas de 6%, tendo obtido o cabimento 
com o número ………….. e o compromisso 
número………………. . 
 
 
Feito em dois exemplares originais, de igual 
conteúdo e valor, ficando um exemplar na posse 
de cada uma das partes.  

 
 

Lisboa, ___ de ____________de 2017 
 

Pel' A Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. 

 
 

Pel' O Município de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de 
aquisição de dois edifícios e de uma fração 
autónoma, e de aprovação das minutas de 
contratos promessa de compra e venda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 244/2017 

 
Considerando que: 
 
A. É intenção da Autarquia intervir por via da 

aquisição de dois edifícios, num espaço 
territorial localizado na Urbanização das 
Urmeiras; 

 
B. Os imóveis que se pretende adquirir 

encontram-se inseridos em malha urbana 
consolidada na cidade de Loures, 
apresentando boas acessibilidades e em 
razoável estado de conservação, inseridos na 
Urbanização das Urmeiras, com o alvará de 
loteamento n.º 123/1974; 

 
C. Os dois edifícios a adquirir, para além de 

outras potencialidades, poderão albergar um 
conjunto de serviços públicos municipais; 
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D. Os edifícios foram colocados à venda por 
negociação particular em 20 de novembro de 
2016 pelo valor base global de 2.249.452,63 € 
(dois milhões, duzentos e quarenta e nove mil, 
quatrocentos e cinquenta e dois euros e 
sessenta e três cêntimos) correspondente ao 
lote B6D e 1.667.596,34 € (um milhão, 
seiscentos e sessenta e sete mil, quinhentos e 
noventa e seis euros e trinta e quatro 
cêntimos) correspondente ao lote B7A, 
procedimento que ficou deserto; 

 
E. A ausência de interesse do setor privado na 

totalidade dos imóveis proporcionou uma 
oportunidade de encontrar sinergias para a 
intervenção municipal desta natureza; 

 
F. O Município manifestou interesse na aquisição 

das frações pertencentes à massa falida da 
Gerpul - Gestão Relações Públicas, Lda., pelo 
valor global de 2.000.000,00 € (dois milhões 
de euros), com base em avaliação efetuada 
por perito avaliador, tendo esta intenção sido 
aceite pela comissão de credores; 

 
G. Todas as frações dos dois edifícios pertencem 

à Massa Falida de Gerpul - Gestão Relações 
Públicas, Lda. com exceção da fração A do 
lote B7A que pertence à Caixa Geral de 
Depósitos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação, ao abrigo 
da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do mesmo 
diploma legal: 
 
1. A aquisição das frações, a seguir identificadas, 

à Massa Falida de Gerpul - Gestão Relações 
Públicas, Lda., pertencentes ao lote B6D e lote 
B7A, sitos na Rua Barahona Fernandes - 
Loures, pelo valor global de 2.000.000,00 € 
(dois milhões de euros) e aprovação da minuta 
de contrato promessa de compra e venda; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificação Identificação Prédio/ 
Fração autónoma 

(Caderneta predial Urbana) 

Valor 

110707-U--08704- B 70.000 
110707-U--08704- C 45.000 
110707-U--08704- D 30.000 
110707-U--08704- E 50.000 
110707-U--08704- F 50.000 
110707-U--08704- G 50.000 
110707-U—8704- H 50.000 
110707-U—08704- I 50.000 
110707-U--08704- J 50.000 
110707-U--08704- L 50.000 
110707-U--08704- M 50.000 
110707-U--08704- N 45.000 
110707-U--08704- O 45.000 
110707-U--08704- P 45.000 
110707-U--08704- Q 45.000 
110707-U--08704- R 45.000 
110707-U—08704- S 45.000 
110707-U--08704- T 32.500 
110707-U--08704- U 32.500 
110707-U--08704- V 35.000 

 
 
 
 
 
L 
o 
t 
e 
 
B 
7 
A 

110707-U--08704-X 35.000 
TOTAL (A) 950.000 

110707-U—08804- A 65.000 
110707-U--08804- B 65.000 
110707-U--08804- C 65.000 
110707-U-~08804- D 65.000 
110707-U--08804- E 62.500 
110707-U--08804- F 40.000 
110707-U--08804- G 50.000 
110707-U--08804- H 42.500 
110707-U--08804- I 42.500 
110707-U--08804- J 42.500 
110707-U--08804- L 42.500 
110707-U--08804- M 42.500 
110707-U--08804- N 42.500 
110707-U--08804- O 42.500 
110707-U--08804- P 42.500 
110707-U--08804- Q 42.500 
110707-U--08804- R 42.500 
110707-U--08804- S 42.500 
110707-U--08804-T 42.500 
110707-U--08804- U 42.500 
110707-U--08804- V 42.500 

 
 
 
 
 
L 
o 
t 
e 
 
B 
6 
D 

110707-U--08804- X 42.500 
TOTAL(B) 1.050.000 

TOTAL (A÷B) 2.000.000 
 
 
2. A aquisição da fração A do lote B7A, 

localizada na Rua Barahona Fernandes, 
Loures, pertencente à Caixa Geral de 
Depósitos, pelo valor de 85.000,00 € (oitenta e 
cinco mil euros), e a aprovação da minuta de 
contrato promessa de compra e venda. 

 
Identificação Identificação Prédio/ 

Fração autónoma 
(Caderneta predial Urbana) 

Valor 

Lote B7A 110707-U--08704- A 85.000 
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23 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

CONTRATO PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA 

 
Entre: 
 
PRIMEIRA OUTORGANTE: Massa Falida de 
Gerpul - Gestão Relações Públicas, Lda. (NIF 
500883041), devidamente representada pelo Sr. 
Dr. Ademar Margarido de Sampaio Rodrigues 
Leite, casado, natural da freguesia de Lamego 
(Almacave), concelho de Lamego, com domicílio 
profissional na Av. 5 de Outubro, n.º 10, 7.º andar, 
sala 11, 1050-056 Lisboa, NIF ….., titular do C. C. 
n.º ….., válido até ……. emitido pela República 
Portuguesa, que intervém na qualidade de 
liquidatário judicial no Processo de Falência n.º 
191/03.9TYLSB que corre termos na Comarca de 
Lisboa - Instância Central de Lisboa - Secção de 
Comércio - J1, em que é falida GERPUL - Gestão 
de Relações Públicas, Lda., de ora em diante 
designado por Promitente Vendedor; 
 
e 
 
SEGUNDO OUTORGANTE: Município de Loures, 
com sede na Praça da Liberdade, em Loures, 
pessoa coletiva de direito público n.º 501294996, 
devidamente representado pelo Sr. Presidente 
Bernardino José Torrão Soares, portador do 
cartão de cidadão nº ….., emitido pela República 
Portuguesa e válido até ……., contribuinte fiscal 
n.º ……., com poderes para o ato, adiante 
abreviadamente designado por Município, de ora 
em diante designado por Promitente Comprador. 
 
É celebrado de boa-fé o presente contrato 
promessa de compra e venda, que se regerá pelo 
constante das cláusulas seguintes, que todos 
aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. O Promitente Vendedor é dono e legítimo 

possuidor de vinte e duas frações autónomas, 
destinadas a habitação, designadas pelas 
letras A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, 
Q, R, S, T, U, V e X do prédio urbano, em 
regime de propriedade horizontal, sito na 
Praceta Barahona Fernandes Urmeiras, Lote 
B6D, freguesia de concelho de Loures, inscrito 
na respetiva matriz predial urbana daquela 
freguesia sob o artigo 8804, descrito na 1.ª 
Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha n.º 3723 da respetiva freguesia. 

2. O Promitente Vendedor também é dono de 
vinte e uma frações autónomas, destinadas a 
habitação, designadas pelas letras B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e X 
do prédio urbano, em regime de propriedade 
horizontal, sito na Praceta Barahona 
Fernandes, Urmeiras, Lote B7A, freguesia e 
concelho de Loures, inscrito na respetiva 
matriz predial urbana daquela freguesia sob o 
artigo 8704, descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 3815 
da respetiva freguesia. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

Pelo presente contrato, o Promitente Vendedor 
promete vender ao Promitente Comprador, e este 
promete comprar-lhe, livre de quaisquer ónus e 
encargos e devoluto de pessoas e bens, os 
imóveis descritos na cláusula precedente e no 
estado físico e jurídico em que se encontrarem, 
considerando-se conforme à sua vontade de 
contratar. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

Conforme expresso na cláusula anterior, os 
imóveis são prometidos vender e comprar no 
estado em que se encontram, ficando vedado ao 
Promitente Comprador imputar ao Promitente 
Vendedor qualquer das situações previstas nos 
artigos 913.º a 921.º do Código Civil. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O preço convencionado para a prometida venda é 
de 2.000.000,00 € (dois milhões de euros), que o 
Promitente Comprador se obriga a pagar ao 
Promitente Vendedor no ato da escritura de 
compra e venda, mediante cheque visado emitido 
à ordem do Promitente Vendedor. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. A escritura de compra e venda será realizada, 
logo que obtido pelo Promitente Comprador o 
visto Prévio do Tribunal de Contas e até 30 de 
novembro de 2017. 

 
2. Consequentemente, o Promitente Comprador 

obriga-se a notificar o Promitente Vendedor, 
por carta registada com aviso de receção para 
a morada acima indicada, da posse do visto 
prévio e envio de cópia até ao termo do 
referido prazo - 30 de novembro de 2017. 
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3. Após a notificação prevista no número 
anterior, o Promitente Vendedor, tendo em 
vista a celebração da escritura de compra e 
venda, obriga-se a notificar o Promitente 
Comprador, com uma antecedência de, pelo 
menos, 10 (dez) dias, relativamente à data e 
local em que aquele ato terá lugar, ficando a 
marcação da respetiva escritura a cargo da 
primeira outorgante. 

 
4. Fica desde já acordado entre os outorgante 

que todas as exigências que vierem a ser 
impostas relativas à obtenção das licenças de 
utilização, fichas técnicas de habitação e 
certificados energéticos, serão cumpridas pelo 
Promitente Comprador e a expensas suas, 
obrigando-se o Promitente Vendedor, apenas 
e só, assinar o que vier a mostrar-se 
necessário ao mencionado fim. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

Caso o Promitente Comprador não obtenha visto 
prévio do Tribunal de Contas, no prazo referido no 
n.º 1 da cláusula quinta e a escritura de compra e 
venda não seja outorgada até 15 de dezembro de 
2017 prazo certo fixado, verificar-se-á a imediata 
resolução do mesmo, sem necessidade de 
qualquer comunicação ou interpelação adicional 
por parte do Promitente Vendedor, ficando desde 
já, estabelecido e plenamente acordado entre as 
partes, que não resultarão daí quaisquer prejuízos 
para qualquer das partes, não podendo, por via 
disso, o Promitente Comprador vir a invocar 
quaisquer tipo de direitos, nomeadamente de 
indemnização, quanto à realização de ações de 
limpeza e obras referidas na cláusula décima. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O Promitente Comprador obriga-se a apresentar 
ao Promitente Vendedor, logo que este lhe solicite, 
os documentos que da sua parte sejam 
necessários à formalização da escritura de compra 
e venda. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
 

São ainda de conta do Promitente Comprador, 
todas as despesas e encargos com a transmissão 
dos imóveis objeto de compra e venda, 
nomeadamente registos, impostos, escritura, e 
toda a documentação necessária à formalização 
da mesma, que seja da sua responsabilidade. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

O Promitente Comprador tomou conhecimento da 
situação registral, fiscal e camarária das frações 
autónomas objeto do presente contrato, 
assumindo todas as consequências decorrentes 
das divergências que, não sendo diretamente 
imputáveis ao Promitente Vendedor, subsistam ou 
possam vir a revelar-se entre: 
 
a) A área e a composição efetiva das frações e a 

área e a composição constantes do registo na 
respetiva Conservatória e/ou da matriz; 

b) A permilagem que figura no título constitutivo 
da propriedade horizontal e a que resultaria da 
área efetiva das frações. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

O Promitente Vendedor autoriza, com a assinatura 
do presente contrato, o Promitente Comprador, a 
realizar nos imóveis ações de limpeza, ou outras, 
bem como as obras, designadamente o 
emparedamento de vãos, que este entenda 
necessárias para acautelar os perigos inerentes 
ao estado em que estes se encontram, 
promovendo as diligências que considere 
adequadas a mitigar os riscos de insalubridade e 
insegurança. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

Este contrato promessa traduz e constitui o acordo 
celebrado entre os ora outorgantes, só podendo 
ser modificado por documento escrito e assinado 
por ambos e mesmo nas suas obrigações 
acessórias, constitui um todo único, pelo que 
todas as cláusulas revestem a mesma relevância 
para efeitos do seu integral cumprimento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

No omisso aplicar-se-ão as disposições 
reguladoras do contrato-promessa, previstas no 
Código Civil. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA 
 

As outorgantes estipulam o Foro da Comarca de 
Lisboa como único competente para dirimir 
qualquer litígio emergente da interpretação, 
validade, aplicação ou cumprimento do presente 
contrato. 
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Feito em duplicado, todos com igual força, em 
__________ , aos ____ de __________ de 2017. 
(Registo___________ 

 
 

Promitente Vendedor: 
 

Promitente Comprador: 
 
 
 

CONTRATO PROMESSA 
DE COMPRA E VENDA 

 
Entre: 
 
PRIMEIRA OUTORGANTE: Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., com sede na Av. João XXI, n.º 63, 
em Lisboa, matriculada na Conservatória do 
Registo Comercial de LISBOA sob o número único 
de matrícula e pessoa coletiva 500960046, com o 
capital social de 3.844.143.735,00 EUR de ora em 
diante designada por Promitente Vendedora 
 
e 
 
SEGUNDO OUTORGANTE: Município de Loures, 
com sede na Praça da Liberdade, em Loures, 
pessoa coletiva de direito público n.º 501294996, 
devidamente representado pelo Sr. Presidente 
Bernardino José Torrão Soares, portador do 
cartão de cidadão n.º ……. emitido pela República 
Portuguesa e válido até …….., contribuinte fiscal 
n.º …….., com poderes para o ato, conforme 
deliberação de ……., adiante abreviadamente 
designado por Município, de ora em diante 
designado por Promitente Comprador. 
 
É celebrado de boa-fé o presente contrato 
promessa de compra e venda, que se regerá pelo 
constante das cláusulas seguintes, que todos 
aceitam e reciprocamente se obrigam a cumprir: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
1. A Promitente Vendedora é dona da fração 

autónoma, destinada a habitação, designada 
pela letra "A", n.º 101-piso (-4-3), com 
arrecadação n.º 1, no piso -4 e 
garagem/arrecadação com o n.º 1, no piso -5, 
do prédio urbano, em regime de propriedade 
horizontal, sito na Praceta Barahona 
Fernandes, Urmeiras, Lote B-7-A, freguesia e 
concelho de Loures, inscrito na respetiva 
matriz predial urbana daquela freguesia sob 
artigo 8704, descrito na 1.ª Conservatória do 
Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 3815 
da respetiva freguesia. 

 

2. O supra mencionado imóvel encontra-se 
ocupado, nunca tendo sido reconhecida a 
legitimidade desta ocupação pela Promitente 
Vendedora, incidindo sobre o mesmo as 
hipotecas registadas sob as AP. 20 de 
1998/04/13, AP. 35 de 1999/04/09 e AP. 2 de 
2000/11/21, obrigando-se a PROMITENTE 
VENDEDORA a obter o cancelamento destes 
ónus, bem como a promover a desocupação 
do imóvel, no prazo máximo de 12 (doze) 
meses após a assinatura do presente contrato. 

 
3. Não tendo, ainda, a Promitente Vendedora 

obtido a respetiva licença de utilização, ficha 
técnica da habitação e certificado energético 
do bem objeto do presente contrato, obriga-se 
o Promitente Comprador a obtê-los até à data 
prevista para a outorga da escritura, nos 
termos constantes da cláusula quinta infra. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

 
Pelo presente contrato, a Promitente Vendedora 
promete vender ao Promitente Comprador, e este 
promete comprar-lhe, livre de quaisquer ónus ou 
encargos à data da escritura, o bem descrito na 
cláusula precedente e no estado em que se 
encontra, considerando-o conforme à sua vontade 
de contratar. 

 
CLÁUSULA TERCEIRA 

 
Conforme expresso na cláusula anterior, o bem é 
prometido vender e comprar no estado em que se 
encontra, ficando vedado ao Promitente 
Comprador, imputar à Promitente Vendedora 
qualquer das situações previstas nos artigos 913.º 
a 921.º do Código Civil. 

 
CLÁUSULA QUARTA 

 
O preço convencionado para a prometida venda é 
de EUR 85.000,00 (oitenta e cinco mil euros), que 
o Promitente Comprador se obriga a pagar à 
Promitente Vendedora no ato da escritura de 
compra e venda, mediante cheque visado emitido 
à ordem da Promitente Vendedora. 

 
CLÁUSULA QUINTA 

 
1. A escritura de compra e venda será realizada, 

logo que obtida pelo Promitente Comprador a 
licença de utilização, ficha técnica da 
habitação e certificado energético do bem 
objeto do presente contrato, no prazo máximo 
de 12 (doze) meses após a assinatura do 
presente contrato. 
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2. Consequentemente, o Promitente Comprador 
obriga-se a notificar a Promitente Vendedora, 
por carta registada com aviso de receção para 
a morada acima indicada, da obtenção da 
aludida licença, ficha técnica da habitação e 
certificado energético. 

 
3. Verificado o cumprimento das obrigações 

previstas no n.º 2 da Cláusula Primeira supra, 
a Promitente Vendedora, tendo em vista a 
celebração da escritura de compra e venda, 
obriga-se a notificar o Promitente Comprador, 
por carta registada, com uma antecedência 
de, pelo menos, 10 (dez) dias, relativamente à 
data e local em que aquele ato terá lugar, 
ficando a marcação da respetiva escritura a 
cargo da primeira outorgante. 

 
4. Fica desde já acordado entre os Outorgantes 

que todas as exigências que vierem a ser 
impostas relativas à obtenção da licença de 
utilização, ficha técnica da habitação e 
certificado energético, serão cumpridas pelo 
Promitente Comprador e a expensas suas, 
obrigando-se a Promitente Vendedora, apenas 
e só, a assinar o que vier a mostrar-se 
necessário ao mencionado fim. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

 
Caso o Promitente Comprador não obtenha a 
licença de utilização, ficha técnica da habitação e 
certificado energético do bem objeto do presente 
contrato, no prazo referido no número um da 
anterior cláusula quinta e/ou a Promitente 
Vendedora não obtenha a desocupação e o 
cancelamento dos ónus que impendem sobre o 
bem objeto do presente contrato, nos termos 
previstos no n.º 2 da cláusula primeira e, 
consequentemente, a escritura de compra e venda 
não seja outorgada no prazo máximo de 12 (doze) 
meses após a data de assinatura do presente 
contrato, verificar-se-á a imediata resolução do 
mesmo, sem necessidade de qualquer 
comunicação ou interpelação adicional por parte 
da Promitente Vendedora, ficando desde já, 
estabelecido e plenamente acordado entre as 
partes, que não resultarão daí quaisquer prejuízos 
para qualquer das partes, não podendo, por via 
disso, o Promitente Comprador vir a invocar 
quaisquer tipo de direitos, nomeadamente de 
indemnização. 

 
CLÁUSULA SÉTIMA 

 
O Promitente Comprador obriga-se a apresentar à 
Promitente Vendedora, logo que esta lhe solicite, 
os documentos que da sua parte sejam 
necessários à formalização da escritura de compra 
e venda. 

CLÁUSULA OITAVA 
 

São ainda de conta do Promitente Comprador, 
todas as despesas e encargos com a transmissão 
do bem objeto do contrato de compra e venda, 
nomeadamente, registos, impostos, escritura, e 
toda a documentação necessária à formalização 
da mesma, que sejam da sua responsabilidade. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
 

1. O Promitente Comprador tomou conhecimento 
da situação registral, fiscal e camarária da 
fração autónoma objeto do presente contrato, 
assumindo todas as consequências 
decorrentes das divergências que, não sendo 
diretamente imputáveis à Promitente 
Vendedora, subsistam ou possam vir a 
revelar-se entre: 

 
a) A área e a composição efetiva da fração e a 

área e a composição constantes do registo na 
respetiva Conservatória e/ou da matriz; 

b) A permilagem que figura no título constitutivo 
da propriedade horizontal e a que resultaria da 
área efetiva da fração. 

 
2. Previamente à assinatura do presente 

contrato, o Promitente Comprador inteirou-se 
do estado de conservação do prédio de que 
faz parte a fração objeto do presente contrato. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
 

Este contrato promessa traduz e constitui o acordo 
celebrado entre os ora outorgantes, só podendo 
ser modificado por documento escrito e assinado 
por ambos e mesmo nas suas obrigações 
acessórias, constitui um todo único, pelo que 
todas as cláusulas revestem a mesma relevância 
para efeitos do seu integral cumprimento. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
 

No omisso aplicar-se-ão as disposições 
reguladoras do contrato promessa. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 
 

As contratantes estipulam o Foro da Comarca de 
Lisboa como único competente para dirimir 
qualquer litígio emergente da interpretação, 
validade, aplicação ou cumprimento do presente 
contrato. 
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Feito em duplicado, todos com igual força, em 
__________, aos __ de _________ de 2017. 
(Registo ___________) 

 
 

Promitente Vendedora: 
 
 

Promitente Comprador: 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por maioria, com o voto contra do 
Sr. Vereador Ricardo Jorge Monteiro Lima e as 
abstenções da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 2.532 m2, sita 
em Santo António dos Cavaleiros, e de aprovação 
da celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal entre o Município de Loures e a 
Associação dos Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros, condicionada à aprovação pela 
Assembleia Municipal da desafetação da referida 
área do domínio público municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 245/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado pela Assembleia Municipal, na 

2.ª Reunião da 1.ª Sessão Extraordinária, 
realizada em 05.04.2001, um protocolo entre o 
Município de Loures e a Associação dos 
Moradores de Santo António dos Cavaleiros 
(doravante designada por AMSAC), com o 
objetivo de construção de um equipamento 
cultural, social e desportivo, nos terrenos 
cedidos por aquela associação ao Município; 

 
B. O Município de Loures está a construir o 

Centro Comunitário, Social e Cultural de Santo 
António dos Cavaleiros, cujo edifício será 
funcionalmente gerido pela AMSAC; 

 
C. Nos termos da cláusula quarta do protocolo 

referido em A., o Município de Loures obriga-
se a celebrar um contrato de cedência do 
equipamento pelo prazo de 30 (trinta) anos 
para a prossecução das valências definidas e 
de acordo com os respetivos objetivos 
comunitários, culturais, sociais e desportivos; 

 
D. A construção integra a parcela ED, descrita na 

ficha predial n.º 1207/Santo António dos 
Cavaleiros; 

 
E. Para que seja possível a celebração do 

contrato de utilização do imóvel municipal, se 
torna necessário desafetar a referida parcela 
de terreno com a área de 2.532 m2 do domínio 
público municipal, parte integrante do Parque 
Urbano de Santo António dos Cavaleiros - 
Centro Comunitário, Social e Cultural; 

 
F. A Associação aceitou as condições 

identificadas pelos serviços relativamente à 
formalização de contrato de utilização de 
imóvel municipal sito na avenida Salgado 
Zenha, Casal do Monte, em Santo António dos 
Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
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António dos Cavaleiros e Frielas, destinado à 
instalação das valências de creche, pré-
escolar (jardim de infância), Centro de 
Atividades e Tempos Livres (CATL), Centro de 
Dia e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da 
Associação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. 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 para 
deliberação, nos termos do disposto no artigo 
25.º, n.º 1, alínea q), do mesmo diploma legal, 
a desafetação do domínio público municipal da 
área com 2.532 m2; 

 
2. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

do disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e artigo 52.º, n.º 2, alínea a), do 
Decreto-Lei n.º 280/2007, de 7 de agosto, 
aprovar a celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o 
Município de Loures e a Associação dos 
Moradores de Santo António dos Cavaleiros, 
condicionada à deliberação de aprovação pela 
Assembleia Municipal da desafetação da área 
de 2.532 m2 do domínio público municipal. 

 
 

Loures, 25 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA 
 

Contrato de Utilização de Imóvel Municipal 
 

entre 
 

o Município de Loures 
 
e 
 

a Associação dos Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 

 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O imóvel, integrado no domínio privado municipal, 
sito na avenida Salgado Zenha, Casal do Monte, 
em Santo António dos Cavaleiros, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, descrito na ficha predial n.º 1207/Santo 
António dos Cavaleiros, com a área de 
implantação de 2.532 m2, onde se inclui o 
logradouro com a área de 311 m2, identificados na 
planta identificada em anexo, parte integrante do 
Parque Urbano de Santo António dos Cavaleiros - 
Centro Comunitário, Social e Cultural, cuja 
situação é a que se encontra refletida no 
Documento Complementar integrante do presente 
Contrato, destina-se à instalação das valências de 
creche, pré-escolar (jardim de infância), Centro de 
Atividades e Tempos Livres (CATL), Centro de Dia 
e Serviço de Apoio Domiciliário (SAD) da 
Associação dos Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros (adiante designada por AMSAC). 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de 30 (trinta) anos, renovando-se 
automaticamente por períodos de 5 (cinco) anos 
caso não seja denunciado por nenhuma das 
partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Bens Móveis 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele faz 
parte integrante. 
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CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A AMSAC 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 5.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

 
O Município de Loures tem o direito de 
acompanhar o exercício das atividades direta ou 
indiretamente relacionadas com o âmbito do 
Contrato. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de Funcionamento e Manutenção 

 
1. São da responsabilidade da AMSAC: 
 
1.1. As despesas de funcionamento, 

nomeadamente, com a água, eletricidade, gás 
(incluindo as despesas devidas com a 
autonomização dos contadores, quando 
aplicável). 

 
1.2. As despesas de manutenção, com elevadores 

(com obrigatoriedade das inspeções 
periódicas), equipamentos de climatização 
(AVAC), exterior do edifício (limpeza de 
algerozes, tubos de queda e telheiros e/ou 
coberturas, logradouro), equipamentos de 
refrigeração. 

 
1.3. As despesas de manutenção relacionadas 

com a execução de deteção de fugas de fluido 
refrigerante, aplicação regular de produtos 
adequados de limpeza e desinfeção, análise 
aos sistemas de Águas Quentes Sanitárias 
(AQS). 

 
1.4. As despesas de manutenção com as 

instalações mecânicas especiais de solar e 
gás, a realização de inspeção periódica a 
todas as partes da rede de gás e todos os 
equipamentos de queima existentes, com uma 
periodicidade anual. 

 
1.5. As despesas de manutenção com os sistemas 

de alarme e respetivas inspeções periódicas 
(sistema de alarme da tina de gorduras da 
cozinha, da central de incêndios e sistema de 
vídeo vigilância). 

 
1.6. As despesas com extintores de incêndio. 
 

2. Todas as despesas são da responsabilidade 
da AMSAC desde a data de início da 
ocupação do imóvel, que se verifica com a 
detenção das chaves de acesso, com ressalva 
do exposto no parágrafo seguinte. 

 
3. As despesas de manutenção respeitantes aos 

parágrafos 1.2. (com exceção das despesas 
de manutenção no exterior do edifício, limpeza 
de algerozes, tubos de queda e telheiros e/ou 
coberturas, logradouro), 1.3. a 1.6. da cláusula 
sexta, n.º 1, são da responsabilidade do 
Município de Loures pelo prazo de 2 (dois) 
anos a contar da data de assinatura do 
presente contrato. 

 
4. A AMSAC obriga-se a cumprir o disposto no 

Anexo I, parte integrante deste contrato, 
relativamente aos direitos e obrigações de 
manutenção, conservação e assistência 
técnica dos bens. 

 
 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução 

de Diligências Referentes 
a Serviços Públicos Essenciais 

 
A AMSAC obriga-se a diligenciar pela colocação 
ou alteração da titularidade dos contadores de 
eletricidade, água e gás e a fazer prova de tal na 
Divisão de Intervenção Social e Saúde (DISS), no 
prazo de 30 (trinta) dias (seguidos) a contar da 
data de início da ocupação do imóvel, sob pena de 
ser promovida a retirada dos contadores pelo 
Município de Loures, sem prejuízo de poder 
verificar-se a caducidade do Contrato ou a 
revogação da deliberação (caso aquele não tenha 
sido ainda celebrado, por causa imputável à 
entidade) e sem prejuízo da responsabilidade 
quanto ao pagamento das despesas realizadas a 
partir da data em que se verificou a detenção da 
chave de acesso ao imóvel. 

 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no Imóvel 

 
A AMSAC fica autorizada a proceder à execução 
das obras que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o imóvel 
municipal, desde que previamente autorizadas 
pelo Município de Loures. 
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CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção e Conservação dos Bens 

 
A AMSAC assegurará a manutenção e 
conservação do imóvel e bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhes foram entregues, excetuando-se as 
deteriorações resultantes da sua utilização normal. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A AMSAC 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 aos bens 
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. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes decorrentes do imóvel é 
da AMSAC. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar a AMSAC 
com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Ruído 

 
A AMSAC 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 13.ª 
Denúncia 

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

AMSAC, com, pelo menos, 6 (seis) meses de 
antecedência; 

 
2. A AMSAC avise, por escrito, o Município de 

Loures, com uma antecedência não inferior a 
120 (cento e vinte) dias. 

 

3. A denúncia prevista nos parágrafos anteriores 
desta cláusula só produz efeitos decorrido o 
prazo de 30 (trinta) anos identificado na 
cláusula segunda. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Extinção 

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

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos ao imóvel; 

 
2. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato e se houver paralisação de atividade 
e sem motivo justificado, por período superior 
a dois (2) meses; 

 
3. Se a AMSAC proporcionar o uso privativo do 

local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município de Loures; 

 
4. Se a AMSAC deixar de ter existência jurídica 

própria e autónoma; 
 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
1. O imóvel e bens móveis municipais serão 

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização pela AMSAC pelas obras por 
esta realizadas; 

 
2. A AMSAC deverá entregar os bens 

municipais, no prazo de 30 (trinta) dias, findos 
os quais o Município de Loures retoma a 
posse dos mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Benfeitorias 

 
A AMSAC poderá levantar as benfeitorias úteis, 
mas apenas no caso de não provocar detrimento 
do imóvel, não tendo direito a haver o valor delas 
em caso contrário. 
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CLÁUSULA 17.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 AMSAC e o Município de 
Loures. 

 
 

ANEXO I 
 

A AMSAC assume a responsabilidade de 
assegurar a manutenção, conservação e 
assistência técnica, disposta nos pontos 
seguintes: 
 
1. Instalações mecânicas especiais de AVAC, 

refrigeração (equipamento hoteleiro) por 
empresas da especialidade de climatização e 
refrigeração, estando certificadas segundo o 
DL n.º 56/2011, de 21 de abril; os seus 
Técnicos devidamente certificados para o 
manuseamento de gases fluorados e com o 
certificado TIM III. 

 
a. Nesse contrato de manutenção tem de 

contemplar a execução da deteção de fugas 
de fluido refrigerante, conforme o descrito no 
Regulamento (UE) n.º 517/2014; a aplicação 
regular de produtos adequados para limpeza e 
desinfeção contra a(o) criação/contágio de 
microrganismos (fungos, bactéria da 
Legionella, etc.) em baterias de arrefecimento, 
de humificação e em tabuleiro de 
condensados. E, também, a análise à 
Legionella aos sistemas de Águas Quentes 
Sanitárias (AQS) e AVAC, sempre que 
necessário; 

 
b. A AMSAC terá de comunicar no sítio da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
anualmente, a carga de gás refrigerante de 
todos os equipamentos de climatização AVAC 
e de refrigeração, conforme o descrito no 
Regulamento (UE) n.º 517/2014: 

 
i) A consultar o hiperlink do sítio da APA: 

https://www.apambiente.pt/index.php; 
 
ii) A consultar o hiperlink do sítio da APA para a 

comunicação de dados acerca das 
quantidades de gases fluorados: 

 
https://formularios.apambiente.pt/GasesF/Default.a
spx?ReturnUrl=%2fGasesF%2fAdmin%2fMenu.as
px. 
 
 

2. Instalações mecânicas especiais de Solar e 
Gás, por empresas da especialidade: 

 
a. Recomenda-se que seja a mesma empresa a 

realizar a manutenção dos sistemas solar e de 
gás, devendo apresentar prova de que os 
seus técnicos de manutenção de gás estão 
devidamente credenciados pela Direção Geral 
de Energia e Geologia (DGEG) em mecânico 
de aparelhos de gás e soldador de tubagem 
em cobre (Cu) e em Polietileno (PE); 

 
b. Nesse contrato de manutenção a AMSAC 

deve contemplar a realização de Inspeção 
Periódica (IP) a todas as partes visíveis da 
rede de gás e a todos os equipamentos de 
queima existentes, com uma periodicidade 
bianual ao abrigo: 

 
i) da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria 

n.º 362/2000, de 20 de junho; 
 
ii) da alínea a) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-

Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro. 
 
c. A EI terá de estar devidamente credenciada 

DGEG ao abrigo: 
 
i) do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 362/2000, 

de 20 de junho; 
 
ii) da alínea b) do n.º 1 do artigo 13.º do Decreto-

Lei n.º 521/99, de 10 de dezembro. 
 
d. No final de cada IP é obrigatório que empresa 

de manutenção entregue o certificado de 
inspeção do gás, emitido por uma Entidade 
Inspetora acreditada pela Direção Geral de 
Energia e Geologia (DGEG) e sem qualquer 
custo adicional ao valor do contrato de 
manutenção. 

 
3. Instalação mecânica especial de elevação - a 

manutenção deve ser salvaguardada pela 
celebração de um contrato de manutenção do 
tipo simples ou do tipo completa, ao abrigo do 
Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 
por uma Empresa de Manutenção de 
Instalações de Elevação (EMIE) acreditada 
pela DGEG. Devendo solicitar a realização 
das suas Inspeções Periódicas, nos 
momentos em que a EMIE comunicar à 
AMSAC, conforme está previsto no Decreto-
Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro. 

 
4. Sistema de alarme da tina de gorduras da 

cozinha - por empresas da especialidade, de 
limpeza de câmaras separadoras de gorduras; 
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5. Sistema de alarme da central de incêndios - 
por empresas da especialidade; 

 
6. Sistema de vídeo vigilância - por empresas da 

especialidade; 
 
7. Extintores de incêndios - por empresas da 

especialidade. 
 
a. A AMSAC terá de comunicar, no sítio da 

Agência Portuguesa do Ambiente (APA), 
anualmente, a carga de gás de todos 
extintores, conforme o descrito no 
Regulamento (UE) n.º 517/2014 e no 
Regulamento (CE) n.º 1497/2007 da 
Comissão, de 18 de dezembro. A consultar o 
hiperlink do sítio da APA para a comunicação 
de dados acerca das quantidades de gases 
fluorados: 

 
https://formularios.a pambiente. 
pt/GasesF/Default.aspx?ReturnUrl%2fGasesF%2f
Admin%2fMenu.aspx 

 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 

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 323 m2 sita em 
Rua Bartolomeu Dias, Bairro do Tazim, São Julião 
do Tojal, e de aprovação da celebração de 
escritura de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, com o Moto Clube do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 246/2017 

 
Considerando que: 
 
A. É pretensão do Moto Clube do Tojal 

(doravante designado por Moto Clube) a 
construção da sua sede social na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal; 

 
B. Foi identificado pela autarquia uma 

propriedade municipal sita na rua Bartolomeu 
Dias, Bairro do Tazim, em São Julião do Tojal, 
na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, correspondente a parte da 
Parcela C com 323 m2, descrita na ficha 
predial n.º 1474/São Julião do Tojal, cedido ao 
Município para equipamentos públicos no 
âmbito do Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 10/2006 com a área total de 1.535 m2; 

 
C. Os serviços da Divisão de Gestão Urbanística 

e Divisão de Planeamento e Reabilitação 
Urbana do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, e o Departamento de 
Cultura, Desporto e Juventude, pronunciaram-
se favoravelmente; 

 
D. A Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal se pronunciou favoravelmente; 

 
E. Para ser possível atender à pretensão é 

necessário desafetar a área de 323 m2 do 
domínio público municipal; 

 
F. Foi apresentada pela Câmara Municipal 

proposta de contrato a constituir em direito de 
superfície a favor do Moto Clube; 

 
G. O Moto Clube aceitou as condições 

identificadas pelos serviços relativamente à 
formalização de contrato de constituição de 
direito de superfície da propriedade municipal. 
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Tenho a honra de propor que : 
 
A Câmara Municipal delibere: 
 
1. 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 
para 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 municipal da área com 323 m2; 

 
2. Ao abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alíneas g) e u) 

da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e artigo 52.º, n.º 
2, alínea c) do Decreto-Lei n.º 280/2007, de 
07/08, aprovar a outorga de escritura de 
constituição de direito de superfície, a título 
gratuito, com o Moto Clube do Tojal, após 
aprovação do proposto no ponto 1. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
(Identificação do prédio objeto do contrato) 

 
Pelo presente contrato é constituído a favor do 
Moto Clube do Tojal (doravante, Moto Clube) o 
direito de superfície sobre o prédio localizado na 
rua Bartolomeu Dias, Bairro do Tazim, em São 
Julião do Tojal, freguesia da União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, com a área 
de 323 m2, melhor localizado em planta anexa, de 
que o Município de Loures (doravante, Município) 
é legítimo proprietário, descrito na ficha predial n.º 
1474/São Julião do Tojal. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Propriedade) 

 
O imóvel, objeto do presente contrato, encontra-se 
em conformidade com os limites da propriedade 
municipal. 

 
 
 
 
 

Cláusula Terceira 
(Licenciamentos) 

 
O Moto Clube obriga-se a diligenciar pelo(s) 
licenciamento(s) devido(s) no âmbito da sua 
atividade, e dentro dos prazos fixados pela 
Administração, sob pena de resolução do contrato 
e extinção do direito de superfície nos termos da 
cláusula décima primeira. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Gratuitidade do contrato) 

 
O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 (setenta) anos e a título gratuito. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Objeto do direito de superfície) 

 
O direito de superfície constituído destina-se à 
construção da sede social do Moto Clube. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município) 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as 
atividades direta ou indiretamente relacionadas 
com o âmbito do direito de superfície constituído e 
solicitar informação escrita adequada sobre o 
cumprimento das condições que resultam do 
direito de superfície. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Direito de preferência) 

 
No caso de alienação do direito de superfície, o 
Município goza do direito de preferência em 
primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Oneração do direito de superfície) 

 
O direito de superfície só poderá ser onerado pelo 
Moto Clube para garantia de financiamento de 
obras a realizar no edifício constituído, sob pena 
de extinção do direito de superfície e reversão do 
prédio para o Município. 

 
 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

26 

 

Cláusula Nona 
(Responsabilidade contratual) 

 
Em qualquer caso, o Moto Clube é a única 
entidade responsável pelo cumprimento das 
obrigações a que fica adstrita em tudo o que se 
relacione de forma direta ou indireta com o direito 
de superfície constituído, podendo o Município 
resolver o presente contrato em caso de 
incumprimento de alguma daquelas obrigações, 
nos termos previstos na cláusula oitava. 

 
 

Cláusula Décima 
(Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície) 
 

1. Ao Município é conferido sempre o direito de 
resolver o contrato, em caso de incumprimento 
pelo Moto Clube, dos deveres e obrigações 
que resultam da presente constituição do 
direito de superfície. 

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao 

abrigo do disposto no artigo 1536.º do Código 
Civil, designadamente: 

 
2.1. se no prazo de 3 (três) anos a contar da data 

da decisão que autorizou a constituição do 
direito de superfície, não entrar em 
funcionamento o equipamento identificado na 
cláusula quinta; 

2.2. se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 
ato de constituição do direito de superfície; 

2.3. se houver paralisação da atividade e sem 
motivo justificado por período superior a 2 
(dois) meses; 

2.4. se for alienado o direito de superfície sem 
autorização expressa do Município; 

2.5. se o Moto Clube deixar de ter existência 
jurídica própria e autónoma; 

2.6. se o Moto Clube proporcionar o uso privativo 
do local, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Eficácia do ato de resolução) 

 
Declarada a extinção do direito de superfície pelo 
Município, a mesma opera, sem dependência de 
qualquer outra formalidade e para todos os efeitos 
legais, incluindo para inscrição no registo predial, 
com a notificação da superficiária. 

 
 
 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
(Reversão) 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, 

resolvido o contrato ou extinto o direito de 
superfície, por qualquer causa, o prédio e 
todas as obras e construções existentes no 
terreno integrarão o património municipal, sem 
qualquer indemnização para o Moto Clube, 
pelas benfeitorias entretanto realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído 

ou a extinção do direito de superfície por 
qualquer outra razão implicam: 

 
2.1. a entrega do bem pelo Moto Clube, no prazo 

de 30 (trinta) dias, contado de qualquer dos 
factos determinantes da reversão, livre de 
pessoas e bens; 

2.2. a tomada de posse do local pelo Município, 
caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
(Legislação aplicável) 

 
A presente constituição do direito de superfície 
rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil. 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 44840/DCA/2017 
Concurso Público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
inerente adjudicação da proposta apresentada 
pela concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., pelo preço contratual global de € 
787.940,30. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 247/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo Concurso 
Público, com anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade com o 
previsto no artigo 16.º, n.º1, alínea b), artigos 
17.º e 20.º, n.º 1, alínea b), todos do Código 
dos Contratos Públicos, que correu sob o n.º 
de processo 44840/DCA/2017, tendente à 
celebração de um contrato de “Aquisição de 
Apólices de Seguro”, válido pelo período de 
doze meses e com início de produção de 
efeitos a 1 de agosto de 2017; 

 
B. Tendo 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; 

 
C. Subsequentemente, os concorrentes foram 

notificados do Relatório Preliminar para se 
pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia; 

 
D. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 

houve lugar à apresentação de quaisquer 
observações ao abrigo desse direito por parte 
dos concorrentes; 

 
E. Cabe, agora, submeter ao órgão competente 

para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o Relatório Final que 
consta em anexo, com vista à aprovação do 
mesmo, o qual integra proposta de 
adjudicação à proposta apresentada pela 
concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A. pelo preço contratual global de 
787.940,30 € (setecentos e oitenta e sete mil 
novecentos e quarenta euros e trinta 
cêntimos); 

 

F. Face ao preço base fixado no Caderno de 
Encargos, e que foi de 830.000,00 € 
(oitocentos e trinta mil euros), e ao preço 
contratual que se propõe seja adjudicado, e 
que é de 787.940,30 € (setecentos e oitenta e 
sete mil novecentos e quarenta euros e trinta 
cêntimos), evidencia-se uma subtração na 
despesa prevista realizar no montante de 
42.059,70 € (quarenta e dois mil e cinquenta e 
nove euros e setenta cêntimos). 

 
 
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: 
 
O Relatório Final que se anexa, nos exatos termos 
que dele constam, com inerente proposta de 
adjudicação à proposta apresentada pela 
concorrente Fidelidade - Companhia de Seguros, 
S.A., pelo preço contratual global de 787.940,30 € 
(setecentos e oitenta e sete mil novecentos e 
quarenta euros e trinta cêntimos), no âmbito do 
Concurso Público para Aquisição de Apólices de 
Seguro, o qual foi desenvolvido sob o n.º de 
processo 44840/DCA/2017. 

 
 

Loures, 24 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, e com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Proposta de aprovação do Acordo de Colaboração 
a estabelecer entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação para realização de obras 
de beneficiação da Escola Básica João Villaret. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 242/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Em 9 de dezembro de 2008, o Município de 

Loures assinou um acordo de colaboração 
com a Direção Regional de Educação de 
Lisboa e Vale do Tejo (DRELVT), para regular 
a cedência da posição contratual da DRELVT, 
relativo à “Construção civil, instalações 
elétricas, mecânicas e arranjos exteriores para 
substituição das instalações da Escola Básica 
2/3 João Villaret”, acordo aprovado em reunião 
de Câmara através da proposta n.º 773/2008; 

 
B. A construção da escola tinha sido adjudicada 

pela DRELVT, através de despacho do 
Secretário de Estado da Educação, em 27 de 
setembro de 2008 à firma Sá Machado e 
Filhos, S.A.; 

 
C. O Município celebrou, a 2 de março de 2009 

com a DRELVT um contrato de cessão da 
posição contratual da empreitada, passando a 
ser dono da obra, continuando a DRELVT a 
ser a entidade financiadora transferindo para o 
município os valores ainda por pagar da 
empreitada; 

 
D. O projeto inicial e a respetiva adjudicação 

previam a construção de um polidesportivo 
coberto e balneários que, entretanto não foi 
concretizada por decisão do município que 
optou por acionar a alínea f) da cláusula 3.ª 
(Obrigações da DRELVT), do referido acordo 
de colaboração - “Incluir, se for a opção da 
Câmara Municipal, neste empreendimento a 
construção de um pavilhão desportivo e 
assumir neste caso o encargo de 350.000, 00 
€.”; 

 
E. Na reunião de câmara de 19 de agosto de 

2009, foi aprovado por unanimidade através 
da proposta n.º 589/2009): 

 
• O Projeto de execução; 
• O valor base do procedimento de 

2.711.865,72 €; 
• Prazo de execução da obra de 270 dias 

seguidos; 

• O procedimento por ajuste direto para 
execução do pavilhão desportivo tipo DREL 
44x25, na EB2/3 João Villaret; 

• As firmas a convidar; 
• A constituição do júri do procedimento, 

incluindo suplentes e secretário. 
 
F. Após esta deliberação o processo não teve 

qualquer outro desenvolvimento e a Escola 
continua sem polidesportivo coberto e 
balneários como previa o projeto inicial e sem 
pavilhão desportivo conforme deliberação de 
Câmara de agosto de 2009; 

 
G. Nestes últimos anos o município tem, junto do 

Ministério da Educação, apresentado a 
necessidade da construção de uma 
infraestrutura desportiva na escola; 

 
H. O Ministério da Educação se disponibilizou 

para comparticipar, no valor de 330.000,00 €, 
obras de beneficiação na Escola a efetuar pelo 
município; 

 
I. A verba disponibilizada pelo Ministério da 

Educação não é suficiente para, a valores 
atuais, sequer a construção do planeado 
polidesportivo coberto; 

 
J. À assunção de responsabilidades financeiras 

do Município deve corresponder também a 
disponibilidade do equipamento para a 
comunidade; 

 
K. O Município se disponibiliza para a construção 

de um pavilhão desportivo, financiando com 
verbas do orçamento municipal o 
remanescente da comparticipação do 
Ministério da Educação. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 
r) do n.º 1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar o acordo de colaboração 
entre o Município de Loures e o Ministério da 
Educação, elaborado nos termos do Decreto-Lei 
n.º 175/90, de 17 de maio, para a realização de 
obras de beneficiação na escola básica João 
Villaret, que se anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Ministério da Educação 
 
e 
 

Município de Loures 
 

Acordo de Colaboração 
para a Realização de Obras de Beneficiação 

na Escola Básica João Villaret 
 

O Estado, através do Ministério da Educação, 
neste ato representado por S. Exa. a Secretária de 
Estado Adjunta e da Educação, Alexandra 
Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão, que outorga o 
presente instrumento no exercício das 
competências que lhe estão delegadas pelo 
Despacho n.º 1009-A/2016, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 13, de 20 de janeiro 
 
e 
 
o Município de Loures, representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José 
Torrão Soares. 
 
 
Celebram entre si o presente Acordo de 
Colaboração com base no disposto no artigo 17.º, 
n.º 1, do Decreto-Lei n.º 384/87, de 24 de 
dezembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 157/90, 
de 17 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 319/2001, de 
10 de dezembro, que estabelece o Regime de 
Celebração de Contratos-Programa, nos seguintes 
termos: 

 
Cláusula 1.ª 

(Objeto) 
 

Constitui objeto do presente Acordo de 
Colaboração a realização de obras de 
beneficiação na Escola Básica João Villaret, em 
Loures, doravante designada Escola. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Competências do Ministério da Educação) 

 
Ao Ministério da Educação compete: 
 
a) Apoiar tecnicamente, através da Direção de 

Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
da Direção Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, a solicitação do Município de 
Loures, na definição do programa de 
beneficiação das instalações da Escola e no 
acompanhamento da execução física e 
financeira dos trabalhos; 

b) Dar parecer tempestivo sobre os projetos de 
arquitetura e de especialidades para a 
beneficiação das instalações da Escola; 

c) Apoiar os órgãos de gestão do Agrupamento 
de Escolas João Villaret, no desenvolvimento 
regular das atividades letivas; 

d) Transferir para o Município de Loures, no ano 
económico de 2017, o montante de € 
330.000,00 (trezentos e trinta mil euros). 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Competências do Município de Loures) 

 
Ao Município de Loures compete: 
 
a) Assegurar a elaboração dos projetos de 

arquitetura e das especialidades para a 
beneficiação das instalações da Escola; 

b) Obter todos os pareceres legalmente 
exigíveis; 

c) Assumir os encargos com a beneficiação das 
instalações da Escola, no montante que 
exceda o valor previsto na alínea d) da 
cláusula 2.ª, resultante do valor de 
adjudicação, de eventuais custos adicionais e 
de revisão de preços; 

d) Assegurar a posição de dono da obra, 
lançando os procedimentos de acordo com os 
projetos aprovados pelos Serviços do 
Ministério da Educação, adjudicar as obras 
nos termos previstos no Código dos Contratos 
Públicos, bem como garantir a fiscalização e a 
coordenação da empreitada; 

e) Garantir o financiamento da empreitada e o 
pagamento ao adjudicatário, através de 
dotações orçamentais inscritas, aprovadas e 
visadas nos termos legais; 

f) Enviar ao Ministério da Educação os autos de 
medição da empreitada, devidamente 
aprovados, dispondo este do prazo de 30 dias 
para proceder ao respetivo pagamento até ao 
limite do montante previsto para cada ano na 
alínea d) da cláusula 2.ª. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Acompanhamento, controlo e incumprimento 

na execução do Acordo) 
 

1. Com a assinatura deste Acordo é constituída 
uma comissão de acompanhamento composta 
por um representante do Ministério da 
Educação, designado pela Direção de 
Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, um representante do Município, por 
este designado, e pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas João Villaret.  
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2. À comissão referida no número anterior cabe 
coordenar a execução da empreitada com o 
desenvolvimento regular das atividades 
letivas.  

 
3. O presente Acordo pode ser revogado, a todo 

o tempo, por acordo entre as partes 
outorgantes. 

 
4. Ambas as partes têm os deveres e direitos de 

consulta e informação recíprocos, bem como 
de pronúncia sobre o eventual incumprimento 
do Acordo. 

 
5. O incumprimento por qualquer das partes 

outorgantes das obrigações constantes no 
presente Acordo confere, à parte não faltosa, 
o direito à resolução do mesmo. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Prazo de vigência) 

 
O presente contrato produz efeitos a partir da data 
da sua assinatura e vigora até à receção da 
empreitada. 
 
 
O presente Acordo de Colaboração é celebrado 
em dois exemplares originais, ficando um na 
posse do Ministério da Educação e outro na posse 
do Município de Loures. 

 
 

A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, 
 

(Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão); 
 
 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(Bernardino José Torrão Soares). 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 370-A/DOM 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Parque 
Infantil na Praceta Manuel Fialho, em Santo 
António dos Cavaleiros. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 250/2017 

 
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 aprovada e submetida à Assembleia 
Municipal a aprovação do Contrato 
Interadministrativo em anexo, para a remodelação 
do Parque Infantil na Praceta Manuel Fialho, em 
Santo António dos Cavaleiros. 
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Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
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 António dos 
Cavaleiros e Frielas, NIF 510839665, com sede na 
Rua José Afonso, n.º 1 A/B - 2660-278 Santo 
António dos Cavaleiros, neste ato representada 
pelo(a) Presidente da Junta de Freguesia, Glória 
Maria Trindade, 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 
Praceta Manuel Fialho, em Santo António dos 
Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 

 
 

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. 

 
 

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. 
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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 
 

A Presidente da Junta 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
Processo n.º 1663 /DOM 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Espaço 
de Jogo e Recreio Ary dos Santos, na Rua António 
Ferreira, em Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 251/2017 

 
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 nº 7-A/2016, de 30 de 
março, seja aprovada e submetida à Assembleia 
Municipal a aprovação do Contrato 
Interadministrativo em anexo, para a remodelação 
do Parque Infantil Ary dos Santos, na Rua António 
Ferreira, Bobadela. 

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
Contrato interadministrativo a estabelecer com 
a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela - Remodelação 
do Espaço de Jogo e Recreio Ary dos Santos, 
na Rua António Ferreira, Bobadela 
 
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. 
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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, 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.º1, 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 
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 Santa lria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, NIF 510839533, 
com sede na Praceta Aviador Plácido de Abreu, 
n.º 7 - 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 e cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil sito na 
Rua António Ferreira, 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. 
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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. 

 
 

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, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Processo n.º 1653/DOM 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Espaço 
de Jogo e Recreio das Sapateiras na Rua Maria 
Lamas, em Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 252/2017 

 
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; 
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F. Se prevêem 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 aprovada e submetida à Assembleia 
Municipal a aprovação do Contrato 
Interadministrativo em anexo, para a remodelação 
do Parque Infantil das Sapateiras na Rua Maria 
Lamas, Loures. 

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
Contrato interadministrativo a estabelecer com 
a Freguesia de Loures - Remodelação do 
Espaço de Jogo e Recreio das Sapateiras, na 
Rua Maria Lamas, Loures 
 
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, 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.º1, 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 
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 
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a Junta de Freguesia de Loures, NIF 506849171, 
com sede na Rua Francisco Soromenho, 50 - 
2670-452 Loures, neste ato representada pelo(a) 
Presidente da Junta de Freguesia, Manuel de 
Jesus Glória, 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 Maria Lamas, Sapateiras, Freguesia de 
Loures. 

 
 

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. 

 
 

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, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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Processo n.º 524-F/DOM 
Escola Básica do Alto da Eira - remodelação do 
edifício 
Proposta de aprovação da adjudicação dos 
trabalhos a mais, erros e omissões, trabalhos a 
menos e custos de estaleiro, do valor dos 
prejuízos pela suspensão da obra, da prorrogação 
do prazo para finalização da obra e da celebração 
de contrato adicional ao contrato de empreitada n.º 
89/2016, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 254/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A obra foi iniciada em 05.07.2016 e suspensa 

automaticamente devido à interposição de 
ação em Tribunal pelo concorrente que ficou 
em 3.º lugar no concurso, FAMACONCRET, 
Lda., tendo daí decorrido prejuízos para o 
adjudicatário, Habitâmega-Construções, S.A.; 

 
B. Foi concedida prorrogação do prazo da 

empreitada por 30 dias, uma vez que o 
levantamento da suspensão da obra só 
permitiu o seu reinício em 16.01.2017, 
obrigando os trabalhos a decorrerem no 
inverno, quando estava previsto decorrerem 
no verão; 

 
C. Houve reclamação do empreiteiro por 

trabalhos a mais, sendo que alguns desses 
trabalhos foram qualificados pela fiscalização 
como erros e omissões do projeto; 

 
D. Foram identificados trabalhos a menos; 
 
E. A informação n.º 336/DEC/VR expõe a análise 

que foi feita dos prejuízos a indemnizar, pela 
suspensão, dos custos acrescidos de estaleiro 
pela prorrogação de prazo e dos trabalhos a 
mais, erros e omissões e trabalhos a menos; 

 
F. O empreiteiro apresentou entretanto novo 

pedido de prorrogação de prazo, por 60 dias. 
 
 
Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal 
de Loures delibere: 
 
1. A aprovação da proposta de adjudicação dos 

trabalhos a mais (art.º 373.º, n.º 1, alínea a) do 
CCP - trabalhos da mesma espécie de outros 
já previstos no contrato) no valor de 990,86 
euros, erros e omissões (art.ºs. 376.º e segs. 
do CCP, de acordo com a responsabilidade 

descrita na informação 336/DEC/VR), no valor 
de 6.053,00 euros e trabalhos a menos, no 
valor de 7.066,57 euros, incluindo ainda a 
aprovação do valor a mais do estaleiro no 
valor de 21.855,02 euros, tudo num total de 
21.832,31 euros acrescido de IVA; 

 
2. A aprovação do valor dos prejuízos sofridos 

pelo empreiteiro Habitâmega-Construções, 
S.A. pela suspensão da obra, no valor de 
13.502,86 euros, isento de IVA, nos termos do 
artigo 282.º, n.º 2, do CCP, para que seja 
reposto o equilíbrio financeiro do contrato; 

 
3. A aprovação da prorrogação de prazo de 35 

dias para finalização da obra, sem que haja 
lugar a multas ao empreiteiro ou 
indemnizações a este pelo dono de obra, uma 
vez que esta prorrogação se deve aos erros e 
omissões e trabalhos a mais e a dificuldades 
do próprio empreiteiro, indeferindo-se assim o 
prazo de 60 dias solicitado, com fundamento 
no conteúdo do ofício enviado ao empreiteiro 
com a análise efetuada pela fiscalização 
(anexos 1, 2, 3 e 4); 

 
4. A celebração de contrato adicional ao contrato 

de empreitada n.º 89/2016, no valor total de 
36.645,11 euros. 

 
… 

 
Loures, 24 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, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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ESTUDOS E PROJETOS 
 

Processo n.º 597-M/DOM 
Escola Básica da Portela - remodelação e 
ampliação do edifício do Jardim de Infância 
Proposta de aprovação do projeto de execução, 
sendo o valor previsto de obra de 1.007.455,17 €, 
sem IVA, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 253/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se encontra concluído o projeto de execução 

da Escola Básica da Portela - Remodelação e 
Ampliação do Edifício do Jardim de Infância, e 
que o mesmo se encontra instruído nos 
termos e para os efeitos do disposto na 
Portaria n.º 701-H/2008 de 29/7 e do art.º 43.º 
do CCP. 

 
B. Se trata de uma obra candidata ao Pacto para 

o Desenvolvimento e Coesão Territorial da 
AML, conforme aviso n.º Lisboa-73-2016-02-
PI, o que torna necessária a aprovação do 
projeto dentro dos prazos da respetiva 
candidatura. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação do: 
 
Projeto de Execução da Escola Básica da Portela - 
Remodelação e Ampliação do Edifício do Jardim 
de Infância, com um valor previsto de obra de 
1.007.455, 17 € (um milhão, sete mil, quatrocentos 
e cinquenta e cinco euros e dezassete cêntimos), 
sem IVA incluído. 
 
… 

 
Loures, 23 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente da Câmara 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação de Acordos de 
Colaboração entre o Município de Loures e os 
Agentes Musicais do Concelho - Bandas 
Filarmónicas, Grupos Corais, Fanfarras e 
Orquestras Ligeiras - para o ano de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 257/2017 

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

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades culturais para a população; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. Os agentes musicais existentes no Município 

assumem um papel relevante na vida cultural 
do Concelho, proporcionando espaços de 
formação e divulgação musical; 

 
D. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho meritório destes agentes culturais. 
 
 
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 os acordos de colaboração 
entre o Município de Loures e os agentes musicais 
do concelho, nomeadamente Bandas 
Filarmónicas, Grupos Corais, Fanfarras e 
Orquestras Ligeiras, para o ano de 2017, nos 
termos da informação n.º E/34952/2017. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Listagem de Agentes Musicais Propostos 
 

Bandas Filarmónicas: 
 
a) Academia Recreativa e Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770; 
c) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393; 

d) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

e) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

f) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

g) Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus, 
com o NIF 501715649; 

h) Academia Sons & Harmonia - Associação 
Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 

i) Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique, 
com o NIF 500977445. 

 
Grupos Corais: 
 
a) Sociedade Recreativa Musical Primeiro de 

Agosto Santa Iriense, com o NIF 501121587; 
b) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 

com o NIF 501441646; 
c) Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, 

com o NIF 501875387; 
d) Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 

500927359; 
e) Canticorum - Associação de Amadores de 

Música, com o NIF 513476180; 
f) Analor - Associação dos Naturais e Amigos de 

Loriga, com o NIF 501915818. 
 
Fanfarras: 
 
a) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523; 

b) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Camarate, com o NIF 
501241230. 

 
Orquestras Ligeiras: 
 
a) Academia Recreativa Musical de Sacavém, 

com o NIF 501398783; 
b) Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Fanhões, com o NIF 
501141090; 

c) Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138; 

d) Sociedade Recreativa Musical 1º de Agosto 
Santa Iriense, com o NIF 501121587; 

e) Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646; 

f) Clube União Recreativo de São Julião do 
Tojal, com o NIF 502001143; 

g) Sociedade Recreativa de Casaínhos, com o 
NIF 501853260; 

h) Academia Sons & Harmonia - Associação 
Musical e Cultural, com o NIF 513196196; 

i) Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures, com o NIF 501064770. 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(nome da Entidade) 
 

(referente à atividade da Banda de Música) 
 

Ano 2017 
 

Tendo como objetivo dar continuidade às ações 
que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas por 
esta Autarquia e pelas Bandas Filarmónicas do 
Concelho, no sentido de estimular o fomento do 
gosto pela música e da sua divulgação, o 
Município de Loures, em reunião realizada no dia 
xx de xxxxx de 2017, deliberou apoiar as 
associações que se dedicam a esta atividade. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, doravante designado por 1.º 
Outorgante, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara e (entidade a designar), 
doravante designada por 2.º Outorgante, neste ato 
representado por (representante), celebram entre 
si o presente Acordo de Colaboração com 
subordinação às cláusulas seguintes. 

 
 

PRIMEIRA 
 

O 1.º Outorgante compromete-se a apoiar a 
atividade regular do 2.º Outorgante, sediado no 
Concelho de Loures, atribuindo-lhe uma 
comparticipação financeira, no valor de 2.500,00 € 
(dois mil e quinhentos euros), mediante a 
apresentação do Plano de Atividades e 
Orçamento, e Relatório e Contas. 
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SEGUNDA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
projetos e ações pontuais, com meios 
materiais, técnicos e logísticos, mediante 
disponibilidade dos mesmos, desde que os 
apoios sejam solicitados com uma 
antecedência mínima de 2 (dois) meses em 
relação à data prevista para a sua 
concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual 

o 2.º Outorgante deverá entregar um relatório 
de avaliação no prazo de 2 (dois) meses após 
a sua conclusão. 

 
 

TERCEIRA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Bandas, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros mediante 
disponibilidade dos mesmos. 

 
2. No que respeita aos meios financeiros, o 1.º 

Outorgante apoiará os Festivais de Bandas da 
seguinte forma: 

 
a) Com agentes do Concelho - Até 30% no 

montante máximo de 1.000,00 € 
b) Sem agentes do Concelho - Até 20% no 

montante máximo de 750,00 € 
c) A percentagem incide sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de Bandas, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, por exemplo, aluguer de 
aparelhagens, palcos, etc. 

 
 

QUARTA 
 

A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao 2.º 
Outorgante será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho. 

 
 

QUINTA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a realizar, 
durante a vigência do atual Protocolo, 2 (dois) 
concertos, a solicitação do 1.º Outorgante, dentro 
da Área Metropolitana de Lisboa. 

 
 
 

SEXTA 
 

Para as atuações previstas na cláusula quinta, o 
1.º Outorgante assume o compromisso de, sempre 
que possível, as solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 

 
 

SÉTIMA 
 

Aquando da realização das atuações referidas na 
cláusula quinta, o 1.º Outorgante compromete-se a 
garantir os transportes necessários. 

 
 

OITAVA 
 

O 1.º Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá, sempre que possível, a 
divulgação do trabalho realizado pelo 2.º 
Outorgante. 

 
 

NONA 
 

1. O 2.º Outorgante compromete-se a fazer 
referência aos apoios do 1.º Outorgante em 
todos os materiais de divulgação que venha a 
editar, durante a vigência do presente 
Protocolo. 

 
2. O logótipo do Município de Loures será cedido 

em suporte digital pelos serviços camarários. 
 
 

DÉCIMA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a colocar, em 
local visível, uma faixa identificativa do apoio do 
1.º Outorgante, disponibilizada por este, aquando 
da realização de iniciativas por si organizadas e 
apoiadas pelo 1.º Outorgante. 

 
 

DÉCIMA PRIMEIRA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano e vigora entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2017. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes poderá dar lugar a resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada com 
30 (trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 
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3. Durante a sua vigência o Acordo de 
Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2017 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

(Entidade a designar) 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(nome da Entidade) 
 

(referente à atividade do Grupo Coral) 
 

Ano 2017 
 

Tendo como objetivo dar continuidade às ações 
que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas por 
esta Autarquia e pelos Grupos Corais, no sentido 
de estimular o fomento do gosto pela música e da 
sua divulgação, a Câmara Municipal de Loures, 
em reunião realizada no dia xx de xxxxx de 2017, 
deliberou apoiar as associações que se dedicam a 
esta atividade. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, doravante designado por 1.º 
Outorgante, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara e (entidade a designar), 
doravante designada por 2.º Outorgante, neste ato 
representado por (representante), celebram entre 
si o presente Acordo de Colaboração com 
subordinação às cláusulas seguintes. 

 
 

PRIMEIRA 
 

O 1.º Outorgante compromete-se a apoiar o 2.º 
Outorgante sediado no Concelho de Loures, 
atribuindo-lhe uma comparticipação financeira, no 
valor de 500,00 € (quinhentos euros), mediante a 
apresentação do Plano de Atividades e 
Orçamento, e Relatório e Contas. 

 
 

SEGUNDA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
projetos e ações pontuais, com meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que os 
apoios sejam solicitados com uma 
antecedência mínima de 2 (dois) meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o 2.º Outorgante deverá entregar um relatório 
de avaliação da mesma no prazo de 2 (dois) 
meses após a sua conclusão. 

 
TERCEIRA 

 
1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 

Festivais de Grupos Corais, com meios 
técnicos, logísticos e/ou financeiros mediante 
disponibilidade dos mesmos.  

 
2. No que respeita aos meios financeiros, o 1.º 

Outorgante apoiará os Festivais de Grupos 
Corais: 

 
a) Com agentes do Concelho - Até 30% no 

montante máximo de 1.000,00 €. 
b) Sem agentes do Concelho - Até 20% no 

montante máximo de 750,00 €. 
c) A percentagem incide sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de Grupos 
Corais, incluindo as condições técnicas para a 
sua concretização, por exemplo, aluguer de 
aparelhagens, palcos, etc. 

 
QUARTA 

 
A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao 2.º 
Outorgante será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho. 

 
QUINTA 

 
O 2.º Outorgante compromete-se a realizar, 
durante a vigência do atual Protocolo, 2 (dois) 
concertos, em iniciativas organizadas pelo 1.º 
Outorgante, ou a solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa. 

 
SEXTA 

 
Para a participação prevista na cláusula quinta, o 
1.º Outorgante assume o compromisso de, sempre 
que possível, solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 
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SÉTIMA 
 

Aquando da realização da participação referida na 
cláusula quinta, o 1.º Outorgante compromete-se a 
garantir o transporte necessário. 

 
OITAVA 

 
O 1.º Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá, sempre que possível, a 
divulgação do trabalho realizado pelo Grupo Coral. 

 
NONA 

 
1. O 2.º Outorgante compromete-se a fazer 

referência aos apoios do 1.º Outorgante em 
quaisquer materiais de divulgação que venha 
a editar, durante a vigência do presente 
Protocolo. 

 
2. O logótipo da CML será cedido em suporte 

digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a colocar, em 
local visível, uma faixa identificativa do apoio do 
1.º Outorgante, disponibilizada por este, aquando 
da realização de iniciativas por si organizadas e 
apoiadas pelo 1.º Outorgante. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA 

 
1. O presente Acordo de Colaboração tem a 

validade de 1 (um) ano e vigora entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2017. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes poderá dar lugar a resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada com 
30 (trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. Durante a sua vigência o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2017 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

(Entidade a designar) 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(nome da Entidade) 
 

(referente à atividade da Fanfarra) 
 

Ano 2017 
 

Tendo como objetivo dar continuidade às ações 
que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas por 
esta Autarquia e pela Fanfarra no sentido de 
estimular o fomento do gosto pela música e da sua 
divulgação, o Município de Loures, em reunião 
realizada no dia xx de xxxxx de 2017, deliberou 
apoiar as associações que se dedicam a esta 
atividade. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, doravante designado por 1.º 
Outorgante, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara e (entidade a designar), 
doravante designada por 2.º Outorgante, neste ato 
representado por (representante), celebram entre 
si o presente Acordo de Colaboração com 
subordinação às cláusulas seguintes. 

 
 

PRIMEIRA 
 

O 1.º Outorgante compromete-se a apoiar o 2.º 
Outorgante atribuindo-lhe uma comparticipação 
financeira, no valor de 600,00 € (seiscentos 
euros), mediante a apresentação do Plano de 
Atividades e Orçamento e Relatório e Contas.  

 
 

SEGUNDA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
projetos e ações pontuais, com meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que os 
apoios sejam solicitados com uma 
antecedência mínima de 2 (dois) meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

o 2.º Outorgante deverá entregar um relatório 
de avaliação no prazo de 2 (dois) meses após 
a sua conclusão. 
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TERCEIRA 
 

A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao 2.º 
Outorgante será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho. 

 
QUARTA 

 
O 2.º Outorgante compromete-se, durante a 
vigência do atual Protocolo, a participar com 2 
(duas) atuações, em iniciativas organizadas pelo 
1.º Outorgante, ou a solicitação deste, dentro da 
Área Metropolitana de Lisboa. 

 
QUINTA 

 
Para a participação prevista na cláusula quarta, o 
2.º Outorgante assume o compromisso de, sempre 
que possível, as solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 

 
SEXTA 

 
Aquando da realização da participação referida na 
cláusula quarta, o 1.º Outorgante compromete-se 
a garantir os transportes necessários. 

 
SÉTIMA 

 
O 1.º Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá, sempre que possível, a 
divulgação do trabalho realizado pelo 2.º 
Outorgante. 

 
OITAVA 

 
1. O 2.º Outorgante compromete-se a fazer 

referência aos apoios do 1.º Outorgante em 
todos os materiais de divulgação que venha a 
editar, durante a vigência do presente 
Protocolo. 

 
2. O logótipo do Município de Loures será cedido 

em suporte digital pelos serviços camarários. 
 

NONA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a colocar, em 
local visível, uma faixa identificativa do apoio do 
1.º Outorgante, disponibilizada por este, aquando 
da realização de iniciativas organizadas por si e 
apoiadas pelo 1.º Outorgante. 

 
 
 

DÉCIMA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano e vigora entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2017. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes poderá dar lugar a resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada com 
30 (trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. Durante a sua vigência o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2017 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

(Entidade a designar) 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(nome da Entidade) 
 

(referente à atividade da Orquestra Ligeira) 
 

Ano 2017 
 

Tendo como objetivo dar continuidade às ações 
que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas por 
esta Autarquia e pelas Orquestras Ligeiras do 
Concelho, no sentido de estimular o fomento e 
gosto pela música e a sua divulgação, o Município 
de Loures, em reunião realizada no dia xx de 
xxxxx de 2017, deliberou apoiar as associações 
que se dedicam a esta atividade. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, doravante designado por 1.º 
Outorgante, neste ato representado pelo Sr. 
Presidente da Câmara e (entidade a designar), 
doravante designada por 2.º Outorgante, neste ato 
representado por (representante), celebram entre 
si o presente Acordo de Colaboração com 
subordinação às cláusulas seguintes. 
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PRIMEIRA 
 

O 1.º Outorgante compromete-se a apoiar a 
atividade regular do 2.º Outorgante sediado no 
concelho de Loures, atribuindo-lhe uma 
comparticipação financeira, no valor de 1.650,00 € 
(mil seiscentos e cinquenta euros), mediante a 
apresentação do Plano de Atividades e 
Orçamento, e Relatório e Contas. 

 
 

SEGUNDA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
projetos e ações pontuais, com meios 
materiais, técnicos e logísticos, desde que os 
apoios sejam solicitados com uma 
antecedência mínima de 2 (dois) meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após realização do projeto ou ação pontual o 

2.º Outorgante deverá entregar um relatório de 
avaliação dos mesmos no prazo de 2 (dois) 
meses após a sua conclusão. 

 
 

TERCEIRA 
 

1. O 1.º Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Orquestras Ligeiras, com meios 
técnicos, logísticos e/ou financeiros mediante 
disponibilidade dos mesmos.  

 
2. No que respeita aos meios financeiros, o 1.º 

Outorgante apoiará os Festivais de Orquestras 
da seguinte forma: 

 
a) Com agentes do concelho - Até 30% no 

montante máximo de 1.000,00 € 
b) Sem agentes do Concelho - Até 20% no 

montante máximo de 750,00 € 
c) A percentagem incide sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de 
Orquestras, incluindo as condições técnicas 
para a sua concretização, por exemplo, 
aluguer de aparelhagens, palcos, etc. 

 
 

QUARTA 
 

A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao 2.º 
Outorgante será efetuada de acordo com o 
previsto no Regulamento de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições de Ensino do Concelho. 

 
 
 

QUINTA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a realizar, 
durante a vigência do atual Protocolo, 2 (dois) 
concertos, a solicitação do 1.º Outorgante, dentro 
da Área Metropolitana de Lisboa. 

 
SEXTA 

 
Para as atuações previstas na cláusula quinta, o 
1.º Outorgante assume o compromisso de, sempre 
que possível, as solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 

 
SÉTIMA 

 
Aquando da realização das atuações referidas na 
cláusula quinta, o 1.º Outorgante compromete-se a 
garantir os transportes necessários. 

 
OITAVA 

 
O 1.º Outorgante, através dos seus serviços 
competentes, promoverá a divulgação do trabalho 
realizado pelo 2.º Outorgante. 

 
NONA 

 
1. O 2.º Outorgante compromete-se a fazer 

referência aos apoios do 1.º Outorgante em 
todos os materiais de divulgação que venha a 
editar, durante a vigência do presente 
Protocolo. 

 
2. O logótipo do Município de Loures será cedido 

em suporte digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a colocar, em 
local visível, uma faixa identificativa do apoio do 
1.º Outorgante, disponibilizada por este, aquando 
da realização de iniciativas organizadas por si e 
apoiadas pelo 1.º Outorgante. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA 

 
1. O presente Acordo de Colaboração tem a 

validade de 1 (um) ano e vigora entre 1 de 
janeiro e 31 de dezembro de 2017. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes poderá dar lugar a resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada com 
30 (trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 
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3. Durante a sua vigência o Acordo de 
Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
Loures, ___ de __________ de 2017 

 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

(Entidade a designar) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e os Grupos de Danças e Cantares do 
Concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 259/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, no âmbito das 

tradições locais, tem vindo a desenvolver 
ações que visam a manutenção, promoção e 
divulgação dos aspetos tradicionais da cultura 
saloia; 

 
B. Os Grupos de Danças e Cantares, com sede 

no Concelho de Loures, enquanto agentes 
socioculturais privilegiados neste campo de 
atuação, têm vindo a desenvolver um trabalho 
de pesquisa e divulgação etnográfica, bem 
como o exercício de uma função social junto 
da respetiva comunidade; 

 
C. É reconhecido o mérito cultural dos Grupos de 

Danças e Cantares enquanto polos 
aglutinadores do património cultural imaterial e 
no desenvolvimento de espaços de partilha, 
onde se procura estimular, fomentar e divulgar 
a cultura saloia no Concelho; 

 
D. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho meritório destes agentes culturais. 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures 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 a minuta de acordo 
de colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e os Grupos de Danças e Cantares do 
Concelho, conforme informação n.º E/44347/2017, 
em anexo. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem das entidades propostas 
 

1. União Cultural e Folclórica da Bobadela, com 
o NIF 501850805; 

2. Sociedade Recreativa e Cultural 1.º de Agosto 
Santairiense, referente à atividade do Grupo 
de Danças e Cantares, com o NIF 501121587; 

3. Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
referente à atividade do Rancho Folclórico e 
Etnográfico “Os Ceifeiros da Bemposta”, com 
o NIF 501140832; 

4. Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
referente à atividade do Rancho Infantil, com o 
NIF 501140832; 

5. Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Frieleiros”, com o NIF 501818014; 

6. Grupo de Danças e Cantares do Catujal-
Unhos, com o NIF 503681504; 

7. Grupo Desportivo de Lousa, referente à 
atividade do Grupo de Danças e Cantares, 
com o NIF 501182276; 

8. Associação Rancho Folclórico e Etnográfico 
de Cabeço de Montachique, com o NIF 
510350984; 

9. Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade, 
com o NIF 504560069; 

10. Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade, 
referente à atividade do Rancho Infantil, com o 
NIF 504560069; 

11. Associação Grupo Folclórico e Etnográfico 
Danças e Cantares “Verde Minho”, com o NIF 
503352861. 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(nome da Entidade) 
 

(referente à atividade 
do Grupo de Danças e Cantares) 

 
Ano 2017 

 
Tendo como objetivo dinamizar a atividade dos 
Grupos de Danças e Cantares sediados no 
concelho de Loures e incentivar a pesquisa e o 
conhecimento das manifestações culturais de 
base popular e tradicional, nomeadamente no que 
respeita às formas de vestir e trajar, às formas de 
dançar e bailar e às músicas e cantigas, o 
Município de Loures, em reunião realizada no dia 
xx de xxxxx de 2017, deliberou apoiar as 
associações que se dedicam a esta atividade 
cultural. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, neste ato representado pelo 
Sr. Presidente da Câmara e (entidade a designar), 
neste ato representada por (representante), 
celebram entre si o presente Acordo de 
Colaboração com subordinação às cláusulas 
seguintes. 

 
PRIMEIRA 

 
O Município de Loures compromete-se a apoiar 
(entidade a designar) sediada no concelho de 
Loures, atribuindo-lhe uma comparticipação 
financeira com o valor máximo de 2.000,00 € (dois 
mil euros), mediante a apresentação do Plano de 
Atividades e Orçamento, e Relatório e Contas e de 
acordo com os seguintes critérios de avaliação: 
 
a) n.º de elementos que constituem o grupo 25% 

(do valor máximo de subsídio) 
 
a1) n.º de elementos da cantata - 5% 
 
≤ 5 elementos - 2% 
≥ 6 elementos - 5% 
 
a2) n.º de elementos da tocata - 10% 
 
≤ 4 elementos - 2% 
5 a 7 elementos - 5% 
≥ 8 elementos - 10% 
 
 
 

a3) n.º de bailadores - 10% 
 
≤ 10 bailadores - 2% 
11 a 25 bailadores - 5% 
≥ 26 bailadores - 10% 
 
b) atividade anual do grupo - 25% (do valor 

máximo de subsídio) 
 
b1) n.º de iniciativas organizadas 
 
1 iniciativa - 4% 
2 a 3 iniciativas - 6% 
≥ 4 iniciativas - 8% 
 
b2) n.º de representações 
 
≤ 5 representações - 1% 
6 a 11 representações - 2% 
12 a 17 representações - 5% 
≥ 18 representações - 8% 
 
b1) n.º de participações em iniciativas organizadas 

pelo município 
≤ 2 participações - 3% 
3 a 6 participações - 6% 
≥ 7 participações - 9% 
 
c) valor etnográfico - 50% (do valor máximo de 

subsídio) 
 
c1) músicas e letras baseadas em pesquisas 

sobre a região saloia, área em que o grupo se 
insere - 9% 

c2) instrumentos tradicionais desta região, ou que 
de algum modo esteja historicamente 
comprovada a sua ligação à mesma - 8% 

c3) coreografias e danças baseadas em 
pesquisas sobre a região saloia, área em que 
o grupo se insere - 8% 

c4) trajes que demostrem características desta 
região comprovadas através de recolhas e 
pesquisas - 25% 

 
SEGUNDA 

 
1. O Município de Loures apoiará o 

desenvolvimento de projetos e ações pontuais, 
com meios materiais, técnicos e logísticos, 
desde que os apoios sejam solicitados com 
uma antecedência mínima de 2 (dois) meses 
em relação à data prevista da sua 
concretização. 

 
2. Após a realização do projeto (entidade a 

designar) deverá entregar um relatório de 
avaliação do mesmo no prazo de 2 (dois) 
meses após a sua conclusão. 
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TERCEIRA 
 

1. O Município de Loures apoiará a realização de 
Festivais de Folclore, com meios técnicos, 
logísticos e/ou financeiros, mediante 
disponibilidade dos mesmos.  

 
2. No que respeita aos meios financeiros, o 

Município de Loures apoiará os Festivais de 
Folclore com uma comparticipação de 30% até 
ao montante máximo de 1.000,00 €. 
A percentagem incide sobre a verba 
efetivamente gasta com o Festival de Folclore, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, por exemplo, aluguer de 
aparelhagens, palcos, entre outras. 

 
QUARTA 

 
A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional à (entidade a 
designar) será efetuada de acordo com o previsto 
no Regulamento de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho. 

 
QUINTA 

 
(Entidade a designar) compromete-se a realizar 
durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração duas atuações, a solicitação do 
Município de Loures, dentro da Área Metropolitana 
de Lisboa. 

 
SEXTA 

 
Para as atuações previstas na cláusula quinta, o 
Município de Loures assume o compromisso de, 
sempre que possível, as solicitar com 2 (dois) 
meses de antecedência. 

 
SÉTIMA 

 
Aquando da realização das atuações referidas na 
cláusula quinta, o Município de Loures 
compromete-se a garantir os transportes 
necessários. 

 
OITAVA 

 
O Município de Loures, através dos seus serviços 
competentes, promoverá, sempre que possível, a 
divulgação do trabalho realizado pela (entidade a 
designar). 

 
 
 
 

NONA 
 

1. (Entidade a designar) compromete-se a fazer 
referência aos apoios do Município de Loures 
em todos os materiais de divulgação que 
venha a editar, durante a vigência do presente 
Acordo de Colaboração. 

 
2. O logótipo do Município de Loures será cedido 

em suporte digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA 
 

(Entidade a designar) compromete-se a colocar, 
em local visível, uma faixa identificativa do apoio 
da Câmara Municipal de Loures, disponibilizada 
por esta, aquando da realização de iniciativas 
organizadas pela (entidade a designar) e apoiadas 
pelo Município. 

 
DÉCIMA PRIMEIRA 

 
1. O presente Acordo de Colaboração tem a 

validade de 1 (um) ano, tendo início a 1 de 
janeiro de 2017 e término a 31 de dezembro 
de 2017. 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes poderá dar lugar a resolução do 
mesmo, desde que esta seja comunicada com 
30 (trinta) dias de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção. 

 
3. Durante a sua vigência o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 

 
 

Loures, ___ de __________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 
 

(Entidade a designar) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a estabelecer entre o Município 
de Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos 
de Loriga, para a realização da XXIX Semana 
Cultural do Alentejo e da XXIX Semana Serrana. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 260/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município vem celebrando, há vários anos, 

protocolos com a Liga dos Amigos da Mina de 
S. Domingos e com a Associação dos Naturais 
e Amigos de Loriga, para a realização, 
respetivamente, da Semana do Alentejo e da 
Semana Serrana; 

 
B. Estes eventos têm como principais objetivos, a 

preservação, manutenção e promoção da 
cultura regional e o intercâmbio geracional e 
cultural; 

 
C. Existe um protocolo de geminação entre 

Sacavém e a freguesia de Cortes Pinto, a que 
pertence a Vila da Mina de S. Domingos; 

 
D. A representação da população proveniente 

das regiões serrana e alentejana, no Concelho 
de Loures, é significativa. 

 
 
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 as minutas de acordos de 
colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos 
de Loriga, para a realização, respetivamente, da 
XXIX Semana Cultural do Alentejo e da XXIX 
Semana Serrana. 

 
 

Loures, 19 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

Liga dos Amigos da Mina de São Domingos 
 

(Referente à organização 
da Semana Regional do Alentejo - 2017) 

 
Tendo como principal intuito a preservação, 
manutenção e divulgação da cultura alentejana no 
concelho de Loures, a Câmara Municipal de 
Loures, em reunião realizada no dia ………. de 
2017, deliberou apoiar financeiramente a 
associação que se dedica a esta atividade cultural: 
a Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos. 
 
Na sequência da citada deliberação, o Município 
de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares e a Liga dos Amigos da Mina 
de S. Domingos (LAMSD), com NIF 501875387, 
neste ato representada pelo Presidente da 
Direção, Fernando Vaz, celebram entre si o 
presente acordo de colaboração com 
subordinação às cláusulas seguintes. 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

 
Para a prossecução da XXIX Semana Cultural do 
Alentejo, o Município de Loures compromete-se a 
apoiar a Liga dos Amigos da Mina de S. 
Domingos, através da disponibilização de recursos 
técnicos, logísticos e financeiros. 
 
1. Apoio Logístico 
 
a) Colaboração na promoção e divulgação da 

Semana Cultural do Alentejo através da 
conceção e reprodução de suportes de 
divulgação, tais como cartazes e programas, 
em quantidade a fixar de acordo com as 
disponibilidades do Município; 

 
b) Cedência de espaços/equipamentos 

municipais na freguesia de Sacavém; 
 
c) Cedência de transportes, da seguinte forma: 
 
• Um transporte para fora do concelho de 

acordo com a disponibilidade da frota 
municipal; 

• Um transporte para dentro do Concelho de 
acordo com a disponibilidade da frota 
municipal. 
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d) Cedência de equipamento de som e 
respetivos operadores, com vista à 
sonorização de palco e rua (som ambiente) 
no(s) espaço(s) de realização da ação, 
condicionada à disponibilidade dos serviços 
municipais; 

 
e) Cedência de outros apoios logísticos cuja 

responsabilidade de instalação recai sobre a 
Associação, tais como stands, iluminação 
(gambiarras e projetores), mastros e flâmulas, 
entre outros, considerando as disponibilidades 
dos materiais existentes nos Serviços 
Municipais. 

 
2. Apoio Técnico 
 
a) Disponibilização de técnicos do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude para 
participação em reuniões de organização e 
preparação da ação, bem como, 
posteriormente, de avaliação da mesma; 

 
b) Disponibilização de técnico do Departamento 

de Cultura, Desporto e Juventude para 
acompanhamento no terreno da ação, não 
cabendo ao profissional da Autarquia intervir 
e/ou interferir na prossecução do programa 
previamente definido pelo Agente; 

 
c) Qualquer outro tipo de solicitação técnica não 

prevista neste ponto da cláusula primeira 
ficará dependente da apreciação dos serviços. 

 
3. Apoio Financeiro 
 
O Município de Loures poderá, após análise dos 
documentos previstos na cláusula segunda, apoiar 
em regime de comparticipação financeira a 
Semana Cultural do Alentejo, no valor das 
despesas realizadas pela associação ou até ao 
montante máximo de 3.000,00 € (três mil euros) 
quando as despesas excedam esse valor. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

A LAMSD compromete-se a remeter à Câmara 
Municipal de Loures: 
 
a) Plano da Ação e Orçamento, até 2 meses 

antes da execução do projeto; 
b) Relatório da Ação, até 1 mês após o término 

da ação. 
 
 
 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O programa de animação deverá prever a 
participação de agentes culturais do concelho de 
Loures, bem como de outros, provenientes da 
região que a entidade organizadora representa, 
devendo sempre salvaguardar-se o cariz 
etnográfico e regional dos mesmos e explorar-se 
as vertentes de artesanato e gastronomia. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Semana Cultural Alentejana deverá assegurar a 
dinamização de espaços municipais ou outros de 
acesso público, a acordar previamente entre os 
dois outorgantes, na medida em que a escolha 
destes se traduza em mais-valia para a população 
da freguesia. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. A LAMSD compromete-se a cumprir e fazer 
cumprir as regras e regulamentos dos espaços 
municipais utilizados, assim como o 
regulamento geral do ruído e legislação 
complementar. 

 
2. A LAMSD compromete-se a colocar, em local 

de visibilidade privilegiada, as faixas alusivas 
ao “apoio da Câmara Municipal de Loures”. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O incumprimento do estipulado no presente 
acordo, por qualquer das partes, confere à outra o 
direito imediato de rescisão, cessando igualmente 
o ónus das contrapartidas por esta última 
acordada. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O presente acordo de colaboração é válido para a 
edição da Semana Cultural Alentejana respeitante 
a 2017. 
 
O presente acordo composto de cinco páginas é 
feito em dois exemplares que assinados pelas 
partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para 
cada um dos Outorgantes. 

 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

50 

 

Loures, ………….. de 2017 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
Bernardino Soares 

 
 
 

Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos 
 

O Presidente da Direção 
Fernando Vaz 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

Associação dos Naturais e Amigos de Loriga 
 

(Referente à organização 
da Semana Serrana - 2017) 

 
Tendo como principal intuito a preservação, 
manutenção e divulgação da cultura serrana no 
concelho de Loures, a Câmara Municipal de 
Loures, em reunião realizada no dia ………. de 
2017, deliberou apoiar financeiramente a 
associação que se dedica a esta atividade cultural: 
a Associação dos Naturais e Amigos de Loriga. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996 neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Bernardino Soares e a Associação dos Naturais e 
Amigos de Loriga, adiante designada por ANALOR 
com o NIF 501915818 neste ato representada pelo 
Presidente da Direção da ANALOR, Carlos Melo, 
celebram entre si o presente acordo de 
colaboração com subordinação às cláusulas 
seguintes. 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

Para a prossecução da XXIX Semana Serrana, o 
Município de Loures compromete-se a apoiar a 
ANALOR, através da disponibilização de recursos 
técnicos, logísticos e financeiros. 
 
1. Apoio Logístico 
 
 
 

a) Colaboração na promoção e divulgação da 
Semana Serrana através da conceção e 
reprodução de suportes de divulgação, tais 
como cartazes e programas, em quantidade a 
fixar de acordo com as disponibilidades do 
Município; 

 
b) Cedência de espaços/equipamentos 

municipais na freguesia de Sacavém; 
 
c) Cedência de transportes, da seguinte forma: 
 
• Um transporte para fora do concelho de 

acordo com a disponibilidade da frota 
Municipal; 

• Um transporte para dentro do Concelho de 
acordo com a disponibilidade da frota 
Municipal.  

 
d) Cedência de equipamento de som e 

respetivos operadores, com vista à 
sonorização de palco e rua (som ambiente) 
no(s) espaço(s) de realização da ação, 
condicionada à disponibilidade dos serviços 
municipais; 

 
e) Cedência de outros apoios logísticos cuja 

responsabilidade de instalação recai sobre a 
Associação, tais como stands, iluminação 
(gambiarras e projetores), mastros e flâmulas, 
entre outros, considerando as disponibilidades 
dos materiais existentes nos Serviços 
Municipais. 

 
2. Apoio Técnico 
 
a) Disponibilização de técnicos do Departamento 

de Cultura Desporto e Juventude para 
participação em reuniões de organização e 
preparação da ação, bem como, 
posteriormente, de avaliação da mesma; 

 
b) Disponibilização de técnico do Departamento 

de Cultura Desporto e Juventude para 
acompanhamento, no terreno, da ação, não 
cabendo ao profissional da Autarquia intervir 
e/ou interferir na prossecução do programa 
previamente definido pelo Agente; 

 
c) Qualquer outro tipo de solicitação técnica não 

prevista neste ponto da cláusula primeira 
ficará dependente da apreciação dos serviços. 
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3. Apoio Financeiro 
 
O Município de Loures poderá, após análise dos 
documentos previstos na cláusula segunda, apoiar 
em regime de comparticipação financeira a 
Semana Regional Serrana, no valor das despesas 
realizadas pela associação ou até ao montante 
máximo de 3.000,00 € (três mil euros) quando as 
despesas excedam esse valor. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

A ANALOR compromete-se a remeter à Câmara 
Municipal de Loures: 
 
a) Plano da Ação e Orçamento, até 2 meses 

antes da execução do projeto; 
b) Relatório da Ação, até 1 mês após o término 

da ação. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

O programa de animação deverá prever a 
participação de agentes culturais do concelho de 
Loures, bem como de outros, provenientes da 
região que a entidade organizadora representa, 
devendo sempre salvaguardar-se o cariz 
etnográfico e regional dos mesmos e explorar-se 
as vertentes de artesanato e gastronomia. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

A Semana Serrana deverá assegurar a 
dinamização de espaços municipais ou outros de 
acesso público, a acordar previamente entre os 
dois outorgantes, na medida em que a escolha 
destes se traduza em mais-valia para a população 
da freguesia. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. A ANALOR compromete-se a cumprir e fazer 
cumprir as regras e regulamentos dos espaços 
municipais utilizados, assim como o 
regulamento geral do ruído e legislação 
complementar. 

 
2. A ANALOR compromete-se a colocar, em 

local de visibilidade privilegiada, as faixas 
alusivas ao “apoio da Câmara Municipal de 
Loures”. 

 
 
 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

O incumprimento do estipulado no presente 
acordo, por qualquer das partes, confere à outra o 
direito de imediato de rescisão, cessando 
igualmente o ónus das contrapartidas por estas 
acordadas. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

O presente acordo de colaboração é valido para a 
edição da Semana Serrana respeitante a 2017. 
 
O presente acordo composto de cinco páginas é 
feito em dois exemplares que assinados pelas 
partes, fazem igual fé, ficando um exemplar para 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, ……………. de 2017 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

Associação dos Naturais e Amigos de Loriga 
 

O Presidente da Direção 
Carlos Melo 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das minutas de Acordos 
de Colaboração a estabelecer entre o Município 
de Loures e os Grupos de Teatro de Amadores e 
Profissionais do Concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 261/2017 

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

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio a 
atividades culturais; 
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B. É objetivo do Município, o aumento da oferta 
de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria de qualidade de vida 
das populações; 

 
C. O Teatro quer como manifestação social e 

cultural, quer como forma de expressão da 
realidade, do indivíduo e da comunidade, 
constitui um veículo para a prossecução dos 
objetivos enunciados; 

 
D. É reconhecido o mérito cultural e pedagógico 

dos Grupos de Teatro de amadores e 
profissionais do Concelho, ao nível do 
desenvolvimento de espaços de 
ensino/formação e partilha, onde se procura 
estimular, fomentar e divulgar o gosto pela 
arte teatral; 

 
E. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho destes agentes culturais. 
 
 
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 as minutas de acordos de 
colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e os Grupos de Teatro de amadores e 
profissionais do Concelho, com base na 
informação n.º E/51026/2017. 

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem de entidades propostas 
 

1. Grupos de Teatro de Amadores 
 
a) GATAM - Grupo Amador de Teatro “Os 

Amigos da Manjoeira” da Sociedade 
Recreativa da Manjoeira, com o NIF 
501429255; 

b) GETA - Grupo Experimental de Teatro do 
Atlético da Via Rara, com o NIF 502383208; 

c) Grupo Cénico de Fanhões da Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários da 
Fanhões, com o NIF 501141090; 

d) Grupo Dramático e Recreativo Corações de 
Vale Figueira, com o NIF 501616977; 

e) TAL - Teatro Amador de Lousa do Grupo 
Desportivo de Lousa, com o NIF 501182276; 

f) Teatr’up - Grupo de Teatro da Sociedade 
Filarmónica União Pinheirense, com o NIF 
501441646; 

g) TIL - Teatro Independente de Loures, com o 
NIF 502864893; 

h) Teatro a Descoberto, com o NIF 505856220; 
i) GATAM - Grupo Juvenil de Teatro da 

Sociedade Recreativa da Manjoeira, com o 
NIF 501429255; 

j) Teatr’UP Kids - Grupo Infantil de Teatro da 
Sociedade Filarmónica União Pinheirense, 
com o NIF 501441646. 

 
2. Grupos de Teatro Profissionais: 
 
a) Teatro AGITA, da AGITA - Associação Cultural 

e Social, com o NIF 504079727; 
b) Teatro Nacional de Rua - Associação 

Portuguesa das Artes e Teatro de Rua, com o 
NIF 506729621. 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(referente à atividade 
do Grupo de Teatro de Amadores) 

 
Ano 2017 

 
No sentido de promover e dinamizar a atividade 
dos Grupos de Teatro de Amadores sediados no 
Concelho de Loures, a Câmara Municipal de 
Loures, em reunião realizada no dia __ de 
_______ de 2017, deliberou apoiar os grupos que 
se dedicam a esta atividade cultural. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, adiante designado por ML, 
neste ato representado pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Dr. Bernardino Soares, e o (entidade), 
adiante designado por (__________), neste ato 
representado pelo ___________________, 
celebram entre si o presente Acordo de 
Colaboração, com subordinação às cláusulas 
seguintes: 
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PRIMEIRA 
 

1. O ML compromete-se a apoiar durante o 
período de vigência do atual Acordo de 
Colaboração, o (……), atribuindo-lhe, no ano 
seguinte, uma comparticipação financeira, 
com o valor máximo de 1.250,00 €, cujo valor 
será definido com recurso aos dados 
constantes no relatório de atividade e contas 
do final de cada ano, de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 

 
Atividade anual do grupo 
 
a) n.º atuações 
 
3 a 6 atuações - 125,00 € 
7 a 12 atuações - 250,00 € 
≥ 12 atuações  - 400,00 € 
 
b) estreia de espetáculo - 400,00 € 
 
c) cumprimento do plano de programação 
 
total - 250,00 € 
parcial - 125,00 € 
 
d) Parcerias /intercâmbios 
 
1 - 75,00 € 
2 - 125,00 € 
≥ 3 - 200,00 € 
 
2. O valor referido na alínea c) do n.º anterior 

será definido através da comparação entre o 
plano de atividades apresentado e o respetivo 
orçamento e relatório de atividades realizadas.  

 
3. O relatório de atividade e contas do ano 

anterior e o plano de atividades do corrente 
deverão ser entregues até 31 de janeiro. 

 
SEGUNDA 

 
O ML apoiará a realização de Festivais de Teatro, 
com meios técnicos, logísticos e/ou financeiros da 
seguinte forma: 
 
a) Com agentes do Concelho - Até 30% no 

montante máximo de 1000,00 €. 
b) Sem agentes do Concelho - Até 30% no 

montante máximo de 750,00 €. 
c) A percentagem incide sobre a verba 

efetivamente gasta com o Festival de Teatro, 
incluindo as condições técnicas para a sua 
concretização, tais como aluguer de material 
de som e luz e/ou palcos, sendo que deverá 
ser apresentado o orçamento para a sua 
realização. 

TERCEIRA 
 

1. A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao (…..) 
será efetuada de acordo com o previsto no 
Regulamento Municipal de Cedência de 
Viaturas Municipais de Transporte de 
Passageiros ao Movimento Associativo, 
Agentes Culturais Sociais e Instituições de 
Ensino do Concelho. 

 
2. Para efeitos de transporte de cenários, serão 

cedidos até três transportes para deslocações 
para fora do Concelho. 

 
QUARTA 

 
O ML compromete-se a apoiar as ações do plano 
de atividades do (…..), concretamente no que se 
refere a: 
 
a) cedência de materiais existentes em stock; 
b) empréstimo de material luminotécnico, desde 

que haja disponibilidade do mesmo, 
salvaguardando o (…...) o bom estado do 
material emprestado e devolvendo-o, nas 
condições em que o recebeu, no final do 
período de necessidade; 

c) apoio na divulgação dos espetáculos e 
iniciativas promovidas pelo grupo. 

 
QUINTA 

 
O (…..) compromete-se a realizar, durante a 
vigência do atual Acordo de Colaboração, 1 (um) 
espetáculo, em iniciativas organizadas pelo ML ou 
a solicitação deste, dentro da Área Metropolitana 
de Lisboa. 

 
SEXTA 

 
Para a atuação prevista na cláusula quinta, o ML 
assume o compromisso de, sempre que possível, 
a solicitar com dois meses de antecedência. 

 
SÉTIMA 

 
Aquando da realização da atuação referida na 
cláusula quinta, o ML compromete-se a garantir os 
transportes necessários. 

 
OITAVA 

 
O ML, através dos seus serviços competentes, 
promoverá a divulgação do trabalho realizado pelo 
(…..), mediante a apresentação dos elementos 
necessários à sua divulgação. 
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NONA 
 

1. O (…..) compromete-se a fazer referência aos 
apoios do ML em quaisquer materiais de 
divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. O logótipo da CML será cedido em suporte 

digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA 
 

O presente Acordo de Colaboração tem a validade 
de 1 (um) ano, tendo início a 1 de janeiro 2017 e 
término a 31 de dezembro de 2017. 
 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração por qualquer das 
partes poderá dar lugar a denúncia do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 (trinta 
dias) de antecedência, por carta registada com 
aviso de receção. Durante a sua vigência, o 
Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 
alterado por mútuo acordo das partes. 

 
 

Loures, __de ________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

 (Entidade) 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

Teatro Nacional de Rua 
Associação Portuguesa das Artes 

e Teatro de Rua 
 

(referente à atividade do Grupo de Teatro) 
 

Ano 2017 
 

No sentido de promover e dinamizar a atividade 
dos Grupos de Teatro sediados no concelho de 
Loures, a Câmara Municipal de Loures, em 
reunião no dia __ de ______ de 2017, deliberou 
apoiar os grupos que se dedicam a esta atividade 
cultural. 

Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, adiante designado por ML, 
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara Dr. Bernardino Soares, e o Teatro 
Nacional de Rua - Associação Portuguesa das 
Artes e Teatro de Rua, adiante designado por 
Teatro de Rua, neste ato representado pelo Exmo. 
Sr. Presidente da Direção da Associação 
______________, celebram entre si o presente 
Acordo de Colaboração com subordinação às 
cláusulas seguintes. 

 
PRIMEIRA 

 
O ML compromete-se a apoiar, durante o período 
de vigência do atual Acordo de Colaboração, o 
Teatro de Rua, atribuindo-lhe um subsídio no valor 
de 1.250,00 €, para apoio à produção e 
funcionamento da atividade cultural. 

 
SEGUNDA 

 
O Teatro de Rua deverá entregar, até 31 de 
janeiro do ano a que se refere o Acordo de 
Colaboração, os documentos relativos à atividade 
e contas do ano anterior e plano de atividades do 
corrente ano. 

 
TERCEIRA 

 
1. O ML apoiará o desenvolvimento dos projetos 

e ações pontuais, com meios materiais, 
técnicos e logísticos, desde que os apoios 
sejam solicitados com uma antecedência 
mínima, sempre que possível, de dois meses 
em relação à data prevista da sua 
concretização. 

 
2. Após a realização do projeto o Teatro de Rua 

deverá entregar um relatório de avaliação do 
mesmo no prazo de dois meses após a sua 
conclusão. 

 
QUARTA 

 
A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao Teatro de 
Rua será efetuada de acordo com o previsto 
Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho.  
Para deslocações fora do Concelho, serão cedidos 
até 3 (três) transportes, para os respetivos 
cenários. 
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QUINTA 
 

O ML compromete-se a apoiar as ações do plano 
de atividades do Teatro de Rua, nomeadamente 
no que se refere à cedência de materiais 
existentes em stock, empréstimo de material 
luminotécnico e apoio na divulgação dos 
espetáculos e iniciativas promovidas pelo grupo. 

 
 

SEXTA 
 

O Teatro de Rua compromete-se a realizar 
durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração 3 (três) espetáculos/animações em 
iniciativas organizadas pelo ML, ou a solicitação 
deste, dentro da Área Metropolitana de Lisboa. 

 
 

SÉTIMA 
 

Para as atuações previstas na cláusula quinta, o 
ML assume o compromisso de, sempre que 
possível, as solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 

 
 

OITAVA 
 

Aquando da realização das atuações referidas na 
cláusula sexta, o ML compromete-se a garantir os 
transportes necessários. 

 
 

NONA 
 

O ML, através dos seus serviços competentes, 
promoverá, sempre que possível, a divulgação do 
trabalho realizado pelo Teatro de Rua. 

 
 

DÉCIMA 
 

1. O Teatro de Rua compromete-se a fazer 
referência aos apoios do ML em quaisquer 
materiais de divulgação que venha a editar, 
durante a vigência do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
2. O logótipo da CML será cedido em suporte 

digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O presente Acordo de Colaboração tem a validade 
de 1 (um) ano, tendo início a 1 de janeiro de 2017 
e término a 31 de dezembro de 2017. 
 

O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração por qualquer das 
partes poderá dar lugar a denúncia do mesmo, 
desde que esta denúncia seja comunicada com 
trinta dias de antecedência, por carta registada 
com aviso de receção. Durante a sua vigência o 
Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 
alterado por mútuo acordo, entre as partes. 

 
 

Loures,__ de _________ 2017 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

Teatro Nacional de Rua - Associação Portuguesa 
das Artes e Teatro de Rua 

 
O Presidente da Direção 

 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

AGITA - Associação Cultural e Social 
 

(referente à atividade do Grupo de Teatro) 
 

Ano 2017 
 

No sentido de promover e dinamizar a atividade 
dos Grupos de Teatro sediados no concelho de 
Loures, a Câmara Municipal de Loures, em 
reunião no dia __ de ________ de 2017, deliberou 
apoiar os grupos que se dedicam a esta atividade 
cultural. 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, adiante designado por ML, 
neste ato representado pelo Exmo. Sr. Presidente 
da Câmara Dr. Bernardino Soares e a Agita - 
Associação Cultural e Social, adiante designada 
por Teatro Agita, neste ato representada pelo 
Presidente da Direção _______________, 
celebram entre si o presente Acordo de 
Colaboração com subordinação às cláusulas 
seguintes. 
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PRIMEIRA 
 

O ML compromete-se a apoiar, durante o período 
de vigência do atual Acordo de Colaboração, o 
Teatro Agita, atribuindo-lhe um subsídio no valor 
de 1.250,00 €, para apoio à produção e 
funcionamento da atividade cultural. 

 
SEGUNDA 

 
O Teatro Agita deverá entregar, até 31 de janeiro 
do ano a que se refere o Acordo de Colaboração, 
os documentos relativos à atividade e contas do 
ano anterior e plano de atividades do corrente ano. 

 
TERCEIRA 

 
1. O ML apoiará o desenvolvimento de projetos e 

ações pontuais, com meios materiais, técnicos 
e logísticos, desde que os apoios sejam 
solicitados com uma antecedência mínima, 
sempre que possível, de 2 (dois) meses em 
relação à data prevista da sua concretização. 

 
2. Após a realização do projeto o Teatro Agita 

deverá entregar um relatório de avaliação do 
mesmo no prazo de 2 (dois) meses após a sua 
conclusão  

 
QUARTA 

 
A disponibilização de transportes para 
deslocações em território nacional ao Teatro Agita 
será efetuada de acordo com o previsto 
Regulamento Municipal de Cedência de Viaturas 
Municipais de Transporte de Passageiros ao 
Movimento Associativo, Agentes Culturais Sociais 
e Instituições do Ensino do Concelho.  
Para deslocações fora do Concelho, serão cedidos 
até 3 (três) transportes, para os respetivos 
cenários. 

 
QUINTA 

 
O ML compromete-se a apoiar as ações do plano 
de atividades do Teatro Agita, concretamente no 
que se refere à cedência de materiais existentes 
em stock, empréstimo de material luminotécnico e 
apoio na divulgação dos espetáculos e iniciativas 
do grupo, mediante disponibilidade. 

 
SEXTA 

 
O Teatro Agita compromete-se a realizar, durante 
a vigência do atual Acordo de Colaboração, 3 
(três) espetáculos/animações e/ou ateliers, em 
iniciativas organizadas pelo ML, ou a solicitação 
deste, dentro da Área Metropolitana de Lisboa. 

 

SÉTIMA 
 

Para as atuações previstas na cláusula quinta, o 
ML assume o compromisso de, sempre que 
possível, as solicitar com 2 (dois) meses de 
antecedência. 

 
OITAVA 

 
Aquando da realização das atuações referidas na 
cláusula quinta, o ML compromete-se a garantir os 
transportes necessários. 

 
NONA 

 
O ML, através dos seus serviços competentes, 
promoverá, sempre que possível, a divulgação do 
trabalho realizado pelo Teatro Agita. 

 
DÉCIMA 

 
1. O Teatro Agita compromete-se a fazer 

referência aos apoios do ML em quaisquer 
materiais de divulgação que venha a editar, 
durante a vigência do presente Acordo de 
Colaboração. 

 
2. O logótipo da CML será cedido em suporte 

digital pelos serviços camarários. 
 

DÉCIMA PRIMEIRA 
 

O presente Acordo de Colaboração tem a validade 
de 1 (um) ano, tendo início a 1 de janeiro de 2017 
e término a 31 de dezembro de 2017. 
 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente Acordo de Colaboração por qualquer das 
partes poderá dar lugar a denúncia do mesmo, 
desde que esta denúncia seja comunicada com 30 
(trinta) dias de antecedência, por carta registada 
com aviso de receção. Durante a sua vigência, o 
Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou 
alterado por mútuo acordo das partes. 

 
Loures,__ de _______ de 2017 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 

Agita - Associação Cultural e Social 
 

O Presidente 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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DESPORTO 
 

Proposta de aprovação da minuta de Contrato-
Programa a estabelecer entre o Município de 
Loures e a Gimnofrielas - Associação Desportiva, 
Social e Cultural de Frielas, no âmbito de 
participação desta entidade no evento GYM for 
Life 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 258/2017 

 
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. A Gimnofrielas - Associação Desportiva, 

Social e Cultural de Frielas fundada a 5 de 
agosto de 2009, tem sido um polo de 
desenvolvimento desportivo e social de grande 
importância para a zona do concelho em que 
se insere, destacando-se na área desportiva, 
especialmente na ginástica acrobática; 

 
D. A Gimnofrielas - Associação Desportiva, 

Social e Cultural de Frielas irá participar no 
GYM for Life 2017, evento internacional que 
decorrerá na Noruega, enquanto detentora do 
título de “Embaixadores da Ginástica” por uma 
época desportiva, concedido pela Federação 
Portuguesa de Ginástica, pela atribuição da 
menção Diamante, na Gala Prof. Henrique 
Reis Pinto, no Portugal GYM 2016, em Elvas; 

 
E. O apoio do Município à Gimnofrielas - 

Associação Desportiva, Social e Cultural de 
Frielas para participação no evento GYM for 
Life 2017, permitirá promover a ginástica 
acrobática no Concelho, bem como difundir o 
nome da associação e do concelho 
internacionalmente. 

 
 
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, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 

n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato-programa a estabelecer entre o Município 
e a Gimnofrielas - Associação Desportiva, Social e 
Cultural de Frielas, com o objetivo de apoio à sua 
participação no GYM for Life 2017. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
Considerando que: 
 
a) Incumbe ao Estado, em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas, 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidas pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são tituladas por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

comparticipações financeiras, na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos programas de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
f) O Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo (Cultura, Desporto e 
Juventude), aprovado pela Câmara Municipal, 
na reunião ordinária realizada em 9 de junho 
de 2015, e pela Assembleia Municipal, em 25 
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de junho de 2015 e atualmente em vigor, não 
inclui o apoio a deslocações ao estrangeiro em 
representação. 

 
 
Entre: 
 
1) O Município de Loures, pessoa coletiva de 

direito público n.º 501294996, com sede na 
Praça da República, Loures, representada por 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante e 

 
2) Gimnofrielas - Associação Desportiva, Social e 

Cultural de Frielas, associação sem fins 
lucrativos, com o NIPC 509091270 e sede em 
Frielas representada por ……., na qualidade 
de Presidente da Direção, adiante designada 
como entidade beneficiária ou segunda 
outorgante. 

 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

Objeto 
 

O presente contrato tem por objeto a atribuição de 
comparticipação financeira destinada a apoiar a 
deslocação à Noruega, da segunda outorgante, na 
qualidade de Embaixadores da Ginástica por uma 
época desportiva, em representação da 
Federação Portuguesa de Ginástica, de acordo 
com o programa de desenvolvimento desportivo 
apresentado pela Segunda Outorgante e que é 
parte integrante deste contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 
1. O programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado pela segunda outorgante tem por 
objeto a participação desta no Evento 
Internacional GYM for Life que se realizará na 
Noruega, de 24 a 31 de julho de 2017; 

 
2. A segunda outorgante participa neste evento 

internacional enquanto detentora do título de 
Embaixadores da Ginástica por uma época 
desportiva, concedido pela Federação 
Portuguesa de Ginástica, pela atribuição da 
menção Diamante, na Gala Prof. Henrique 
Reis Pinto, no Portugal GYM 2016, em Elvas; 

 

3. A segunda outorgante participará com uma 
comitiva constituída pela Classe Top Acro 
Gym constituída por 43 atletas, 1 treinador e 1 
dirigente; 

 
4. O valor total de custo da deslocação e 

representação foi calculado em 52.000,00 € 
(cinquenta e dois mil euros), o que inclui o 
valor da viagem, carta de participante, 
equipamento, seguro internacional e o fato de 
exibição; 

 
5. A segunda outorgante responsabiliza-se por 

assegurar o valor restante não apoiado pelo 
primeiro outorgante. 

 
Cláusula Terceira 

Obrigações do Primeiro Outorgante 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Conceder à Segunda Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
integrante deste clausulado.  

 
2. Fiscalizar a execução do presente contrato-

programa, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos adequados 
para este fim, nomeadamente através da 
realização de inspeções, inquéritos e 
sindicâncias ou determinando a realização de 
auditoria (s) por entidade externa. 

 
Cláusula Quarta 

Obrigações da Segunda Outorgante 
 

A Segunda Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
integrado neste contrato; 

 
2. Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
3. Afetar todos os apoios financeiros concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
4. Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
5. Prestar consentimento expresso para a 

consulta da respetiva situação tributária, nos 
termos da lei; 

 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

59 

 

6. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 
uma referência expressa à execução do 
contrato programa; 

 
7. Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução, um relatório final sobre a execução 
do contrato programa; 

 
8. Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

 
Cláusula Quinta 

Vigência do contrato 
 

O período de vigência do presente contrato-
programa tem início na data da sua publicitação e 
término a 31 de agosto de 2017. 

 
Cláusula Sexta 

Comparticipação financeira 
 

1. Pela execução do programa de 
desenvolvimento desportivo, a Segunda 
Outorgante é beneficiária de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
10.000,00 € (dez mil euros); 

 
2. A componente financeira não abrangida pelo 

número anterior foi assegurada pelo segundo 
outorgante; 

 
3. Para efeitos do disposto no número um da 

presente cláusula, a entidade que beneficia de 
apoios financeiros deve prestar consentimento 
expresso para a consulta da respetiva 
situação tributária pelos serviços da entidade 
concedente, nos termos previstos, no n.º 1 do 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 114/2007, de 19 
de abril. 

 
4. O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
Cláusula Sétima 

Acompanhamento e controlo de execução 
 

1. O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 
execução do contrato-programa, podendo 
realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 

2. A entidade beneficiária deve prestar à 
entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
Cláusula Oitava 

Revisão 
 

O presente contrato pode ser modificado ou 
revisto nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Nona 

Suspensão 
 

Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social. 

 
Cláusula Décima 

Cessação 
 

1. A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando, por causa não imputável à entidade 

responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 
d) Quando, não forem apresentados os 

documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
2. A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
Cláusula Décima Primeira 

Direito à restituição 
 

É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

60 

 

Cláusula Décima Segunda 
Publicidade 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
Cláusula Décima Terceira 

Omissões 
 

Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
Cláusula Décima Quarta 

Entrada em vigor 
 

O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do artigo 14.º do 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
 
 
O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, __ de ________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

Gimnofrielas 
Associação Desportiva, Social e Cultural 

de Frielas 
 

Presidente da Direção 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação da minuta de Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer, no âmbito do Programa Mais 
Formação, para a época 2016/2017, entre o 
Município de Loures e diversas entidades. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 262/2017 

 
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 Mais Formação, aprovado por 

deliberação do executivo municipal de 24 de 
agosto de 2011, 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, junto dos 
munícipes de Loures; 

 
E. De acordo com a informação técnica com o 

registo webdoc n.º E/110967/2016, foram 
rececionadas 73 candidaturas, oriundas de 43 
associações, para apoio à constituição e 
funcionamento de centros de formação, para a 
época 2016/2017, tendo as entidades 
disponibilizado ao DCDJ os comprovativos da 
sua legal constituição. 

 
 
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, em conjugação com o previsto no 
artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar: 
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1. A minuta dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Mais 
Formação, para a época 2016/2017, com as 
associações indicadas e nos termos da 
informação com o registo webdoc n.º 
E/110967/2016; 

 
2. A transferência do apoio financeiro, conforme 

informação técnica n.º E/110967/2016, após a 
devida outorga dos respetivos contratos 
programa de desenvolvimento desportivo, por 
forma a cumprir o estabelecido na cláusula 
segunda desses mesmos contratos. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Minuta de Contrato Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 

 
Programa Municipal “Mais Formação” 

 
Introdução 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais, encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Loures, 
através da Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 

Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
 
Considerando que: 
 
• (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures; 

 
• Se trata de uma das associações mais 

representativas do Concelho de Loures, no 
que respeita à promoção do Desporto em 
geral e do (modalidade) em particular; 

 
• Esta associação tem registado, nos últimos 

anos, assinaláveis resultados desportivos quer 
na formação quer no escalão sénior. 

 
Assim 
 
Entre 
 
O Município de Loures, contribuinte n.º 
501294996, como 1.º outorgante, aqui 
representado pelo seu Presidente, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
(entidade), associação desportiva sem fins 
lucrativos com sede na freguesia de (freguesia), 
contribuinte n.º ________, como 2.º Outorgante, 
aqui representado por (nome) na qualidade de 
Presidente da Direção. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa Mais 
Formação, tendo em vista o desenvolvimento da 
atividade desportiva no Concelho de Loures, nos 
termos do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que rege pelas cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa destina-se a 
regular a atribuição de uma comparticipação 
financeira por parte da Câmara Municipal de 
Loures, enquadrada no Programa Mais Formação 
- apoio à atividade regular do Centro de formação 
(Modalidade). 

 
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipação Financeira) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 1.º 
outorgante compromete-se a conceder ao 2.º 
outorgante, uma comparticipação financeira no 
valor global de .…,... € (extenso), como medida de 
apoio à atividade regular do(s) seu(s) Centro(s) de 
Formação de (Modalidade). 

 
 

Cláusula Terceira 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
A comparticipação financeira a atribuir pelo 1.º 
outorgante será disponibilizada até ao final do mês 
de setembro de 2017. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do 1.º Outorgante) 

 
A Câmara Municipal de Loures obriga-se a 
acompanhar e controlar a execução do Contrato-
Programa, nos termos do disposto nos artigos 46.º 
e 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Compromissos assumidos pelo 2º Outorgante 

para a época desportiva) 
 

O 2.º Outorgante compromete-se a: 
 
1. Manter em atividade o Centro de Formação 

(modalidade), com o mínimo de 10 alunos; 
 
2. Participar regularmente nas competições 

oficiais correspondentes a cada escalão etário, 
no intervalo de idades dos alunos que 
frequentam cada Centro de Formação; 

 
3. Fazer prova da inscrição dos alunos no Centro 

de Formação através de impresso próprio 
fornecido pelo 1.º outorgante; 

 

4. Colocar um suporte publicitário alusivo ao 
Programa Municipal Mais Formação, nas 
instalações de treino e competição, sempre 
que fornecidos pelo 1.º outorgante. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

 
1. Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social; 
 
2. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 

ordem legal a que esteja vinculado; 
 
3. Apresentar o Relatório de Contas e Relatório 

de Atividades. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2016/2017. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Nona 
(Resolução) 

 
1. O não cumprimento por parte do 2.º 

outorgante das cláusulas constantes no 
presente contrato, possibilita ao 1.º outorgante 
resolver o mesmo, necessitando para tal de 
notificar o 2.º outorgante da sua intenção, 
através de carta registada com aviso de 
receção no prazo de 30 dias; 

 
2. No caso previsto no número anterior, fica o 2.º 

Outorgante obrigado à devolução das quantias 
já recebidas no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de receção da notificação de 
resolução do Contrato; 

 
3. Nas situações em que comprovadamente o 

clube não tenha condições de proceder à 
referida devolução, este ficará inibido de 
apresentar candidatura ao Programa Mais 
Formação, nos dois anos subsequentes. 
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Cláusula Décima 
(Publicitação) 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos legalmente previstos para as autarquias 
locais atendendo ao estatuído no artigo 14º do 
citado diploma.  

 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Dúvidas) 

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
do Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, … de ……… de 2017 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino Soares 

 
 
 

(A Entidade) 
 

O Presidente 
(nome) 

 
 
 
 
 

 
 
 

PROGRAMA MUNICIPAL “MAIS FORMAÇÃO” 
 

    Valores propostas (€) 
N.º Entidade NIF Modalidade(s) Valor fixo TOTAL 
1 ACROMIX CAMARATE CLUBE 513124853 Gin. Acrobática 800,00 800,00 
2 AGREGAR - ASS. DE APOIO 

E INTEGRAÇÃO SOCIAL, DESPORTO 
E CULTURA 

513032398 Atletismo 
Rugby 

800,00 
800,00 

 
1.600,00 

3 ASS. CULTURAL E RECREATIVA 
DA MEALHADA 

503536202 Atletismo 800,00 800,00 

4 ASS. DE MORADORES 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

501116516 Futsal 
Ginástica 

800,00 
800,00 

1.600,00 

5 ASS. PEE EB B.º DA COVINA 507602838 Zumba e Hip-Hop 
Futebol 
Karaté 

800,00 
800,00 
800,00 

 
2.400,00 

6 ASS. PEE EB/JI PORTELA DA AZÓIA 508384320 Futebol 
Karaté 
Dança 

800,00 
800,00 
800,00 

 
2.400,00 

7 ASS. DESPORTIVA BOBADELENSE 501607692 Futebol 800,00 800,00 
8 ASS. DESPORTIVA E CULTURAL 

DO CATUJAL 
507790162 Taekwondo 800,00 800,00 

9 ASS. DESPORTIVA CULTURAL SOCIAL 
DE FRIELAS - GIMNOFRIELAS 

509091270 Ginástica Acrobática 
Ginástica Formação 

800,00 
800,00 

1.600,00 

10 ASS. DOS MORADORES DA PORTELA 500742367 Futsal 
Gin. Acrobática 
Gin. - GPT 
Ténis 

800,00 
800,00 
800,00 
800,00 

 
3.200,00 

11 ASS. DOS NATURAIS E AMIGOS 
DE LORIGA - ANALOR 

501915818 Ténis 800,00 800,00 

12 ASS. KARATÉ SHOTO 504831178 Karaté 800,00 800,00 
13 ASS. KIAP 514138661 Taekwondo 800,00 800,00 
14 ASS. MAIS TAEKWONDO 509819036 Taekwondo 800,00 800,00 
15 ASS. MUDANÇA REPRESENTAÇÃO 

TRANSCULTURAL - AMRT 
503107344 Basquetebol 800,00 800,00 

16 ASS. NACIONAL DE BUSHIDO PORTUGAL 513587071 Jujutsu 800,00 800,00 
17 ASS. PATINAGEM ATO - APACT 513573658 Hóquei Patins 

Patinagem Artística 
800,00 
800,00 

1.600,00 

18 ATLÉTICO CLUBE DE MOSCAVIDE 501242228 Basquetebol 800,00 800,00 
19 ATLÉTICO CLUBE DO TOJAL 501279237 Futebol 800,00 800,00 
20 CASA DO POVO DE BUCELAS 500927359 Karaté 

Gin. Acrobática 
Zumba Kids/Gin. Formação 

800,00 
800,00 
800,00 

 
2.400,00 
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21 CENTRO CULTURAL SOCIAL 
SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

501382399 Gin. Rítmica 
Gin. Acrobática/Tramp. 
Kickboxing 
Taekwondo 
Judo 
Hip Hop/Street Games 
Ballet 

800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 
800,00 

 
 
 

5.600,00 

22 CLUBE DE FUTEBOL DE SANTA IRIA 501372652 Futebol 800,00 800,00 
23 CLUBE KARATÉ DE LOURES 901822175 Karaté 800,00 800,00 
24 COOPERATIVA “A SACAVENENSE” 500004862 Karaté 800,00 800,00 
25 GRUPO CULTURAL RECREATIVO 

MURTEIRENSE 
501626174 Futebol 800,00 800,00 

26 GRUPO DESPORTIVO 
ÁGUIAS DE CAMARATE 

501661379 Futebol 
Kickboxing/Muaytai/Boxe 

800,00 
800,00 

1.600,00 

27 GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA 501182276 Ciclismo 
Ginástica - Trampolins 
Ginástica - Acrobática 

800,00 
800,00 
800,00 

 
2.400,00 

28 GRUPO DESPORTIVO DE PIRESCOXE 501617540 Futsal 
Ténis de Mesa 

800,00 
800,00 

1.600,00 

29 GRUPO DESPORTIVO DE S. DOMINGOS 505091208 Atletismo 800,00 800,00 
30 GRUPO MUSICAL E RECREATIVO 

DA BEMPOSTA 
501140832 Ginástica/Acrobática 800,00 800,00 

31 GRUPO RECREATIVO APELAÇONENSE 501351795 Ginástica 800,00 800,00 
32 GRUPO DRAMÁTICO E RECREATIVO 

CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA 
501616977 Ginástica 800,00 800,00 

33 GRUPO SPORTIVO DE LOURES 500131171 Futebol 
Andebol 

800,00 
800,00 

1.600,00 

34 GRUPO UNIÃO LEBRENSE 501208801 Taekwondo 
Dança 

800,00 
800,00 

1.600,00 

35 INFANTADO FUTEBOL CLUBE 503879991 Futsal 
Patinagem Artística 

800,00 
800,00 

1.600,00 

36 SOC. RECREATIVA DE CASAÍNHOS 501853260 Judo 800,00 800,00 
37 SOC: RECREATIVA CATUJALENSE 502391910 Futebol 800,00 800,00 
38 SOC. RECREATIVA E MUSICAL 

1.º DE AGOSTO SANTA IRIENSE 
501121587 Ténis 

Judo 
Karaté 

800,00 
800,00 
800,00 

2.400,00 

39 SPORT CLUBE DE FRIELAS 501420860 Futebol 800,00 800,00 
40 SPORT CLUBE SANJOANENSE 501599100 Patinagem Artística 

Ginástica 
Futebol 

800,00 
800,00 
800,00 

 
2.400,00 

41 SPORT GRUPO SACAVENENSE 501365508 Futebol 800,00 800,00 
42 TAEKWONDO CLUBE 

SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 
505258030 Taekwondo 800,00 800,00 

43 UNIÃO DESPORTIVA 
DE PONTE DE FRIELAS 

502642882 Futebol 800,00 800,00 

 
 
Total da verba a transferir: 58.400,00 € (cinquenta e oito mil e quatrocentos euros). 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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Proposta de aprovação da minuta de Contratos-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer com diversas Associações, no âmbito 
do Programa Municipal Desporto Mais para a 
época 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 264/2017 

 
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 Mais traduz uma 

parceria de vários anos, entre a Autarquia e os 
Clubes do Concelho, com o objetivo de 
comparticipar o esforço financeiro a que estão 
obrigados os clubes que competem a nível 
nacional, incentivando assim, esta 
participação; 

 
E. De acordo com a informação técnica n.º 

E/110966/2016 foram rececionadas as 
candidaturas, para a época 2016/2017, tendo 
as respetivas associações disponibilizado ao 
DCDJ comprovativos da sua legal 
constituição. 

 
 
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, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar: 
 
1. A minuta dos contratos programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Desporto Mais, 
para a época 2016/2017, com as associações 
indicadas e nos termos da informação n.º 
E/110966/2016; 

2. A transferência do apoio financeiro, de acordo 
e nos termos da informação técnica n.º 
E/110966/2016 após a devida outorga dos 
respetivos contratos programa de 
desenvolvimento desportivo, por forma a 
cumprir o estabelecido na cláusula segunda 
desses mesmos contratos.  

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Minuta de Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 

 
Programa Municipal “Desporto Mais” 

 
Introdução 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais, encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes polos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, a Câmara Municipal de Loures, 
através da Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
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à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
 
Considerando que: 
 
• (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures; 

 
• Se trata de uma associação das mais 

representativas do Concelho de Loures, no 
que respeita à promoção do Desporto em 
geral e do (modalidade) em particular. 

 
 
Assim 
 
Entre 
 
O Município de Loures, contribuinte n.º 
501294996, como 1.º outorgante, aqui 
representado pelo seu Presidente, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
(entidade), associação desportiva sem fins 
lucrativos com sede na freguesia de (freguesia), 
contribuinte n.º _________, como 2.º Outorgante, 
aqui representado por (nome) na qualidade de 
Presidente da Direção. 
 
É livremente acordado e reduzido a escrito o 
presente contrato, no âmbito do Programa 
Desporto Mais, tendo em vista o desenvolvimento 
da atividade desportiva no Concelho de Loures, 
nos termos do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 
de janeiro, do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa destina-se a 
regular a atribuição de uma comparticipação 
financeira por parte da Câmara Municipal de 
Loures, enquadrada no Programa Desporto Mais - 
apoio à participação das equipas do Concelho de 
Loures em campeonatos Nacionais. 

 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Comparticipação Financeira) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 1.º 
outorgante compromete-se a conceder ao 2.º 
outorgante, uma comparticipação financeira no 
valor global de ….,… € (extenso), como medida de 
apoio à participação da(s) sua(s) equipa(s) no 
campeonato nacional na modalidade de 
(modalidade) no escalão sénior. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Pagamento da Comparticipação Financeira) 

 
A comparticipação financeira a atribuir pelo 1.º 
outorgante será disponibilizada até ao final do ano 
de 2017. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do 1.º Outorgante) 

 
A Câmara Municipal de Loures obriga-se a 
acompanhar e controlar a execução do Contrato-
Programa, nos termos do disposto nos artigos 46.º 
e 47.º da Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Compromissos assumidos pelo 2.º Outorgante 

para a época desportiva) 
 

O 2º Outorgante compromete-se a: 
 
1. Manter em atividade a modalidade desportiva 

de (modalidade); 
 
2. Participar regularmente nas competições 

oficiais correspondentes a cada escalão etário 
em funcionamento no clube, a nível 
distrital/regional ou nacional; 

 
3. Fazer prova da inscrição das suas equipas 

nos respetivos campeonatos quer distritais 
quer nacionais; 

 
4. Fazer prova da inscrição de 25% de atletas 

oriundos dos escalões de formação do clube 
no campeonato nacional; 

 
5. Apresentar um dístico alusivo ao Município 

nos seus equipamentos de jogo em todos os 
escalões, sempre que fornecido pelo 1.º 
outorgante. 
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Cláusula Sexta 
(Obrigações do 2.º Outorgante) 

 
1. Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social; 
 
2. Cumprir as obrigações contratuais e outras de 

ordem legal a que esteja vinculado; 
 
3. Apresentar o Relatório de Contas e Relatório 

de Atividades. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2016/2017. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Nona 
(Resolução) 

 
1. O não cumprimento por parte do 2.º 

outorgante das cláusulas constantes no 
presente contrato, possibilita ao 1º outorgante 
resolver o mesmo, necessitando para tal de 
notificar o 2.º outorgante da sua intenção, 
através de carta registada com aviso de 
receção no prazo de 30 dias; 

 
2. No caso previsto no número anterior, fica o 2.º 

Outorgante obrigado à devolução das quantias 
já recebidas no prazo de 30 (trinta) dias 
contados da data de receção da notificação de 
resolução do Contrato; 

 
3. Nas situações em que comprovadamente o 

clube não tenha condições de proceder à 
referida devolução, este ficará inibido de 
apresentar candidatura ao Programa Desporto 
Mais, nos dois anos subsequentes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima 
(Publicitação) 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos legalmente previstos para as autarquias 
locais atendendo ao estatuído no artigo 14.º do 
citado diploma.  

 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Dúvidas) 

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, … de ………. de 2017 
 

O MUNICÍPIO DE LOURES 
 

O Presidente 
Bernardino Soares 

 
 
 

(A Entidade) 
 

O Presidente 
(nome) 
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N.º Entidade NIF Modalidade Critério Valor 
 
 
1 

 
 
ASSOCIAÇÃO 
DE MORADORES 
DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 

 
 

501116516 

Futsal 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 2.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 

7.553,50 € 

 
 
2 

 
 
ASS. DESPORTIVA 
BOBADELENSE 

 
 

501607692 

Futebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
de Promoção; 
Feminino 

 
 
--- 

 
 

1.769,25 € 

 
 
3 

 
 
ASS. DOS MORADORES 
DA PORTEA 

 
 

500742367 

Futsal 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 2.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 

7.553,50 € 

 
4 

 
ASS. DESPORTIVA 
CULTURAL SOCIAL DE 
FRIELAS - GIMNOFRIELAS 

 
509091270 

Gin. Acrobática 
Campeonato Nacional 
de Seniores 

 
6 atletas 

 
1.090,00 € 

 
 
5 

 
 
ASS. PATINAGEM ATLÉTICO 
CLUBE DO TOJAL 

 
 

513573658 

Hóquei em Patins 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 3.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Escolas 
Benjamins 
Sub 13 
Sub 15 
Sub 17 

 
 

4.834,00 € 

 
6 

 
ASS. PATINAGEM ATLÉTICO 
CLUBE DO TOJAL 

 
513573658 

Hóquei em Patins 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 1.ª Divisão; Feminino 

1 equipa de 
formação: 
Sub 15 

 
2.900,40 € 

 
14 

 
ATLÉTICO CLUBE 
DE MOSCAVIDE 

 
501242228 

Basquetebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 1.ª Divisão; 
Masculino 

4 equipas de 
formação: 
Sub 8/10/12 
Sub 14 
Sub 16 
Sub 19 

 
9.218,50 € 

 
 

15 

 
 
ATLÉTICO CLUBE 
DE MOSCAVIDE 

 
 

501242228 

Basquetebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 2.ª Divisão; Feminino 

3 equipas de 
formação: 
Sub 8/10/12 
Sub 16 
Sub 19 

 
 

6.042,80 € 

 
 
7 

 
 
GRUPO SPORTIVO 
DE LOURES 

 
 

500131171 

Futebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
de Seniores PRIO; 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 

14.154,00 € 

9 GRUPO DESPORTIVO 
DE S. DOMINGOS 

 
505091208 

Atletismo 
Marcha atlética 
Cam. Nac. Sénior 

 
6 atletas 

 
1.240,00 € 

 
10 

 
PIONEIROS - NÚCLEO 
BASKET 
DE LOURES 

 
513848177 

Basquetebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
- 1.ª Divisão; 
Masculino 

 
1 equipa de 
formação: 
Sub 18 

 
6.145,75 € 

 
 

12 

 
 
SPORT GRUPO 
SACAVENENSE 

 
 

501365508 

Futebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
de Seniores PRIO:; 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Sub 8/10 
Sub 12 
Sub 14 
Sub 16 
Sub 18 

 
 

14.154,00 € 

 
 

13 

 
 
UNIÃO DESPORTIVA 
DE PONTE DE FRIELAS 

 
 

502642882 

Futebol 
Equipa compete no 
Campeonato Nacional 
de Promoção; 
Feminino 

 
1 equipa de 
formação: 
Sub 17 

 
 

2.123,10 € 
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Total da verba a transferir: 78.778,80 € (setenta e oito mil, setecentos e setenta e oito euros e oitenta 
cêntimos). 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 

 
 
 
 

RMAA 
Regulamento de Apoio 

ao Movimento Associativo 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro às 
entidades que se candidataram no âmbito do 
RMAA, e de aprovação da minuta de Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo a 
estabelecer e da minuta orientadora onde constam 
os requisitos legalmente indispensáveis à 
elaboração do programa de desenvolvimento 
desportivo a apresentar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 263/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo - RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude) aprovado na 41.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal de 9 
de junho de 2015 e na 3.ª Sessão Ordinária da 
Assembleia Municipal, em 25 de junho de 
2015, entrou em vigor no dia 1 de outubro de 
2015 (Diário da República, lI Série, Aviso n.º 
10700/2015, de 21 de setembro); 

 
B. O Movimento Associativo desempenha um 

papel fundamental na sociedade e no 
Concelho, nomeadamente ao nível da 
integração social, no acesso generalizado a 
um conjunto de atividades que promovem o 
bem-estar da população e na promoção e 
defesa da nossa identidade e do nosso 
património natural e cultural; 

 
C. As associações se candidataram aos vários 

tipos de apoio previstos no RMAA, nos termos 
do descrito na informação n.º 18/DCDJ/AS. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do previsto nos artigos 7.º e seguintes do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, em conjugação com a al u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na 
sua redação atual, nos artigos 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, aprovar, no âmbito das 
candidaturas das associações concelhias às linhas 
de apoio previstas no Regulamento 
supramencionado: 
 
1. A atribuição de apoio financeiro, de acordo 

com o proposto na informação n.º 
18/DCDJ/AS, às entidades que nos termos do 
RMAA, a ele se candidataram, 
salvaguardando-se o cumprimento dos 
requisitos legais e regulamentares previstos; 

 
2. A minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer; 
 
3. Minuta orientadora onde constam os requisitos 

legalmente indispensáveis à elaboração do 
programa de desenvolvimento desportivo a 
apresentar. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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Súmula da avaliação técnica 
às candidaturas recebidas 

 
Zona Norte 
 
Entidade: Banda Recreativa de Bucelas 
NIF: 501083138 
Valor total a transferir: 8.609,56 € 
 
 
Entidade: Confraria do Arinto de Bucelas 
NIF: 508653525 
Valor total a transferir: 1.441,31 € 
 
 
Entidade: Grupo Musical e Recreativo da 
Bemposta 
NIF: 501140832 
Valor total a transferir: 10.982,00 € 
 
 
Entidade: Casa do Povo de Bucelas 
NIF: 500927359 
Valor total a transferir: 1.582,83 € 
 
 
Entidade: Associação Recreativa Cultural e 
Desportiva de Vila de Rei 
NIF: 501750240 
Valor total a transferir: 6.668,81 € 
 
 
Entidade: União Cultural e Recreativa da 
Chamboeira 
NIF: 501236163 
Valor total a transferir: 4.260,00 € 
 
 
Entidade: Sociedade Recreativa de Casaínhos 
NIF: 501853260 
Valor total a transferir: 4.684,89 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Fanhões 
NIF: 501141090 
Valor total a transferir: 451,33 € 
 
 
Entidade: Teatro Independente de Loures 
NIF: 502864893 
Valor total a transferir: 1.234,56 € 
 
 
Entidade: Sociedade Filarmónica União 
Pinheirense 
NIF: 501441646 
Valor total a transferir: 7.036,60 € 
 

Entidade: CCD Município de Loures 
NIF: 501284141 
Valor total a transferir: 1.635,18 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 
NIF: 501064770 
Valor total a transferir: 3.740,00 € 
 
 
Entidade: Associação do Carnaval de Loures 
NIF: 504998870 
Valor total a transferir: 800,00 € 
 
 
Entidade: Centro Cultural e Recreativo União 
Jovem de A-dos-Cãos 
NIF: 502184663 
Valor total a transferir: 2.868,30 € 
 
 
Entidade: Grupo Motard do Infantado 
NIF: 513729151 
Valor total a transferir: 905,00 € 
 
 
Entidade: Grupo Desportivo de Lousa 
NIF: 501182276 
Valor total a transferir: 3.792,62 € 
 
 
Entidade: Associação de Veículos Antigos de 
Loures 
NIF: 513364137 
Valor total a transferir: 178,75 € 
 
 
Entidade: Grupo Recreativo do Cabeço de 
Montachique 
NIF: 500977445 
Valor total a transferir: 850,00 € 
 
 
Entidade: Associação Desportiva Cultural e Social 
de Frielas - Gimnofrielas 
NIF: 509091270 
Valor total a transferir: 2.801,14 € 
 
 
Entidade: Sociedade Recreativa da Manjoeira 
NIF: 501429255 
Valor total a transferir: 8.269,94 € 
 
 
Entidade: Sociedade Recreativa e Cultural de 
Pintéus 
NIF: 501715649 
Valor total a transferir: 4.533,75 € 
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Entidade: Clube União Recreativo de São Julião 
do Tojal 
NIF: 502001143 
Valor total a transferir: 4.361,50 € 
 
 
Entidade: Grupo União Lebrense 
NIF: 501208801 
Valor total a transferir: 1.800,80 € 
 
 
Entidade: Grupo Folclórico Etnográfico Danças e 
Cantares Verde Minho 
NIF: 503352831 
Valor total a transferir: 2.600,00 € 
 
 
Entidade: Associação Desenvolvimento de 
Economia Solidária Sustentável 
NIF: 510701027 
Valor total a transferir: 1.655,00 € 
 
 
Entidade: Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal 
NIF: 501343393 
Valor total a transferir: 850,00 € 
 
 
Entidade: Associação Portuguesa de Kenpo 
Americano 
NIF: 505498200 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.000,00 € 
 
 
Entidade: Centro Cultural Social de Santo António 
dos Cavaleiros 
NIF: 501382399 
Valor total a transferir: 3.050,00 € 
 
 
Entidade: Atlético Clube do Tojal 
NIF: 501279237 
Valor total a transferir: 1.934,88 € 
 
 
Entidade: Associação de Patinagem Atlético 
Clube do Tojal 
NIF: 513573658 
Valor total a transferir: 3.764,88 € 
 
 
Entidade: Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros 
NIF: 501116516 
Valor total a transferir: 1.072,55 € 
 
 
 

Entidade: Grupo Desportivo São Domingos 
NIF: 505091208 
Valor total a transferir: 3.445,00 € 
 
 
Entidade: Grupo Sportivo de Loures 
NIF: 500131171 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.900,98 € 
 
 
Entidade: Taekwondo Clube de Santo António 
dos Cavaleiros 
NIF: 505258030 
Valor total a transferir: 5.154,43 € 
 
 
Entidade: União Desportiva de Ponte de Frielas 
NIF: 502642882 
Valor total a transferir: 2.000,00 € 
 
 
Entidade: Sport Clube de Frielas 
NIF: 501420860 
Valor total a transferir: 2.473,66 € 
 
 
Entidade: Grupo Cultural e Recreativo 
Murteirense 
NIF: 501626174 
Valor total a transferir: 750,00 € 
 
 
Entidade: Infantado Futebol Clube 
NIF: 503879991 
Proposta de subsídio a atribuir: 472,91 € 
 
 
Entidade: Associação de Escoteiros de Portugal - 
Grupo 208 Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 500989109 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.753,45 € 
 
 
Entidade: Corpo Nacional de Escutas - 
Agrupamento 1349 Loures 
NIF: 500972052 
Proposta de subsídio a atribuir: 4.012,20 € 
 
 
Entidade: Corpo Nacional de Escutas - 
Agrupamento 495 Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 500972052 
Proposta de subsídio a atribuir: 3.891,80 € 
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Zona Oriental 
 
Entidade: Rancho Folclórico do Bairro da 
Fraternidade 
NIF: 504560069 
Valor total a transferir: 2.819,80 
 
 
Entidade: Sociedade Recreativa e Musical 1.º de 
Agosto Santa Iriense 
NIF: 501121587 
Valor total a transferir: 3.682,68 € 
 
 
Entidade: Linha de Defesa - ADAL 
NIF: 508425328 
Valor total a transferir: 220,00 € 
 
 
Entidade: Canticorum - Associação de Amadores 
de Música 
NIF: 513476180 
Valor total a transferir: 831,25 € 
 
 
Entidade: ANALOR - Associação dos Naturais e 
Amigos de Loriga 
NIF: 501915818 
Valor total a transferir: 549,92 € 
 
 
Entidade: Grupo Desportivo de Pirescoxe 
NIF: 501617540 
Valor total a transferir: 3.180,00 € 
 
 
Entidade: AGITA - Associação Cultural e Social 
NIF: 504079727 
Valor total a transferir: 1.898,40 € 
 
 
Entidade: Grupo Dramático e Recreativo 
Corações de Vale Figueira 
NIF: 501616977 
Valor total a transferir: 4.050,00 € 
 
 
Entidade: Moto Clube do Oriente 
NIF: 504895869 
Valor total a transferir: 7.696,00 € 
 
 
Entidade: Sociedade Recreativa Familiar 
Unhense 
NIF: 501668799 
Valor total a transferir: 661,97 € 
 
 

Entidade: Academia Recreativa Musical de 
Sacavém 
NIF: 501398783 
Valor total a transferir: 1.783,75 € 
 
 
Entidade: Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos 
NIF: 501875387 
Valor total a transferir: 3.708,15 € 
 
 
Entidade: Associação de Coletividades do 
Concelho de Loures 
NIF: 506370143 
Valor total a transferir: 1.288,00 € 
 
 
Entidade: Associação Desportiva e Cultural do 
Cabeço da Aguieira 
NIF: 509620353 
Valor total a transferir: 3.885,00 € 
 
 
Entidade: Pensamentos ao Vento - Associação 
NIF: 510907776 
Valor total a transferir: 551,86 € 
 
 
Entidade: AQUIPA - Associação dos Amigos da 
Quinta do Património 
NIF: 505006065 
Valor total a transferir: 422,50 € 
 
 
Entidade: Clube Atletismo de Vale Figueira 
NIF: 502113812 
Valor total a transferir: 608,01 € 
 
 
Entidade: Clube de Futebol de Santa Iria 
NIF: 501372652 
Valor total a transferir: 1.000,00 € 
 
 
Entidade: Associação Desportiva Bobadelense 
NIF: 501607692 
Valor total a transferir: 2.000,00 € 
 
 
Entidade: AGREGAR - Associação de Apoio e 
Integração Social, Desportiva e Cultural 
NIF: 513032398 
Valor total a transferir: 1.112,38 € 
 
 
Entidade: Clube Belavista Aventura 
NIF: 508699371 
Valor total a transferir: 240,27 € 
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Entidade: ABTA - Associação Bestteam Aventura 
NIF: 514022531 
Valor total a transferir: 3.122,64 € 
 
 
Entidade: Associação Desportiva e Cultural do 
Catujal 
NIF: 507790162 
Valor total a transferir: 1.303,72 € 
 
 
Entidade: Associação Clube Veteranos Leões de 
Camarate 
NIF: 508694396 
Valor total a transferir: 1.000,00 € 
 
 
Entidade: Sociedade Columbófila do Catujal 
NIF: 501748008 
Valor total a transferir: 616,00 € 
 
 
Entidade: AMRT - Associação para a Mudança e 
Representação Transcultural 
NIF: 503107344 
Valor total a transferir: 6.167,68 € 
 
 
Entidade: Associação de Dança de Moscavide 
NIF: 507570901 
Valor total a transferir: 1.000,00 € 
 
 
Entidade: Atlético Clube de Moscavide 
NIF: 501242228 
Valor total a transferir: 1.500,00 € 
 
 
Entidade: Núcleo de Cicloturismo de Moscavide 
NIF: 502989416 
Proposta de subsídio a atribuir: 0,00 € 
Obs.: esta candidatura foi remetida fora de prazo, 
em virtude de se ter convidado a coletividade em 
fevereiro de 2017 para a organização do 2.º 
Passeio de Cicloturismo, no âmbito das 
comemorações do 43.º aniversário do 25 de Abril, 
no quadro das inciativas municipais. 
 
 
Entidade: Corpo Nacional de Escutas - 
Agrupamento 905 Sacavém 
NIF: 500972052 
Proposta de subsídio a atribuir: 2.569,50 € 
 
 
Entidade: Associação de Jovens de Moscavide 
NIF: 506303012 
Proposta de subsídio a atribuir: 1.413,75 € 
 

O valor total das transferências a realizar é de 
188.153,84 € distribuindo-se da seguinte forma 
pelas linhas de apoio: 
 
Atividade Regular - 116.710,58 € 
 
Aquisição de Equipamentos - 9.006,01 € 
 
Aquisição de Viaturas - 1.687,50 € 
 
Aquisição de Material Desportivo - 20.650,01 € 
 
Apoio a Obras - 16.654,74 € 
 
Eventos Especiais - 23.445,00 € 

 
 
 

MINUTA 
 

de 
 

Contrato-Programa 
de Desenvolvimento Desportivo 

 
Considerando que: 
 
a) Incumbe ao Estado em colaboração com as 

associações e coletividades desportivas 
promover, estimular e orientar a prática e a 
difusão da cultura física e do desporto, de 
acordo com o n.º 1 do artigo 79.º da 
Constituição da República Portuguesa; 

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

entidades e atividades de interesse municipal 
designadamente de caráter desportivo, de 
acordo com as alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual; 

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidos pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são titulados por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

comparticipações financeiras, na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 
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f) Se encontra em vigor o Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo (Cultura, 
Desporto e Juventude), aprovado pela Câmara 
Municipal, na reunião ordinária realizada em 9 
de junho de 2015, e pela Assembleia 
Municipal, em 25 de junho de 2015. 

 
Entre: 
 
1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito 

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
República, Loures, representada por 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante 

 
e 
 
2) (designação da associação), NIPC, morada da 

sede, representação, adiante designada como 
entidade beneficiária ou segundo outorgante 

 
É celebrado o presente Contrato-Programa de 
desenvolvimento desportivo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula primeira 

Objeto 
 

1- O presente contrato tem por objeto a 
execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, para a época desportiva 
de ___ / ___. 

 
2- O programa de desenvolvimento desportivo, 

que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
Cláusula segunda 

Obrigações do Primeiro Outorgante 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1- Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
em anexo. 

 
2- Fiscalizar a execução do presente contrato-

programa, recorrendo a todos os 
procedimentos administrativos adequados 
para este fim, nomeadamente através da 
realização de inspeções, inquéritos e 
sindicâncias ou determinando a realização de 
auditoria (s) por entidade externa. 

Cláusula terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1- Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato; 

 
2- Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
3- Afetar todos os apoios financeiros, materiais e 

logísticos concedidos exclusivamente à 
execução do programa de desenvolvimento 
desportivo objeto deste contrato; 

 
4- Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
5- Prestar consentimento expresso para a 

consulta da respetiva situação tributária, nos 
termos da lei; 

 
6- Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa; 

 
7- Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do 
contrato-programa; 

 
8- Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

 
 

Cláusula quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período de ____. 
com início em ___/___/_____ e término em 
___/___/____. 

 
 

Cláusula quinta 
Comparticipação financeira 

 
1- Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
________ (por extenso). 
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2- A comparticipação é liquidada, integralmente 
no ano de 2017. 

 
3- Para efeitos do disposto no número anterior, a 

entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos, no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 114/2007, de 19 de abril. 

 
4- O pagamento da comparticipação financeira 

depende da inexistência, à data do mesmo, de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
 

Cláusula sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1- O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

execução do contrato-programa, podendo 
realizer, para o efeito, inspeções, inquéritos e 
sindicâncias. 

 
2- A entidade beneficiária deve prestar à 

entidade concedente de comparticipação 
financeira todas as informações por esta 
solicitadas acerca da execução do presente 
contrato. 

 
 

Cláusula sétima 
Revisão 

 
O presente contrato pode ser modificado ou 
revisto nos termos do artigo 21.º do Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula oitava 
Suspensão 

 
Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do 
presente contrato suspendem-se se a entidade 
beneficiária se encontrar, em qualquer momento, 
em situação de incumprimento das suas 
obrigações tributárias ou para com a segurança 
social. 

 
 

Cláusula nona 
Cessação 

 
1- A vigência do presente contrato cessa: 
 
a) Quando esteja concluído o programa de 

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

b) Quando, por causa não imputável à entidade 
responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

exerça o seu direito de resolver o contrato; 
 
d) Quando não forem apresentados os 

documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
e) Quando forem apresentadas as informações 

e/ou os documentos a que se refere o n.º 7 da 
cláusula segunda. 

 
2- A cessação do contrato efetua-se através de 

notificação dirigida à parte outorgante, no 
prazo máximo de 30 dias a contar do 
conhecimento do facto que lhe serve de 
fundamento. 

 
 

Cláusula décima 
Direito à restituição 

 
É aplicável o disposto no artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

 
O presente contrato deve ser publicitado nos 
termos do n.º 1 do artigo 27.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
 

Cláusula Décima Terceira 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do n.º 1 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
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O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures, __ de _________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

Designação da Associação 
 

Cargo 
Nome do representante 
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Minuta Orientadora de Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 

Entidade: 
______________________________________________________________________________________ 
 
Sede: _________________________________________________________________________________ 
 
NIF: _______________ 
 

 Apoio à atividade regular: 
 

 Aquisição de Material Desportivo; 
 

 Organização de Iniciativas; 
 

 Apoio à Aquisição de Equipamentos e Viaturas; 
 

 Apoio a Obras de Manutenção e Conservação; 
 

 Apoio à realização de Projetos e Ações Pontuais. 
 
1. Descrição e Caracterização Específica das atividades a realizar. 
 

1.1. Público-alvo 
 
2. Justificação do Programa do ponto de vista do desenvolvimento das modalidades em causa, das 

provas, competições ou eventos desportivos a realizar. 
 
3. Quantificação dos Resultados esperados com a execução do programa. 
 
4. Previsão de custos /receitas e das necessidades de financiamento público. 
 
5. Demonstração do grau de autonomia financeira, técnica, material e humana oferecida pela entidade 

proponente para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, a indicação de outras 
comparticipações, financiamentos ou patrocínios e respetivas condições. 

 
6. Identificação de quaisquer entidades associadas à Gestão e execução do programa, definindo a 

natureza da sua intervenção, poderes e responsabilidades. 
 
7. Relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em curso de execução na 

mesma área ou em áreas conexas, se os houver. 
 
8. Calendário e prazo global de execução do programa. 
 
9. Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa se a sua titularidade não ficar a 

pertencer à entidade outorgante, bem como a definição de entidade responsável pela sua Gestão e 
manutenção. 

 
10. Outras informações. 
 
11. Assinatura do Programa de Desenvolvimento Desportivo. 

O programa de desenvolvimento desportivo deve ser acompanhado pelas declarações válidas de não 
dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social, devendo existir o consentimento expresso para 
consulta da situação tributária por parte dos serviços da Câmara Municipal (artigo 25.º do Decreto Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro). 

 
Data: 
 
________________________ 
 
Assinado e carimbado pelo Presidente da Direção ou representante legal. 

 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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Programa de Ocupação de Tempos Livres 2017 
 

Verão com Desafios 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres 2017 - verão com Desafios, dos 
valores a pagar pela participação e de isenção de 
pagamento a jovens acolhidos/referenciados por 
Instituições Particulares de Solidariedade Social 
concelhias. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 265/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

2017 - Verão com Desafios, promovido pela 
Câmara Municipal de Loures, assume um 
papel fundamental na estratégia de 
operacionalização da política municipal de 
juventude, cujo principal objetivo assenta na 
criação de condições para a plena integração 
da população juvenil do Município, do ponto 
de vista social, cultural, desportivo e 
educacional; 

 
B. Compete ao Departamento de Cultura, 

Desporto e Juventude/Gabinete da Juventude, 
promover e desenvolver ações que permitam 
a materialização deste objetivo; 

 
C. Se estima que possam participar cerca de 180 

jovens no programa; 
 
D. Os valores propostos para a participação dos 

jovens, bem como as isenções previstas a 
esse pagamento, têm em conta, não apenas o 
equilíbrio entre a despesa e o valor de custo 
para o Município, mas também o importante 
papel da Autarquia na promoção de políticas 
para a Juventude. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas al.s e) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro e do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, aprovar: 
 
1. As normas de participação no Programa de 

Ocupação de Tempos Livres 2017 - Verão 
com Desafios; 

 

2. Os valores a pagamento pela participação no 
Programa; 

 
3. A isenção de pagamento do valor de inscrição 

a jovens acolhidos/referenciados por 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social (IPSS) concelhias. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Programa de Ocupação de Tempos Livres 2017 
“Verão com Desafios” 

 
I: APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 
1. Entidade Promotora e Organizadora - 

Município de Loures 1 
 
a) O Programa de Ocupação de Tempos Livres 

“Verão com Desafios” é promovido e 
organizado pelo Município de Loures, mais 
concretamente pelo Departamento da Cultura, 
Desporto e Juventude.  

b) Este Programa visa o desenvolvimento e a 
dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres de natureza lúdica, desportiva, 
ambiental e cultural, que permitem estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais. 

 
2. Objetivos do Programa: 
 
a) Desenvolver e dinamizar atividades de 

ocupação dos tempos livres que estimulem a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
relacionais daqueles que nelas participam, 
fomentando o interesse por atividades de 
grupo e ao ar livre; 

b) Promover a identificação das/dos 
crianças/jovens com o Concelho, através da 
divulgação da oferta que este disponibiliza aos 
seus munícipes e da dinamização de 
atividades que promovam o conhecimento da 
sua história e da sua cultura; 

c) Divulgar os equipamentos municipais nas 
áreas juvenil, cultural e desportiva. 
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II: DESTINATÁRIOS 
 
1. Poderão inscrever-se neste Programa 

crianças/jovens com idades compreendidas 
entre os 6 e os 15 anos, residentes no 
Concelho de Loures e/ou filhos, ou 
crianças/jovens que façam parte do agregado 
familiar, de funcionários do Município de 
Loures, GesLoures, LouresParque e SIMAR. 

 
III: ATIVIDADES 
 
1. As atividades desenvolvidas no âmbito do 

Programa obedecem à seguinte tipologia:  
 
a) Atividades lúdicas; 
b) Atividades culturais; 
c) Atividades desportivas; 
d) Atividades ambientais. 
 
IV: DURAÇÃO 
 
1. O Programa decorrerá durante os meses de 

julho e agosto, estando a programação das 
atividades organizada por turnos, com início a 
3 de julho e término a 11 de agosto. 

 
2. Os turnos estão organizados da seguinte 

forma: 1.º turno - 3 a 14 de julho; 2.º turno - 17 
a 28 de julho; e 3.º turno - 31 de julho a 11 de 
agosto. 

 
3. A ocupação diária dos participantes será 

compreendida entre as 09h00m e as 17h00m, 
sendo o período de almoço entre as 12h30m e 
as 14h00m. 

 
V: PARTICIPAÇÃO 
 
1. O Programa abrangerá um número máximo de 

60 participantes por turno, organizados 
segundo um critério etário. Formar-se-ão três 
grupos: dos 6 aos 9 anos; dos 10 aos 12 anos; 
e dos 13 aos 15 anos, com um máximo de 20 
elementos cada. 

 
2. O Programa abrangerá um número máximo de 

180 participantes. 
 
VI: INSCRIÇÃO 
 
1. Poderão inscrever-se neste Programa as/os 

crianças/jovens que preencham os seguintes 
requisitos: 

 
a) Ter 6 anos de idade à data de inscrição; 
b) Não ter mais de 15 anos de idade à data de 

inscrição; 

c) Residir no Concelho de Loures e/ou ser filhos, 
ou crianças/jovens que façam parte do 
agregado familiar, de funcionários do 
Município de Loures, GesLoures, 
LouresParque e SIMAR; 

d) Em situação de pais separados/divorciados, 
um deles residir no Concelho, ainda que esta 
não seja a morada oficial da/do criança/jovem. 

 
2. As inscrições são feitas através de 

preenchimento da ficha de inscrição, 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
dos próprios e dos encarregados de educação 
pela apresentação obrigatória de BI e cartão 
de contribuinte ou cartão de cidadão respetivo. 

 
3. No ato de inscrição deverão ser enviados ou 

entregues os seguintes documentos: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, 

obtida através do site da Câmara ou 
disponibilizada nos equipamentos juvenis;  

b) Autorização do pai/mãe ou representante legal 
para a/o criança/jovem frequentar o Programa 
(termo de responsabilidade obtido através do 
site da Câmara); 

c) Comprovativo de residência (qualquer fatura 
onde conste o nome do pai/mãe ou 
representante legal e uma morada deste 
Concelho), que será dispensado no caso de 
filhos de funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, LouresParque e SIMAR; 

d) Comprovativo que ateste que o pai/mãe ou 
representante legal é funcionário do Município 
de Loures, GesLoures, LouresParque e 
SIMAR (não é válida a assinatura de correio 
eletrónico). 

 
4. A inscrição de irmãos poderá ser efetuada na 

mesma mensagem de email para ficar 
registada com o mesmo horário. O mesmo 
acontecerá nas inscrições efetuadas nos 
equipamentos juvenis.  

 
5. A inscrição decorrerá através do email 

otl_2017@cm-loures.pt ou nos equipamentos 
juvenis - Loja Ponto Já, Gabinete de Apoio à 
Juventude de Santo António dos Cavaleiros e 
Gabinete de Apoio à Juventude de Sacavém.  

 
6. As inscrições decorrerão a partir das 10h00 do 

primeiro dia de inscrição, nas seguintes datas, 
para cada um dos turnos: 

 
1.º Turno - 5 e 6 de junho 
2.º Turno - 12 e 13 de junho 
3.º Turno - 19 e 20 de julho 
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Este horário pretende igualar a oportunidade de 
quem não tem acesso à internet e terá de efetuar 
a inscrição nos equipamentos juvenis (horário de 
abertura). 
 
7. Só serão aceites as inscrições cuja 

documentação esteja completa, contando, 
para efeitos, a ordem de entrada no email ou a 
hora de receção dos documentos nos 
equipamentos juvenis. 

 
VII: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
1. A seleção dos participantes será efetuada com 

base nos seguintes critérios: 
 
a) Preenchimento dos requisitos definidos nos 

números 1 e 2 do ponto VI; 
b) Preenchimento de quotas para os grupos, 

definidas previamente: 45% para 
crianças/jovens residentes; 45% para filhos, 
ou crianças/jovens que façam parte do 
agregado familiar, de trabalhadores 
municipais; e 10% para crianças/jovens 
acolhidos/referenciados por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS); 

c) Ordem de inscrição. 
 
2. Apenas os pais ou representantes legais 

das/dos crianças/jovens selecionados serão 
contactados telefonicamente ou por email para 
informar da participação no Programa. Caso 
a/o criança/jovem não seja selecionado, 
poderá voltar a inscrever-se no turno seguinte. 

 
3. Caso os pais ou representantes legais das/dos 

crianças/jovens selecionados não procedam 
ao pagamento do valor estipulado para a 
participação no Programa, serão selecionados 
as/os crianças/jovens que se encontrem na 
lista de espera, respeitando os mesmos 
critérios. 

 
VIII: PAGAMENTO 
 
1. A participação das/dos crianças/jovens implica 

o pagamento de 30,00 €, exceto para as/os 
crianças/jovens institucionalizados, cuja 
participação não implicará qualquer 
pagamento. 

 
2. Após informação da participação das/dos 

crianças/jovens, os pais ou representantes 
legais dispõem de um prazo de 3 dias úteis 
para procederem ao respetivo pagamento na 
Divisão de Gestão Financeira do Município de 
Loures. 

 
 

IX: DESISTÊNCIAS E FALTAS 
 
1. Em caso de desistência, os pais ou 

representantes legais da/do criança/jovem 
devem informar o Município de Loures, por 
escrito e até dois dias úteis antes do início do 
Programa, sob pena de não obter a restituição 
do valor pago no ato de inscrição. 

 
2. No decorrer das atividades, caso a/o 

criança/jovem necessite de faltar, devem ser 
informados previamente os técnicos 
responsáveis pela monitorização do seu 
grupo. 

 
X: DEVERES E DIREITOS DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE LOURES 
 
1. Deveres da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) O Departamento envolvido na organização do 

Programa é responsável por enviar por escrito 
aos pais ou representantes legais um 
documento onde constem as regras de 
participação no mesmo; 

b) O Departamento envolvido na organização do 
Programa tem a responsabilidade de 
esclarecer qualquer tipo de informações aos 
pais ou representantes legais; 

c) O Município de Loures responsabiliza-se pelo 
acompanhamento diário dos participantes 
durante o período compreendido entre o início 
e o final das atividades; 

d) O Município de Loures não se responsabiliza 
pela perda/roubo de qualquer objeto pessoal 
dos participantes; 

e) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a alimentação diária dos 
participantes, nos termos da lei; 

f) O Município responsabiliza-se por efetuar o 
seguro de acidentes pessoais, nos termos da 
Lei; 

g) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a existência de espaços e meios 
seguros, adequados ao desenvolvimento das 
atividades previstas; 

h) O Município de Loures responsabiliza-se por 
fazer a respetiva divulgação das atividades, 
junto da comunidade a quem se destina; 

i) O Município de Loures responsabiliza-se por 
prover formação complementar aos monitores, 
de acordo com o previsto na lei; 

j) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a deslocação dos participantes 
sempre que as atividades assim o exijam; 

k) O Município de Loures responsabiliza-se por 
divulgar a existência do livro de reclamações. 
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2. Direitos do Município de Loures: 
 
a) Fazer o registo fotográfico dos participantes 

nas atividades e utilizar as imagens na 
divulgação do projeto. 

 
XI: DEVERES E DIREITOS DA EQUIPA 
TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. A equipa pedagógica do programa é composta 

por técnicos municipais, elementos da 
administração, designadamente: 

 
a) Coordenador Geral e Coordenador Técnico; 
b) Quatro monitores por grupo, quando a idade 

das crianças esteja compreendida entre os 6 e 
os 9 anos; 

c) Dois monitores por grupo, quando a idade dos 
jovens esteja compreendida entre os 10 e os 
15 anos. 

 
2. Deveres do Coordenador Geral: 
 
a) Proceder à elaboração, acompanhamento, 

coordenação e verificação da implementação 
e cumprimento do cronograma de atividades e 
do plano pedagógico e de animação do 
Programa de OTL, assegurando a qualidade 
da execução do mesmo; 

b) Coordenar e gerir os recursos humanos, 
técnicos e financeiros afetos ao Programa de 
OTL, assegurando uma gestão transparente e 
eficiente, acautelando o rigoroso cumprimento 
dos procedimentos administrativo-legais; 

c) Acautelar o rigoroso cumprimento das regras 
internas de funcionamento do Programa de 
OTL, por parte de todos os intervenientes; 

d) Promover e garantir a correta participação e 
transmissão de informação relativamente ao 
corpo técnico e participantes, bem como aos 
respetivos pais ou representantes legais; 

e) Assegurar o cumprimento das normas  legais, 
conforme legislação que regulamenta a 
atividade de campos de férias, quando 
aplicável, garantindo a correta articulação com 
o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e demais entidades com 
competências legais atribuídas para o efeito; 

f) Determinar as condições de exclusão de 
qualquer participante cuja ação tenha afetado 
o normal funcionamento do Programa. 

 
3. Direitos do Coordenador Geral: 
 
a) O coordenador geral será auxiliado pelos 

coordenadores técnicos no desempenho da 
sua função e supervisão geral do programa. 

 
 

4. Deveres dos Coordenadores Técnicos: 
 
a) Auxiliar o coordenador geral no desempenho 

das suas funções, reportando com frequência 
e exatidão toda a informação referente ao 
desenvolvimento/implementação do programa; 

b) Elaborar o cronograma de atividades do 
Programa e assegurar a sua execução; 

c) Definir os monitores para cada grupo, com a 
salvaguarda de não os colocar no mesmo 
grupo dos seus filhos, caso estes estejam 
inscritos; 

d) Assegurar um contacto profícuo com os pais 
ou representantes legais dos participantes, 
reportando assiduamente informação 
relevante relativamente à participação e 
comportamento dos seus educandos; 

e) Fornecer aos pais ou representantes legais 
informação detalhada sobre a organização das 
atividades, regulamento interno, existência do 
livro de reclamações e existência de seguro; 

f) Coordenar o desempenho dos monitores e 
acompanhar a ação desenvolvida pelos 
restantes técnicos afetos ao Programa, 
assegurando a qualidade pedagógica das 
atividades desenvolvidas; 

g) Zelar pela correta utilização dos recursos 
logísticos e materiais afetos ao Programa, 
bem como a prudente utilização dos 
equipamentos e conservação das instalações; 

h) Garantir o cumprimento das normas legais de 
saúde, higiene e segurança relativas ao 
Programa de OTL, bem como, demais regras 
internas, por parte de todos os intervenientes; 

i) Elaborar o relatório de avaliação final do 
programa; 

j) Garantir uma profícua relação e articulação 
com todas as entidades intervenientes no 
Programa. 

 
5. Direitos dos Coordenadores Técnicos: 
 
a) Definir o modo de realização das diferentes 

atividades propostas para o Programa; 
b) Propor e fundamentar as medidas 

enquadradas no ponto 1 do capítulo XIV. 
 
6. Deveres dos Monitores de Grupo: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades de férias, de acordo 
com o cronograma de atividades; 

b) Apoiar os coordenadores na organização das 
atividades e seguir as suas instruções; 

c) Acompanhar os participantes durante as 
atividades, prestando-lhes todo o apoio e 
auxílio de que necessitem; 
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d) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos 
participantes, das normas de saúde, higiene e 
segurança e demais normas de funcionamento 
e regras de participação; 

e) Verificar a adequação e as condições de 
conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

f) Cumprir o horário estabelecido; 
g) Promover comportamentos de boa educação e 

de disciplina por parte dos participantes; 
h) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
7. Direitos dos Monitores de Grupo: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
b) Usufruir de refeições diárias obrigatórias 

consoante o tipo de programa; 
c) Usufruir de transporte para o desenvolvimento 

das atividades do Programa. 
 
8. Deveres dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades propostas pela sua 
área; 

b) Verificar a adequação e as condições de 
conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

c) Cumprir o horário estabelecido; 
d) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
9. Direitos dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
b) Serem acompanhados pelos monitores de 

grupo em todas as atividades desenvolvidas. 
 
XII: DEVERES E DIREITOS DOS 
PARTICIPANTES 
 
1. Deveres dos participantes: 
 
a) Serem assíduos; 
b) Respeitarem e cumprirem as orientações 

dadas pelos técnicos responsáveis; 
c) Respeitarem os colegas e não usar de 

violência física ou verbal; 
d) Zelarem pelos seus bens pessoais; 
e) Adequarem o vestuário de acordo com a 

programação; 
f) Incluírem muda de roupa e kit de banho;  

g) Assegurarem o lanche da manhã e da tarde. 
 
2. Direitos dos participantes: 
 
a) Transporte de ida e volta, quando necessário 

ao desenvolvimento das atividades; 
b) Acompanhamento constante por parte dos 

monitores durante o decurso das atividades; 
c) Beneficiar de alimentação de acordo com o 

estabelecido; 
d) Beneficiar de seguro de acidentes pessoais, 

nos termos da Lei; 
e) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 
f) Ser respeitada a confidencialidade dos 

elementos da sua ficha de inscrição; 
g) Participar em todas as atividades que forem 

propostas, exceto se houver indicação em 
contrário dos pais ou representante legal; 

h) Ser adequadamente assistido em caso de 
acidente ou doença súbita. 

 
XIII: DEVERES E DIREITOS DOS PAIS E 
REPRESENTANTES LEGAIS 
 
1. Deveres dos pais ou representantes legais: 
 
a) Respeitarem os documentos que integram o 

Programa de OTL; 
b) Respeitarem o desempenho e trabalho 

realizado pelo pessoal técnico; 
c) Responsabilizarem-se pela assiduidade e 

pontualidade dos participantes; 
d) Responsabilizarem-se em não levar as/os 

crianças/jovens para as atividades caso eles 
estejam doentes; 

e) Comparecerem nas instalações sempre que 
solicitado; 

f) Comunicarem a eventual desistência do 
participante, por escrito; 

g) Comunicarem necessidades de alimentação 
específica ou cuidados especiais de saúde, 
por escrito. 

 
2. Direitos dos Pais ou Representantes legais: 
 
a) Terem acesso a informação detalhada sobre 

as normas de participação do Programa de 
OTL; 

b) Terem acesso a informação detalhada sobre o 
cronograma de atividades; 

c) Terem acesso a informação detalhada sobre 
os locais das refeições e ementas. 

 
XIV: IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO 
 
1. Caso ocorra incumprimento dos deveres 

descritos no n.º 1 do ponto XII, e após 
avaliação da gravidade da situação pela 
equipa técnica, a/o criança/jovem poderá ser 
impedido de continuar a frequentar as 
atividades. 
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XV: CERTIFICADO 
 
1. Finda a participação no Programa, as/os 

crianças/jovens recebem um certificado de 
participação. 

 
XVI: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas de participação 
apresentadas; 

 
2. O Município de Loures reserva-se o direito de 

proceder a alterações à programação prevista, 
caso se verifique estritamente necessário para 
a prossecução do Programa. 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 273/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Sociedade Filarmónica de Apoio Social e 

Recreio Artístico da Amadora dirigiu à Divisão 
de Zonas Verdes e Floresta um pedido para 
realização de um convívio de 
confraternização, no dia 26 de maio 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; 

 
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 da requerente 

Sociedade Filarmónica de Apoio Social e 
Recreio Artístico da Amadora 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 pela Sociedade 
Filarmónica de Apoio Social e Recreio Artístico da 
Amadora, 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, 23 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 274/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Comissão Unitária de Reformados 

Pensionistas e Idosos de São João da Talha 
dirigiu à Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
um pedido para realização de um convívio, no 
dia 20 de julho de 2017 no 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; 

 
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 IPSS, 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 da requerente 

Comissão Unitária de Reformados 
Pensionistas e Idosos de São João da Talha e 
da realização do convívio 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 pela Comissão 
Unitária de Reformados Pensionistas e Idosos de 
São João da Talha, 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, 23 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 275/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Bobadela dirigiu à Divisão de Zonas 
Verdes e Floresta um pedido para realização 
de um convívio de confraternização, no dia 21 
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; 

 
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 €; 
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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 da requerente 

Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos da Bobadela 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 pela Associação 
de Reformados, Pensionistas e Idosos da 
Bobadela, 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, 23 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 276/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Centro Cultural e Social de Santo António 

dos Cavaleiros dirigiu à Divisão .e Zonas 
Verdes e Floresta um pedido para realização 
de convívio de confraternização, no dia 14 de 
julho de 2017, no 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; 

 
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 Pessoa Coletiva Religiosa 

reconhecida como Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), 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 

Centro Cultural Social de Santo António dos 
Cavaleiros e de o convívio de confraternização 
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. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, aprovar a isenção 
do pagamento de taxa municipal, no valor global 
de 20,00 € (vinte euros), devida pelo Centro 
Cultural Social de Santo António dos Cavaleiros, 
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 de 
confraternização, com a duração de 1 dia, no 
Parque Municipal do Cabeço de Montachique. 

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 255/2017 
 

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

Vale Figueira, com o NIF 501616977, realizou 
treinos extra, nos dias 12 e 26 de março de 
2017, entre as 9H30 e as 12H30, no Pavilhão 
José Gouveia; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 

pressupõe o pagamento por hora, no período 
diurno, de 9,22 € (nove euros e vinte e dois 
cêntimos), IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração total de seis horas, 

do que resulta um valor a pagamento de 68,04 
€ (sessenta e oito euros e quatro cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor total de 68,04 € (sessenta e oito 
euros e quatro cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 16 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 256/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A GIMNOFRIELAS - Associação Desportiva, 

Cultural e Social de Frielas, com o NIF 
509091270, solicitou a cedência do Pavilhão 
Paz e Amizade, no dia 18 de março de 2017, 
entre as 8H00 e as 20H00 e respetivo período 
de montagem e desmontagem de 
equipamentos, para a realização do Torneio 
José António Marques; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Paz e Amizade 

pressupõe o pagamento por hora, em 
iniciativas com entradas pagas, de 23,53 € 
(vinte e três euros e cinquenta e três cêntimos, 
para utilização e de 5,44 € (cinco euros e 
quarenta e quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de trinta e nove 

horas, das quais catorze são referentes à 
realização da iniciativa e vinte cinco de 
montagens/desmontagens, no valor total de 
572,29 € (quinhentos e setenta e dois euros e 
vinte e nove cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
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D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual e nos termos da informação 
registada sob o n.º E/100273/2016, a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à 
GIMNOFRIELAS - Associação Desportiva, Cultural 
e Social de Frielas, no valor total de 572,29 € 
(quinhentos e setenta e dois euros e vinte e nove 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 18 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de alteração 
ao Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de 
Loures para 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 266/2017 

 
Considerando que:  
 
A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de 

gestão dos recursos humanos, regulado pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em conta 

as atividades a desenvolver pelas unidades 
orgânicas previstas e os recursos financeiros 
disponíveis; 

 

C. De acordo com o artigo 29.º da referida Lei, o 
Mapa de Pessoal contém a indicação do 
número de postos de trabalho necessários à 
prossecução das atribuições do município, 
bem como, em anexo, os perfis de 
competências transversais aos cargos 
dirigentes e às carreiras gerais; 

 
D. A caracterização dos postos de trabalho 

constantes do Mapa de Pessoal obedece ao 
disposto no referido artigo; 

 
E. Vários serviços manifestaram necessidade de 

reforço de Recursos Humanos atento o seu 
funcionamento e a viabilidade legal de 
abertura de procedimentos concursais no 
corrente ano; 

 
F. Se pretende a cessação do recurso a 

programas de inserção profissional; 
 
G. A distribuição dos postos de trabalho, segundo 

as diferentes modalidades de vinculação, 
encontra-se expressa da seguinte forma: 

 
Vínculo de Emprego Público Não 

Ocupados 
Ocupados Total 

Designação 
em Comissão de Serviço 

 
37 

 
8 

 
45 

Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado 

 
423 

 
2171 

 
2594 

Contrato de Trabalho 
por Tempo 
determinado/determinável 

 
 
0 

 
 
5 

 
 
5 

Total 460 2184 2644 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, delibere submeter 
à Assembleia Municipal a aprovação da alteração 
do Mapa de Pessoal para 2017, em anexo à 
presente proposta e da qual faz parte integrante. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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NOTA DA REDAÇÃO: a Proposta de alteração do 
Mapa de Pessoal para 2017 encontra-se 
disponibilizada em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração com o Madan Parque - Associação 
Parque de Ciência e Tecnologia Almada/Setúbal e 
o Mercado Abastecedor da Região de Lisboa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 267/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O posicionamento geográfico e estratégico de 

Loures, no contexto da Área Metropolitana de 
Lisboa, confere-lhe potencialidades reais de 
cariz socioeconómico, reforçadas pelo peso de 
uma malha empresarial diversificada por 
setores de atividade com impacto na 
economia local e global e por uma consistente 
rede de parcerias (públicas e privados) que, 
constituindo uma mais-valia para a 
implementação e viabilidade de projetos 
integrados, se traduzem em condições 
propícias a um ambiente favorável à Inovação 
e ao Desenvolvimento Tecnológico, que 
permite materializar o posicionamento do 
concelho de Loures na vanguarda dos 
territórios: 

 
Inteligentes - apoia o desenvolvimento local 
com base no conhecimento e na inovação; 
 
Sustentáveis - promove uma economia com 
ganhos de eficiência na gestão de recursos, 
mais ecológica e com maior competitividade; 
 
Inclusivos - favorece um ambiente económico 
com níveis elevados de emprego que 
asseguram a integração no mercado de 
trabalho. 

 
B. Foi reconhecida a importância de definir uma 

estratégia municipal centrada na Inovação e 
no Desenvolvimento Tecnológico, assente em 
indicadores socioeconómicos diferenciadores 
e na dinâmica proactiva dos agentes 
representativos de toda a cadeia de valor, 
nomeadamente, as empresas, as 
universidades, as associações empresariais, 
através da dinamização de um Sistema de 
Inovação para o concelho de Loures; 

C. O Loures INOVA - Centro Empresarial resultou 
de uma candidatura ao Programa Operacional 
de Região de Lisboa - POR Lisboa (2014-
2015) - “ Promoção e Capacitação 
Institucional”, contando com o Município de 
Loures, como promotor, e com o Madan 
Parque - Associação Parque de Ciência e 
Tecnologia Almada/Setúbal e o Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, entre 
outras entidades; 

 
D. Em março de 2015, firmou-se um Protocolo 

entre o Município de Loures, o Madan Parque 
- Associação Parque de Ciência e Tecnologia 
Almada/Setúbal e o Mercado Abastecedor da 
Região, no sentido de se materializar o 
equipamento Loures INOVA | Centro de 
Negócios, a partir do qual se tem vindo a 
desenvolver ações de diagnóstico e 
auscultação de necessidades das PME, 
estabelecido a mediação entre empresários e 
o ambiente académico, promovido ações de 
formação e divulgação de programas de 
financiamento ou de outros relevantes à 
atividade empresarial; avaliação e submissão 
de candidaturas de projetos de inovação; 

 
E. O Município de Loures assumiu desenvolver e 

consolidar uma Estratégia de Inovação para o 
concelho de Loures e, simultaneamente, 
implementar estruturas de apoio que 
sustentarão a rede de suporte empresarial 
existente, o que faz com que estejam reunidas 
as condições para a materialização do 
Ecossistema de Inovação que tem como 
Objetivos Estratégicos: 

 
• Consolidar práticas de Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico no território; 
 
• Apoiar a atividade empresarial e respetivas 

competências organizacionais e funcionais; 
 
• Consolidar a rede de parcerias existente entre 

os centros de saber/universidades e o tecido 
empresarial; 

 
• Fortalecer a cooperação institucional e a 

governação partilhada, com entidades de 
âmbito local, regional, nacional e internacional; 

 
• Projetar, consolidar e apoiar a clusterização 

dos setores emergentes, com base em 
infraestruturas de suporte a este Ecossistema 
de Inovação. 
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F. O Loures INOVA pretende continuar a afirmar-
se, desta forma, como um centro de negócios 
que, num contexto de mercado global, visa 
potenciar a criação de vantagens competitivas 
assentes na inovação, empreendedorismo de 
base tecnológica, segurança e certificação de 
qualidade de produtos e serviços; 

 
G. Se pretende dar continuidade a este novo 

paradigma de atuação, com o 
desenvolvimento e implementação do 
Ecossistema de Inovação, reconhecendo a 
relevância do Loures INOVA, enquanto Centro 
de Negócios do concelho de Loures, e o seu 
potencial contributo para catapultar a 
economia local para um contexto nacional e 
transnacional; 

 
H. Se pretende apoiar a constituição da 

Associação na prossecução da sua missão, 
visão e objetivos estratégicos, viabilizando a 
atividade e, desta forma, garantir o 
envolvimento de todas as partes interessadas 
na definição de uma estratégia concelhia de 
inovação, bem como na gestão da atividade e 
do (s) equipamento (s) de acolhimento e 
aceleração de projetos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º, 
conjugada com a alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º 
ambas do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, aprovar a 
celebração do Acordo de Colaboração com o 
Madan Parque - Associação Parque de Ciência e 
Tecnologia Almada/Setúbal e o Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, nos termos da 
minuta em anexo à presente proposta. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, representado 
neste ato pelo seu Presidente, Bernardino José 
Torrão Soares, com poderes bastantes para o ato, 
doravante designado por MUNICÍPIO 
 
e 
 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, 
pessoa coletiva número 503157562, com sede em 
Loures, São Julião do Tojal, 2660-421 Lugar do 
Quintanilho, no Mercado Abastecedor da Região 
de Lisboa, NAC, Piso 2, representado pelo seu 
Presidente do Conselho de Administração, Rui 
Paulo Figueiredo e pelo Vogal do Conselho de 
Administração, Rui Manuel Pereira Martins, com 
poderes para o ato, doravante designado por 
MARL 
 
e 
 
Madan Parque - Associação Parque de Ciência e 
Tecnologia Almada/Setúbal, pessoa coletiva 
número 503545562, com sede no Campus da 
Caparica, em Almada, aqui representada pelo seu 
Presidente, Fernando Santana, e pelo 
Administrador - Executivo Adolfo Steiger-Garção, 
com poderes bastantes para o ato, doravante 
designado por MADAN. 
 
Também designados por “Partes” ou por “Parte” 
quando conjunta ou indistintamente referidos. 
 
Considerando que: 
 
a) O Loures INOVA é constituído a partir de um 

projeto financiado pelo POR Lisboa, mediante 
a colaboração estabelecida entre a Câmara 
Municipal de Loures, o Mercado Abastecedor 
de Lisboa e o Madan Parque - Associação 
Parque de Ciência e Tecnologia 
Almada/Setúbal; 

 
b) Durante dois anos foram desenvolvidas 

diversas ações de diagnóstico e auscultação 
de necessidades das PME, através da 
mediação entre empresários e o ambiente 
académico, promoção de ações de formação, 
divulgação de programas de financiamento e 
outros igualmente relevantes à atividade 
empresarial, bem como a avaliação e 
submissão de candidaturas de projetos de 
inovação; 
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c) O Loures INOVA pretende afirmar-se, desta 
forma, como um centro de negócios que, num 
contexto de mercado global, visa potenciar a 
criação de vantagens competitivas assentes 
na inovação, empreendedorismo de base 
tecnológica, segurança e certificação de 
qualidade de produtos e serviços; 

 
d) O novo paradigma de atuação materializar-se-

á pela criação de infraestruturas de 
acolhimento e aceleração de projetos, daí a 
necessidade de dar corpo jurídico ao Loures 
INOVA, através da constituição futura de uma 
Associação privada, sem fins lucrativos. 

 
 
É, livremente e de boa-fé, celebrado e reduzido a 
escrito, o presente Acordo de Colaboração que se 
enquadra pelos considerandos supra enunciados 
e que se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo de Parceria tem por objeto a 
definição dos termos e condições da parceria a 
estabelecer entre o MUNICÍPIO, MARL E MADAN, 
a nível dos procedimentos e da articulação 
necessária no âmbito do denominado projeto 
Loures INOVA, nomeadamente: 
 
a) Criar um ambiente favorável à inovação e ao 

desenvolvimento tecnológico, promovendo a 
competitividade e o investimento estruturante, 
em “clusters” com forte representatividade e 
potencial de crescimento no Concelho: 
agroalimentar, logística, saúde, indústrias 
criativas, ambiente, entre outros; 

 
b) Definir os princípios e vertentes de atuação 

conjunta e de colaboração entre as Partes, em 
especial no que concerne à atividade e 
projetos futuros; 

 
c) Identificar projetos que as Partes consideram 

prioritários para o desenvolvimento do Loures 
INOVA, nomeadamente: 

 
- Apoiar a atividade empresarial e respetivas 

competências organizacionais e funcionais, no 
âmbito da inovação e do desenvolvimento 
tecnológico; 

- Consolidar a rede de parcerias existente entre 
os centros de conhecimento, universidades, 
empresas e instituições públicas e privadas; 

- Fortalecer a cooperação institucional e a 
governação partilhada, com entidades de 
âmbito local, regional e internacional; 

- Projetar, consolidar e apoiar a clusterização 
dos setores emergentes, com base em 
infraestruturas de suporte a este Ecossistema 
de Inovação (incubação/ 
aceleração/coworking/ startup e living lab). 

 
d) Promover a constituição de uma Associação a 

ter por objetivo, a promoção do Ecossistema 
de Inovação e do desenvolvimento tecnológico 
de Loures, suportada por uma rede de 
entidades, cujos objetivos comuns assentam 
no reforço da promoção territorial, da 
competitividade, do conhecimento, propiciando 
a articulação entre a academia, os centros de 
saber e as empresas, num contexto local, 
regional, nacional e internacional, por si ou em 
colaboração com entidades públicas ou 
privadas, nacionais ou estrangeiras. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Âmbito de atuação) 

 
O Loures INOVA tem como âmbito de atuação o 
espaço territorial do Concelho de Loures. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Projetos apresentados 

a financiamento comunitário) 
 

As Partes colaborarão na elaboração e 
apresentação conjunta de candidaturas, a 
financiamento comunitário, de projetos destinados 
à prossecução do objeto definido na cláusula 
primeira. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Compromissos do Município) 

 
Para efeitos do presente Acordo, o Município 
compromete-se: 
 
a) A apoiar na conceção de modelos a criar para 

a dinamização da incubadora; 
b) A disponibilizar recursos humanos e materiais 

(mobiliário, equipamento de escritório e a 
infraestrutura de dados e telecomunicações) 
necessários ao desenvolvimento, gestão e 
acompanhamento das atividades exercidas; 

c) A promover e gerir a atividade, 
nomeadamente, acompanhar os programas de 
aceleração empresarial, ou outros que se 
venham a instituir; 

d) Apoiar a campanha de comunicação, através 
da cedência de meios gráficos e promocionais. 
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Cláusula Quinta 
(Compromissos do MARL) 

 
Para efeitos do presente Acordo, o MARL 
compromete-se: 
 

a) A apoiar na conceção de modelos a criar 
para a dinamização da incubadora; 

b) Na cedência do espaço destinado ao 
Loures INOVA, pelo valor de 1 euro/m2, 
acrescido de IVA, a cobrar a partir da data 
de constituição da Associação; 

c) No fornecimento de água, eletricidade, 
serviço de limpeza e alarme, sem mais 
custos, além e conforme o referido na 
alínea b); 

d) Colaborar nos eventos de divulgação e 
promoção. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Compromissos do MADAN) 

 
Para efeitos do presente Acordo, o MADAN 
compromete-se: 
 
a) A apoiar na conceção de modelos a criar para 

a dinamização da incubadora; 
b) A promover a transferência de saber ou de 

tecnologias e processos inovadores; 
c) A apoiar na dinamização de programas de 

inovação e empreendedorismo. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Início, Vigência e Alterações ao Acordo) 

 
1. O presente Acordo terá uma duração de um 

ano, com início de vigência no dia seguinte à 
sua outorga, com possibilidade de ser 
renovado por iguais períodos se nenhuma das 
Partes comunicar às restantes, com uma 
antecedência mínima de seis meses, ser sua 
intenção a não renovação do presente Acordo. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

o presente Acordo pode ser denunciado, a 
todo o tempo, por iniciativa de qualquer uma 
das Partes, desde que comunicada às 
restantes partes com uma antecedência de 
seis meses à data da produção de efeitos da 
denúncia. 

 
3. Qualquer alteração ou aditamento ao presente 

Acordo de Colaboração será reduzida(o) a 
escrito, após prévio acordo entre as partes 
outorgantes. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Dúvidas e Omissões) 

 
Qualquer dúvida ou omissão decorrente da 
interpretação do presente Acordo de Colaboração 
será resolvida por mútuo acordo entre as partes.  

 
 

Cláusula Nona 
(Comunicações e Notificações) 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

Partes deverão ser dirigidas, através de 
correio eletrónico, para os seguintes 
endereços eletrónicos: 

 
MUNICÍPIO - geral@cm-loures.pt; 
MARL - geral@marl.pt 
MADAN - info@madanparque.pt 

 
2. Qualquer alteração à informação de contacto 

das Partes, constantes do presente Protocolo, 
deve ser comunicada à outra parte no prazo 
máximo de 10 dias.  

 
O presente protocolo, elaborado em triplicado, 
será assinado e rubricado pelas Partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 
Loures, 29 de junho de 2017. 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

__________________________________ 
(Bernardino José Torrão Soares) 

 
O Presidente do Conselho de Administração 

da MARL,S.A. 
__________________________________ 

(Rui Paulo Figueiredo) 
 

O Vogal do Conselho de Administração 
da MARL,S.A. 

 
___________________________________ 

(Rui Manuel Pereira Martins) 
 

O Presidente do Conselho de Administração 
do Madan Parque de Ciência 

____________________________________ 
(Fernando Santana) 

 
O Administrador-Executivo 

_____________________________________ 
(Adolfo Steiger-Garção) 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 42.855/RC/N/1984 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro da Murteira Sul 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
determinação da execução coerciva das obras em 
falta, de acionamento da garantia bancária e de 
notificação à Comissão de Administração Conjunta 
do Bairro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 268/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1301 e 1302, e o despacho 
do Diretor do DPGU, a fl. 1306; 

 
B. Que a Comissão de Administração Conjunta 

(CAC) do Bairro da Murteira Sul, por não 
dispor de condições financeiras para a 
conclusão das obras de urbanização, solicitou 
(fl. 1136) que a Câmara assumisse tal encargo 
por conta da caução disponível através de 
garantia bancária no valor de 13882,48 €; 

 
C. O teor do auto da vistoria realizada em 28 de 

novembro de 2016, a fls. 1290 a 1294, que 
conclui que o valor das obras de urbanização 
em falta é de 14190,51 €, com IVA incluído, 
em função da identificação dos trabalhos a 
realizar e a estimativa orçamental da sua 
execução; 

 
D. Que a CAC se mostrou disponível para 

suportar a diferença entre o valor dos 
trabalhos em falta e o valor da caução 
disponível (fl. 1300); 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a fl. 1305. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do artigo 84.º do RJUE, estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 dezembro, na atual 
redação, relativamente ao alvará de loteamento e 
de obras de urbanização n.º 02/2003, de 
09.06.2003, do Bairro da Murteira Sul, na Murteira, 
na freguesia de Loures, a que reporta o processo 
42.855/RC/N/1984: 
 
 

1. Homologar o auto de vistoria a fls. 1290 a 
1294, para efeitos da determinação dos 
trabalhos a executar para conclusão das obras 
de urbanização em falta, e respetiva 
estimativa de custos no valor de 14.190,51 € 
(catorze mil cento e noventa euros e cinquenta 
e um cêntimos); 

 
2. Determinar a execução coerciva das obras em 

falta identificadas no auto de vistoria, no valor 
de 14.900,04 €, correspondente ao valor 
estimado acrescido de 5% de custos 
administrativos - 14.190,51 € + 709,53 € 
=14.900,04 € (catorze mil novecentos euros e 
quatro cêntimos); 

 
3. Acionar a Garantia Bancária da CGD n.º 

0402.000.325.582.0019, de 14.05.2003, no 
valor de 13.882,48 € (treze mil oitocentos e 
oitenta dois euros e quarenta e oito cêntimos), 
notificando a entidade bancária em 
conformidade; 

 
4. Notificar a CAC do Bairro a fim de proceder ao 

depósito da quantia de 1.017,56 € (mil e 
dezassete euros e cinquenta e seis cêntimos), 
a favor da Câmara Municipal de Loures, no 
prazo de 30 dias. 

 
… 

 
Loures, 22 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 371-11.07/002859 
AEPTL - Associação para o Ensino Profissional 
em Transportes e Logística 
Proposta de isenção parcial do pagamento de taxa 
devida por inspeção de ascensor. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 277/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

que conclui que a requerente se enquadra nos 
critérios de isenção de pagamento de taxas 
estabelecidos no Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística é uma associação 
sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/29036/2017, 
em nome de Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística, com sede 
na Rua Carolina Michaëllis de Vasconcelos, 
Loures, na Freguesia de Loures, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures (RTML), publicado em Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Aprovar a isenção parcial do pagamento da taxa 
devida pela inspeção de ascensor, no valor total 
de 37,52 € (trinta e sete euros e cinquenta e dois 
cêntimos). 
 
… 

 
Loures, 24 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de Arraial Saloio. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 278/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

que conclui que a requerente se enquadra nos 
critérios de isenção de pagamento de taxas 
estabelecidos no Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que os estatutos da Associação do Carnaval 
de Loures têm enquadramento previsto no n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relatívamente à 
pretensão instruída com o registo E/35275/2017, 
em nome de Associação do Carnaval de Loures, 
com sede na Rua Manuel Francisco Soromenho, 
n.º 50, Loures, na Freguesia de Loures, nos 
termos do artigo 105.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures (RTML), publicado em 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Aprovar a isenção do pagamento da taxa de ruído, 
no valor total de 720,00 € (setecentos e vinte 
euros), à Associação do Carnaval de Loures, pela 
emissão de licença de ruído para atividade ruidosa 
de carácter temporário, relativa à realização de um 
Arraial Saloio com mostra de artesanato, produtos 
regionais e bailes populares, que terá lugar no 
Parque Adão Barata, em Loures, por períodos que 
se prolongam até às 02:00 h do dia seguinte, nos 
dias 10, 11, 12, 17, 18 e 24 de junho. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 30.315/OM-J 
Toponímia de São João da Talha 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Bairro do Pau da 
Bandeira, São João da Talha, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 269/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 78; 
 
B. Que o topónimo agora proposto, adota a 

personalidade homenageada no arruamento 
adjacente, coligindo como fundamento uma 
sintética biografia que releva a condição de 
fundador da nacionalidade, enquanto primeiro 
rei de Portugal; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, na sua reunião de 17-
01-2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Bairro do Pau da 
Bandeira, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela: 
 
A atribuição da designação de Travessa Dom 
Afonso Henriques, ao troço viário com início na 
Rua Dom Afonso Henriques e Travessa Amílcar 
Cabral e termo na Rua Pau da Bandeira. 
 
… 

 
Loures, 22 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa Dom Afonso Henriques 
 
Início: Rua Dom Afonso Henriques e Travessa 
Amílcar Cabral 
Termo: Rua Pau da Bandeira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
Processo n.º 40.868/OM-D 
Toponímia de São Julião do Tojal 
Proposta de extensão de denominação toponímica 
para prolongamento de arruamento e de atribuição 
de denominações toponímicas para arruamentos 
em Bairro do Cardal, São Julião do Tojal, União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 270/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
218 e 219; 

 
B. Que o conjunto de topónimos agora propostos 

pretende identificar arruamentos do Bairro do 
Cardal, adotando designações relativas ao 
meio natural e às pré existências do sítio, e 
ainda homenageando António Sérgio, com 
destaque para as suas qualidades de escritor, 
pensador e pedagogo, bem como a sua 
intervenção política como democrata, teórico e 
promotor do cooperativismo; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, na sua reunião de 27 de fevereiro de 
2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para arruamentos do Bairro do Cardal e 
sua envolvente próxima, na União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal: 
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1. Prolongamento da atribuição de topónimo da 
Rua de Entre-Muros, para o troço viário com 
início indeterminado e termo na Rua Arquiteto 
Dias Coelho; 

 
2. A atribuição da designação de Rua do Praial, 

ao troço viário com início na Rua de Entre-
Muros e termo na Rua do Tazim; 

 
3. A atribuição da designação de Rua das Flores, 

ao troço viário com início na Rua do Praial e 
termo na Rua de Entre-Muros; 

 
4. A atribuição da designação de Rua da 

Charneca, ao troço viário com início na Rua de 
Entre-Muros e termo na Rua das Flores; 

 
5. A atribuição da designação de Rua da Rosa, 

ao troço viário com início na Rua de Entre-
Muros e Rua do Olival e termo na Rua das 
Flores; 

 
6. A atribuição da designação de Travessa do 

Cardal, ao troço viário com início na Rua de 
Entre-Muros e termo na Rua António Sérgio; 

 
7. A atribuição da designação de Rua António 

Sérgio, ao troço viário com início na Rua de 
Entre-Muros e termo na Rua da Rosa; 

 
8. A atribuição da designação de Rua do Olival, 

ao troço viário com início indeterminado e 
termo na Rua de Entre-Muros e Rua da Rosa; 

 
9. A atribuição da designação de Rua do Cardal, 

ao troço viário com início na Rua dos 
Remédios e termo na Rua de Entre-Muros; 

 
10. A atribuição da designação de Rua do Poço, 

ao troço viário com início na Rua do Cardal e 
termo na Rua do Olival; 

 
11. A atribuição da designação de Rua dos 

Remédios, ao troço viário com início na Rua 
do Cardal e termo na Rua do Olival. 

 
… 

 
Loures, 22 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua de Entre-Muros (prolongamento) 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua Arquiteto Dias Coelho 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Praial 
 
Início: Rua de Entre-Muros 
Termo: Rua do Tazim 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua das Flores 
 
Início: Rua do Praial 
Termo: Rua de Entre-Muros 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Charneca 
 
Início: Rua de Entre-Muros 
Termo: Rua das Flores 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Rosa 
 
Início: Rua de Entre-Muros e Rua do Olival 
Termo: Rua das Flores 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa do Cardal 
 
Início: Rua de Entre-Muros 
Termo: Rua António Sérgio 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua António Sérgio 
 
Início: Rua de Entre-Muros 
Termo: Rua da Rosa 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

96 

 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Olival 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua de Entre-Muros e Rua da Rosa 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Cardal 
 
Início: Rua dos Remédios 
Termo: Rua de Entre-Muros 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Poço 
 
Início: Rua do Cardal 
Termo: Rua do Olival 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua dos Remédios 
 
Início: Rua do Cardal 
Termo: Rua do Olival 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
 
 
 
Processo n.º 30.315/OM-B 
Toponímia de São João da Talha 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em São João da 
Talha, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 271/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
370; 

 
B. Que o topónimo agora proposto se 

fundamenta no tipo de ocupação dominante 
no momento presente, num dos casos e, em 
outro, na designação da quinta pré existente 
no local; 

C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 
mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, na sua reunião de 17-
01-2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de São João da Talha, 
na União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela: 
 
1. A atribuição da designação de Rua dos 

Armazéns, ao troço viário com início na Rua 
Combatentes de Nove de Abril e termo 
indeterminado; 

 
2. A atribuição da designação de Beco do 

Miradouro, ao troço viário com início 
indeterminado e termo na Rua Combatentes 
de Nove de Abril. 

 
… 

 
Loures, 22 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua dos Armazéns 
 
Início: Rua Combatentes de Nove de Abril 
Termo: indeterminado 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Beco do Miradouro 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua Combatentes de Nove de Abril 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 
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Processo n.º 40.707/OM-F 
Toponímia de Santo Antão do Tojal 
Proposta de extensão de denominação toponímica 
para prolongamento de arruamento em Pintéus, 
Santo Antão do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 272/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
337; 

 
B. Que a proposta visa estender, para norte, até 

ao limite da União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, a atribuição do 
topónimo que evoca a personalidade de 
Alfredo Caldeira, jovem dirigente do Partido 
Comunista Português, de cuja biografia se 
destaca ser um dos 32 antifascistas 
assassinados no Campo de Concentração do 
Tarrafal, onde se manteve como firme 
combatente até à sua morte; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, na sua reunião de 26-04-2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Pintéus, na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal: 
 
O prolongamento da atribuição do topónimo, 
passando a Rua Alfredo Caldeira a ter início na 
Rua João Domingues Duarte, Rua Humberto 
Delgado e Rua Maria Amália Vaz de Carvalho e 
termo na EM 541. 
 
… 

 
Loures, 22 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Alfredo Caldeira (prolongamento) 
 
Início: Rua João Domingues Duarte, Rua 
Humberto Delgado e Rua Maria Amália Vaz de 
Carvalho 
Termo: EM 541 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS  

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

AQ n.º 17/C/00042 
Aquisição de serviços de limpeza, por ajuste 
direto, ao abrigo do Acordo Quadro da ESPAP 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação à entidade INTERLIMPE 
- Facility Services, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 249/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 86.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 22 de março 
de 2017, deliberou aprovar a proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração 
(CA) dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), número 495/2016 e, 
consequentemente, aprovar a autorização da 
despesa, o início do procedimento por 
Concurso Público para contratação de 
serviços de limpeza nos SIMAR, pelo prazo de 
18 meses, bem como as respetivas peças do 
procedimento; 

 
B. Nenhum concorrente se pronunciou em sede 

de audiência prévia, após notificação, pelo júri 
do procedimento, do respetivo relatório 
preliminar; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 66.ª reunião ordinária, realizada em 19 de 
maio, deliberou - proposta n.º 180/2017 - 
submeter às Câmara Municipais de Loures e 
Odivelas a aprovação do relatório final e 
consequente adjudicação do procedimento; 

 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

98 

 

D. Nos termos da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 11 
de abril, as câmaras Municipais de Loures e 
Odivelas são os órgãos competentes para 
aprovar o relatório final e consequente 
adjudicação, em razão do valor do 
procedimento;  

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, da alínea b) do n.º 1 do artigo 
18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 76.º e n.º 4 do 
artigo 148.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual redação, aprovar o Relatório 
Final relativo ao procedimento para aquisição de 
serviços de limpeza nos SIMAR, e consequente 
adjudicação, nos termos propostos pelo júri 
daquele procedimento, à entidade INTERLIMPE - 
Facility Services, S.A., pelos preços unitários e 
valor máximo de 550.185,00 € (quinhentos e 
cinquenta mil, cento e oitenta e cinco euros). 

 
 

Loures, 24 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, com a ausência do Sr. 
Vereador Ricardo Jorge Colaço Leão) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

     

 
INTERVENÇÃO LOCAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º Inf. 061/GIL/PQ 

 
de 15 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de maio de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do Coordenador 

do Gabinete de Intervenção Local (GIL) 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 22 
de maio e 2 de junho de 2017, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela técnica 
superior Maria Carlos Simão Martins Santos. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

O Coordenador 
do Gabinete de Intervenção Local (GIL) 

 
(a) Paulo Quaresma 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 128/DA/DSPA/RMS 

 
de 11 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de maio de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 22 e 23 de maio de 2017, 
conforme previsto no n.º 4 do art.º 26.º do DL n.º 
241/2007, de 21 de junho, republicado pelo DL n.º 
249/2012, de 21 de novembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Eng.ª 
Odete Lourenço, com as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor de 
Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 

Ambientais 
 

(a) Rui Máximo Santos 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.° 135/DA/DSPA/RMS 

 
de 24 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 25 de maio de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 29 de maio e 2 de junho, 
conforme previsto no n.º 4 do art.º 26.º do DL n.º 
241/2007, de 21 de junho, republicado pelo DL n.º 
249/2012, de 21 de novembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Dr.ª 

Raquel Matos Silva, 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 

 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 129/DE-DIPE/RS 

 
de 15 de maio de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de maio de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição em período de férias 
(22/05/2017 a 26/05/2017) 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período de 22 a 26 de maio de 
2017, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 
102/2016, de 02/02/2016 (E/12867/2016), da Sr.ª 
Diretora do Departamento de Educação, sejam 
asseguradas pela Dr.ª Dina Lúcia Gomes Ribeiro. 
 
Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação ao 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da DIPE 
 

(a) Raquel Silva 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 5641/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal 

para constituição de reserva de recrutamento 
para Assistente Operacional/Geral 

 
Nos termos dos n.ºs 4 e 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de 
abril, notificam-se os candidatos ao procedimento 
concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para Assistente Operacional/Geral 
na modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções na área do Ambiente, 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 27 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. 

 
2 de maio de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 97, de 19 de maio de 2017] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 5642/2017 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, dando cumprimento 
ao disposto no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, conjugado 
com o artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, torna 
público que, após a realização da respetiva 
audiência de interessados e consulta pública e na 
sequência das deliberações da Câmara Municipal 
de Loures e da Assembleia Municipal de Loures, 
que aprovaram a proposta de deliberação 
n.º149/2017, tomadas na 87.ª reunião ordinária 
realizada em 5 de abril de 2017 e na 3.ª reunião 
da 2.ª sessão ordinária realizada em 27 de abril de 
2017, respetivamente, e, esta última, publicada no 
Boletim de Deliberações e Despachos "Loures 
Municipal", Edição Especial, n.º 8, de 4 de maio de 
2017, foi aprovada a alteração ao Regulamento de 
Taxas do Município de Loures através da 
diminuição do valor da taxa, prevista no artigo 40.º 
deste mesmo Regulamento, devida pela 
realização de inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, com o seguinte teor: 
 
Alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures através da diminuição do valor da taxa, 
prevista no artigo 40.º deste mesmo Regulamento, 
devida pela realização de inspeções periódicas 
ordinárias, extraordinárias e reinspeções a 
ascensores, monta-cargas, escadas mecânicas e 
tapetes rolantes: 
 
Atendendo que os custos inerentes à taxa, 
constante no artigo 40.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures em vigor, devida pela 
realização de inspeções periódicas ordinárias, 
extraordinárias e reinspeções a ascensores, 
monta-cargas, escadas mecânicas e tapetes 
rolantes, sofreram alterações significativas. 
 
Foi sentida a necessidade de se efetuar uma 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente por forma a nele consagrar uma 
diminuição do valor da taxa devida pela realização 
de inspeções periódicas ordinárias, extraordinárias 
e reinspeções a ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes. Pelo que, 
procedeu-se à presente alteração por forma a 
satisfazer tal necessidade. 
 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

101 

 

A presente alteração foi submetida a audiência de 
interessados e a consulta pública, nos termos dos 
artigos 98.º, 100.º e 101.º, todos do DL n.º 4/2015, 
de 7 de janeiro, não tendo existido a constituição 
de qualquer interessado; bem como, a 
apresentação de quaisquer sugestões. 

 
 

A. No corpo do Regulamento 
 

CAPÍTULO III 
Urbanização e edificação 

 
SECÇÃO VI 

Vistorias e inspeções 
 

Artigo 40.º 
Ascensores, monta-cargas, escadas 

mecânicas e tapetes rolantes 
 

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

 
B. Na fundamentação económico-financeira 

Anexo I do Regulamento 
 

CAPÍTULO III 
Urbanização e edificação 

 
Custos Totais 
por Função 

ou Ato 

Custos 
Implement. PPI 

Tempo 
Médio 

Benefício 
auferido pelo 

Particular 

Critério 
Incentivo/ 

Desincentivo 

Valor 
Taxa 

Ct PPI ¥ μ β  
92,97  90 0,0207 95,00 

Artigo 40.º 

 
Para o apuramento do valor da taxa aqui em 
causa foram considerados os seguintes 
documentos e dados: 
 
O Balancete Analítico por centro de custos da 
Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2015; 
A Demonstração de Resultados por Funções da 
Câmara Municipal de Loures de janeiro a 
dezembro de 2015 (consta do Relatório de Gestão 
de 2015); 
O total dos custos imputados à Função 
Ordenamento do Território a 31 de dezembro de 
2015 (consta do Relatório de Gestão de 2015); 
O custo médio da aquisição de serviços para a 
realização de inspeções, reinspeções e inspeções 
extraordinárias de ascensores, monta-cargas, 
escadas mecânicas e tapetes rolantes; 
O Anuário Estatístico da Área Metropolitana de 
Lisboa 2014, do Instituto Nacional de Estatística 
(INE), edição dezembro 2015. 
 

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

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

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

 
2.274 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
568.403 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 

64 CUSTOS DE PESSOAL 3.034.740 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

88 
66 AMORTIZAÇÕES  
67 PROVISÕES  
68 CUSTOS E PERDAS FINANCEIRAS  
69 CUSTOS E PERDAS 

EXTRAORDINÁRIOS 
135 

 TOTAL CUSTOS DIRETOS 3.605.640 

 
 
Custos indiretos: 
 
  Custos Diretos 

Código Descrição Ordenamento 
do Território 

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

 
16.573 

62 FORNECIMENTOS 
E SERVIÇOS EXTERNOS 

 
1.129.211 

63 TRANSFER.SUBSÍDIOS CORRENT. 
CONC. PREST. SOCIAIS 

 
631.453 

64 CUSTOS DE PESSOAL 1.181.190 
65 OUTROS CUSTOS 

E PERDAS OPERACIONAIS 
 

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

EXTRAORDINÁRIOS 
221.232 

 TOTAL CUSTOS INDIRETOS 4.160.126 

 
 
Mais se refere que, nos termos do artigo 140.º do 
Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, a 
presente alteração entra em vigor no quinto dia 
após a sua publicação no Diário da República. 

 
8 de maio de 2017. 

 
O Presidente da Câmara da Municipal, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 97, de 19 de maio de 2017] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 11 

  

 
 

31 de MAIO 
de 2017 

 
 
 
 

102 

 

AVISO n.º 5752/2017 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 18 
de abril de 2017, com Ana Cristina Duarte Gabriel, 
Ana Filipa Ferreira dos Santos, Ana Filipa Gomes 
Nunes, Ana Maria dos Santos Teixeira, Ana Rita 
Pereira Vieira, Anabela Maria Claro da Silva 
Caparica Ferreira, Andreia Catarina Lopes da 
Silva, Andreia Filipa Ferreira Brito, António Batista 
Carriço da Silva Ferreira, Carla Maria de Oliveira 
Nunes Pinheiro, Cláudia Alice Lima de Morais 
Gomes, Cristina Maria Marugeiro Bumba, Cristina 
Maria Pires Simões Carvalho Rosário, Daniela da 
Cruz Mendes Ferreira, Daniela Filipa Chumbeiro 
Castanheira, Filipa Alexandra dos Santos Amador, 
Filipa Alexandra Lança Fernandes, Iolanda Marisa 
Anjos Rodrigues Estefânia, Iolanda Sofia Nunes 
Sousa, Isabel Maria Martins de Sousa Gonçalves, 
Jonas Nobre Tomaz, Karla Oliveira Silva Teles, 
Lénia Vanessa Duarte Esteves Almeida Loureiro, 
Luís Maria da Silva Calado, Maria Clotilde Almeida 
Martins Mendes, Maria de Lurdes Lopes 
Rodrigues, Maria Isabel Carvalho Ferreira 
Bernardo, Maria Olívia Cerqueira da Silva 
Azevedo, Maria Preciosa Pita Vieira Verdilheiro, 
Maria Rosa Teodoro Ferrão Torres, Marisa 
Prazeres Luís Sousa, Patrícia Filipa Oliveira 
Domingues, Paula Alexandra Coelho dos Santos, 
Paula Celestina Fernandes de Jesus, Rafaela 
Franco Neto Belo Farinha, Rebeca de Abreu 
Gouveia, Sandra Albuquerque Dias da Silva, 
Sandra Madalena Almeida Rua Martins, Sandra 
Maria Pereira Campos Lipciu, Sónia Alexandra 
Gonçalves Justino Pereira Brites, Sónia Maria 
Pinto de Sá Almeida, Tânia Filipa Gonçalves Rolo, 
Tânia Sofia Guerra do Vale, Teresa Lúcia Romão 
Nascimento Gonçalves e Vera Lúcia Fonseca 
Cândido Costa, e a partir de 01 de maio de 2017, 
com Carina Andreia Carreira Pereira, na categoria 
de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
10195/2016, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 157, de 17 de agosto de 2016, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
 
 
 
 

2 de maio de 2017. 
 

O Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 99, de 23 de maio de 2017] 
 
 
 

AVISO n.º 5942/2017 
 

Contrato de trabalho em funções públicas 
por tempo indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
maio de 2017, com João Filipe Almeida Marques 
do Salto, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 2.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 2 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 8036/2016, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 121, de 27 de junho de 
2016, para constituição de vínculo de emprego 
público na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado. 

 
4 de maio de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 102, de 26 de maio de 2017] 

 
 
 
 

AVISO n.º 6014/2017 
 

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, em cumprimento do 
disposto no artigo 139.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e pelo n.º 
1 do artigo 56.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, torna público que 
por deliberações tomadas na 86.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 22 de março de 2017, e na sua 3.ª 
reunião da 2.ª sessão ordinária da Assembleia 
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Municipal, de 4 de maio de 2017, foi aprovado o 
Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo 
Municipal de Loures que, para os devidos efeitos 
legais, a seguir se publica. 

 
9 de maio de 2017. 

 
O Presidente da Câmara, 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 

Preâmbulo 
 

O Município de Loures detém um acervo 
arquivístico da maior relevância para o estudo das 
instituições e para o conhecimento da evolução 
política, económica e social do Concelho e para a 
preservação da sua memória cultural e histórica. 
Os arquivos municipais além de serem um produto 
da atividade municipal ou de documentos externos 
adquiridos são, também, um suporte de memória e 
da história institucional dos municípios, devendo, 
dentro dos limites legais, ser de livre acesso aos 
interessados, o que impõe que, aproveitando as 
condições decorrentes da atual evolução 
tecnológica sejam instituídos procedimentos 
racionalizados e simplificados de acesso à 
informação e estabelecidas regras de 
relacionamento entre o Município, o cidadão e a 
sociedade, através da prestação de um serviço de 
qualidade, que é o objetivo fundamental da 
presente regulamentação. 
Na consagração das regras de difusão e acesso 
aos arquivos e registos administrativos, importa ter 
presente o que se encontra definido sobre a 
proteção da reserva da intimidade da vida privada, 
nos termos da Lei de Acesso à Informação 
Administrativa e Ambiental e Reutilização dos 
Documentos Administrativos, aprovada pela Lei n.º 
26/2016, de 22 de agosto. 
A evolução tecnológica e a promoção de medidas 
efetivas de modernização administrativa, num 
esforço de melhoria contínua, devem criar 
condições para facilitar o tratamento, utilização, a 
salvaguarda e a difusão alargada do património 
documental através da crescente disponibilização 
on-line, com as devidas salvaguardas impostas 
pelas regras legais, dos acervos arquivísticos 
devidamente tratados, o que tem materialização 
no Município através do Portal do Arquivo que 
permite aos utilizadores e cidadãos em geral um 
acesso rápido, cómodo e eficiente aos serviços 
disponibilizados, com efetivas vantagens de 
celeridade e, consequente, racionalização de 
custos para os utilizadores. 
 
 

Com a presente regulamentação pretende-se 
dotar o Município de um instrumento normativo 
que possa efetivamente de forma sistematizada, 
clara e simples, definir as regras de acesso 
externo aos serviços prestados pelo Arquivo 
Municipal e estabelecer de forma transparente e 
inequívoca os procedimentos inerentes ao acesso 
e consulta dos fundos documentais, a nível 
presencial ou através de plataforma eletrónica 
(Portal do Arquivo), bem como a obtenção de 
serviços prestados nesta vertente municipal, 
esclarecendo, ainda, as regras de utilização das 
instalações. 
O presente Regulamento foi objeto de Consulta 
Pública pelo período de 30 (trinta) dias, nos 
termos do artigo 101.º do Código do Procedimento 
Administrativo, tendo sido, ainda, ouvidas a 
Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das 
Bibliotecas, e a Comissão de Acesso aos 
Documentos Administrativos. 
No âmbito da Consulta Pública foi recebida uma 
comunicação escrita coletiva com sugestões de 
alteração ao Projeto de Regulamento, registada 
sob o n.º 077625, de 9 de agosto de 2016. 
Assim, a Assembleia Municipal de Loures, sob 
proposta da Câmara Municipal aprova o seguinte 
Regulamento de Acesso e Utilização do Arquivo 
Municipal de Loures. 

 
 

TÍTULO I 
Disposições gerais 

 
CAPÍTULO I 

Disposições gerais 
 
 

Artigo 1.º 
Lei habilitante 

 
O presente Regulamento é elaborado no uso da 
competência regulamentar prevista no artigo 241.º 
conjugado com o n.º 7 do artigo 112.º ambos da 
Constituição, na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º e 
alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, bem como do Decreto-Lei n.º 16/93, de 23 
de janeiro, Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro, do 
Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho de 27 de abril de 2016, da 
Portaria n.º 412/2001, de 17 de abril, com as 
alterações introduzidas pela Portaria n.º 
1253/2009 de 14 de outubro e da Lei n.º 26/2016, 
de 22 de agosto. 
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Artigo 2.º 
Objeto 

 
1- O presente Regulamento define e sistematiza 

os princípios orientadores e as normas 
aplicáveis ao acesso e utilização do Arquivo 
Municipal de Loures, estabelecendo as regras 
de gestão, inerentes à divulgação, acesso e 
consulta dos documentos e processos 
arquivados e à aquisição de fundos 
arquivísticos externos, clarificando e tornando 
transparentes os diversos procedimentos, a 
serem seguidos pelos utilizadores, bem como 
as regras a seguir na obtenção dos serviços 
ali disponibilizados. 

2- O regime do presente Regulamento não se 
aplica aos arquivos sectoriais existentes nas 
unidades orgânicas municipais. 

 
Artigo 3.º 

Princípios gerais de acesso à informação 
 

O acesso e a reutilização da informação 
administrativa e dos documentos e processos 
arquivados são assegurados de acordo com os 
princípios da atividade administrativa, 
designadamente, os princípios da igualdade, da 
justiça, da imparcialidade e da colaboração com 
os particulares, bem como com os princípios 
aplicáveis à administração eletrónica. 

 
Artigo 4.º 

Património arquivístico 
 

1- Para efeitos do presente Regulamento, o 
património arquivístico do Arquivo Municipal 
abrange toda a documentação administrativa e 
informação administrativa, independentemente 
do seu suporte ou formato, à guarda do 
Arquivo Municipal, localizado na Rua Cesário 
Verde, 2670-527, Loures, com as 
coordenadas de localização GPS 38º49'38.1"N 
9º10'18.6"W, e com acesso Web em 
http://app.cm-loures.pt/portalarquivo/, 
procedente de atividades desenvolvidas pelos 
órgãos e serviços do Município. 

2- Abrange, ainda, nomeadamente: 
 
a) Legados e espólios documentais não 

musealizados, bem como arquivos e/ou 
coleções privados/públicos, 
nacionais/estrangeiros que se mostrem 
possuidores de interesse cultural para o 
Concelho de Loures e cujos acervos ali 
tenham dado entrada, designadamente, por 
doação, depósito ou mediante outra 
modalidade prevista na lei, por parte de 
instituição pública ou privada; 

b) O acervo fotográfico produzido pelo Município. 

Artigo 5.º 
Conceitos 

 
Para efeitos do presente Regulamento, considera-
se: 
 
a) Documento administrativo: qualquer conteúdo, 

ou parte desse conteúdo, que esteja na posse 
ou seja detido pelo Arquivo Municipal de 
Loures, seja o suporte de informação sob a 
forma escrita, visual, sonora, eletrónica ou 
outra forma material, designadamente 
processos, relatórios, estudos, pareceres, 
atas, autos, circulares, ordens de serviço, 
despachos internos ou outros elementos de 
informação ou de enquadramento de 
atividade; 

 
a1) São, igualmente, considerados documentos 

administrativos, os relativos a: 
 
i) Procedimentos de emissão de atos e 

regulamentos administrativos municipais; 
ii) Procedimentos de contratação pública, 

incluindo os contratos celebrados; 
iii) Gestão orçamental e financeira dos órgãos 

municipais; 
iv) Gestão de recursos humanos, nomeadamente 

os dos procedimentos de recrutamento, 
avaliação, exercício do poder disciplinar e 
quaisquer modificações das respetivas 
relações jurídicas; 

 
b) Arquivo: conjunto de documentos, qualquer 

que seja a sua data ou suporte material, 
reunidos no exercício da atividade do 
Município de Loures, e conservados, 
respeitando a organização original, tendo em 
vista objetivos de gestão administrativa, de 
prova ou de informação, dos investigadores e 
dos cidadãos em geral. 
Arquivo é, também, a unidade administrativa 
onde se recolhe, conserva, trata e difunde a 
documentação arquivística; 

c) Fundo: conjunto orgânico de documentos de 
arquivo de uma única proveniência; 

d) Coleção: conjunto de documentos de arquivo 
reunidos artificialmente em função de qualquer 
característica comum, nomeadamente tendo 
em atenção o modo de aquisição, o assunto, o 
suporte, a tipologia documental ou qualquer 
outro critério do colecionador; 

e) Documento Nominativo: documento 
administrativo que contenha dados pessoais, 
definidos nos termos do regime legal da 
proteção de dados pessoais, nomeadamente, 
contendo informação, de qualquer natureza e 
independentemente do respetivo suporte, 
incluindo som e imagem, relativa a uma 
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pessoa singular identificada ou identificável 
(titular dos dados). Para o efeito, é 
considerada identificável a pessoa que possa 
ser identificada direta ou indiretamente, 
designadamente por referência a um número 
de identificação ou a um ou mais elementos 
específicos da sua identidade física, 
fisiológica, psíquica, económica, cultural ou 
social; 

f) Acervo documental: conjunto dos documentos 
sobre custódia do arquivo. 

 
Artigo 6.º 

Competências 
 

Compete ao Arquivo Municipal, no que respeita ao 
cumprimento do presente Regulamento: 
 
a) Assegurar a gestão integrada do sistema de 

informação arquivística produzida e recebida 
pelos órgãos municipais, enquanto memória e 
recurso estratégico da organização; 

b) Permitir um acesso rápido e eficaz a 
informação de qualidade, de acordo com a Lei 
em vigor; 

c) Gerir o fundo documental e garantir, dentro 
das regras definidas, o acesso à informação; 

d) Promover o conhecimento e o enriquecimento 
dos fundos documentais através do 
estabelecimento de relações de intercâmbio e 
parcerias com outras instituições com 
relevância para a história do Concelho de 
Loures, assim como mediante a interação com 
os cidadãos, colecionadores e instituições, 
que possam, designadamente, através de 
depósito, doação ou venda, contribuir para o 
aumento do património arquivístico do 
Concelho de Loures, bem como prestar apoio 
técnico a entidades externas, sempre que 
esteja em causa património documental com 
interesse relevante para o Município; 

e) Fomentar uma política de divulgação e de 
valorização do acervo arquivístico, através da 
organização e desenvolvimento de ações de 
extensão cultural, educativa e editorial de 
natureza diversa, tendentes a salvaguardar a 
identidade e a memória coletiva do Município 
de Loures; 

f) Promover ou colaborar em ações de 
divulgação e formação cultural, relativos ao 
acervo arquivístico, bem como participar em 
projetos de investigação científica e 
pedagógica; 

g) Participar na disponibilização de acervos 
arquivísticos pessoais ou institucionais de 
interesse cultural para o Município de Loures; 

h) Efetuar o atendimento dos utilizadores do 
serviço de acordo com os requisitos e 
procedimentos definidos. 

TÍTULO II 
Organização e funcionamento 

do Arquivo Municipal 
 

CAPÍTULO I 
Comunicação, acesso e reprodução 

 
SECÇÃO I 

Acesso e comunicação 
 

Artigo 7.º 
Acesso 

 
1- O direito de acesso aos documentos 

administrativos em arquivo é livre, sem 
necessidade de ser enunciado qualquer 
interesse no seu acesso, e compreende os 
direitos de consulta, de reprodução e de 
informação sobre a sua existência e conteúdo 
segundo os critérios definidos no presente 
Regulamento e em conformidade com a 
legislação em vigor, ressalvando-se as 
restrições ao direito de acesso legalmente 
consagradas. 

2- O acesso à consulta direta dos originais de 
espécies raras ou que se encontrem em mau 
estado de conservação será efetuada nos 
termos do artigo 11.º do presente 
Regulamento. 

3- O acesso às instalações do Arquivo Municipal 
é livre para todas as pessoas devidamente 
identificadas, sem prejuízo do disposto no 
artigo 18.º 

4- O horário de atendimento presencial decorre 
entre as 9H00 e as 12H30 e das 14H00 às 
17H00, em todos os dias úteis. 

5- Qualquer alteração pontual deste horário será 
divulgada no Portal do Arquivo. 

 
Artigo 8.º 

Modalidades de acesso 
 

O acesso aos documentos em arquivo exerce-se 
através de: 
 
a) Consulta presencial gratuita ou no Portal do 

Arquivo; 
b) Reprodução; 
c) Emissão de certidão; 
d) Empréstimo; 
e) Informação sobre a existência e conteúdo dos 

documentos. 
 

Artigo 9.º 
Comunicação dos documentos 

 
A comunicação dos documentos existentes no 
Arquivo Municipal processa-se através de: 
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a) Consulta presencial dos documentos originais; 
b) Reproduções, por fotocópia ou por qualquer 

outro meio técnico, designadamente sonoro, 
eletrónico ou digital; 

c) On-line, através da plataforma eletrónica 
Portal do Arquivo. 

 
Artigo 10.º 

Consulta presencial 
 

1- A consulta presencial dos documentos 
administrativos arquivados é efetuada na Sala 
de Consulta do Arquivo Municipal, ficando os 
utilizadores obrigados ao cumprimento das 
normas de utilização constantes nos artigos 
22.º e 23.º do presente Regulamento. 

2- O acesso aos documentos do Arquivo 
Municipal é permitido mediante preenchimento 
da requisição de consulta em anexo ao 
presente Regulamento (Anexo I). 

3- A documentação solicitada é facultada de 
imediato, uma vez garantido o seu tratamento 
arquivístico, e desde que a documentação não 
esteja a ser consultada por outro utilizador. 

4- Para melhor operacionalidade do ato de 
consulta da documentação arquivada, o 
utilizador poderá fazer marcação prévia 
nomeadamente por, correio eletrónico para o 
endereço arquivo_municipal@cm-loures.pt ou 
no Portal do Arquivo, disponível no sítio na 
Internet da Câmara Municipal de Loures, 
preenchendo o Anexo I. 

5- Podem, ainda ser efetuadas requisições de 
documentos arquivados por telefone desde 
que o utilizador se identifique e indique, de 
modo inequívoco, os documentos a consultar. 

6- No atendimento presencial, é dada prioridade 
ao atendimento de idosos, doentes, grávidas, 
pessoas com deficiências ou acompanhadas 
de crianças de colo e outros casos com 
necessidade de atendimento prioritário, 
conforme o disposto no n.º 1 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 135/99, de 22 de abril, na sua 
redação em vigor. 

7- O Arquivo Municipal disponibilizará aos 
utilizadores os instrumentos de descrição 
documental, guias de fundos, inventários, 
ficheiros e índices de modo a permitir a 
pesquisa dos documentos a consultar. 

8- A admissão à consulta presencial, dada a 
necessidade de salvaguarda e preservação 
dos documentos, é facultada a todos os 
nacionais e estrangeiros, com mais de 18 
anos, podendo em casos excecionais ser 
admitida a consulta a menores de 18 anos 
desde que acompanhados por professor ou 
pelos seus responsáveis. 

9- Os técnicos do serviço de Arquivo orientam os 
utilizadores na pesquisa dos documentos. 

10- Na Sala de Consulta os utilizadores dispõem 
de caixa de sugestões e elogios e livro de 
reclamações. 

 
Artigo 11.º 

Acesso a documentos 
em mau estado de conservação 

 
1- As espécies documentais arquivadas em mau 

estado de conservação ou os originais de 
espécies raras, constituem documentos de 
consulta condicionada, podendo ser 
consultadas em casos especiais, mediante 
autorização expressa. 

2- A comunicação da autorização para a consulta 
referida no número anterior é feita no prazo 
máximo de dez (10) dias, a contar da data da 
apresentação da requisição. 

3- No caso de haver risco de a reprodução 
causar dano aos documentos, pode o 
requerente, sob a direção do Arquivo 
Municipal e suportando os inerentes encargos 
financeiros daí resultantes, promover a cópia 
ou a reprodução por outro meio que não 
prejudique a sua conservação. 

4- O indeferimento do pedido de acesso à 
documentação deve ser fundamentado e 
informado o requerente do direito à 
reclamação daquela decisão. 

 
Artigo 12.º 

Acesso a documentos de natureza reservada 
 

1- O acesso, por terceiros, a documentos 
administrativos em arquivo que contenham 
dados nominativos, segredos comerciais, 
industriais ou sobre a vida interna de 
empresas, é efetuado nos termos da Lei de 
Acesso à Informação Administrativa e 
Ambiental e Reutilização dos Documentos 
Administrativos. 

2- O acesso por terceiros aos documentos 
referidos no número anterior, implica a 
apresentação de prévia requisição, 
acompanhada por: 

 
a) Autorização escrita da pessoa ou entidade a 

quem os dados digam respeito que seja 
explícita e específica quanto à sua finalidade e 
quanto ao tipo de dados a que se pretende 
aceder; ou 

b) Demonstração, documentalmente 
comprovada, de interesse direto, pessoal e 
legítimo e constitucionalmente protegido 
suficientemente relevante, a ponderar 
segundo o princípio da proporcionalidade, de 
todos os direitos fundamentais e do princípio 
da administração aberta, que justifique o 
acesso à informação. 
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3- O Arquivo Municipal procede, sempre, à 
comunicação parcial de documentos 
administrativos em arquivo de acesso restrito 
quando haja a possibilidade do expurgo dos 
dados nominativos. 

 
SECÇÃO II 

Reprodução de documentos 
 

Artigo 13.º 
Reprodução 

 
1- A reprodução de documentos em arquivo 

é executada nas seguintes modalidades, 
conforme opção do requerente: 

 
a) Fotocópia a partir do original; 
b) Certidão; 
c) Digitalização; 
d) Impressão do documento ou imagem 

digitalizada. 
 
1- A reprodução de documentos está 

condicionada ao estado de conservação das 
espécies e à disponibilidade de meios técnicos 
e humanos apropriados para a sua realização 
por parte dos serviços de Arquivo, estando a 
prestação destes serviços sujeita à avaliação 
prévia da natureza e estado de conservação 
ou o seu impacto nos documentos a 
reproduzir. 

2- É da responsabilidade dos requerentes da 
reprodução a identificação clara das espécies 
e respetivos conteúdos a reproduzir. 

3- Os utilizadores do Arquivo Municipal são 
responsáveis pela observância das 
disposições do Código de Direitos de Autor e 
dos Direitos Conexos, e da restante legislação 
inerente ao direito de propriedade, 
relativamente aos documentos a reproduzir. 

4- A reprodução de documentação só terá lugar 
após confirmação do pagamento dos encargos 
estipulados no Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, sendo os pedidos 
formulados através do Portal do Arquivo 
disponibilizados na área do utilizador. 

5- O pagamento dos serviços, quando devido, 
pode ser efetuado por transferência bancária, 
cartão eletrónico ou cobrança postal. 

 
Artigo 14.º 

Procedimento 
 

1- Os pedidos de reprodução e de emissão de 
certidões dos documentos arquivados podem 
ser apresentados presencialmente ou 
remotamente através do Portal do Arquivo, 
mediante o preenchimento da requisição em 
anexo ao presente Regulamento (Anexo II). 

2- A gravação de imagens é efetuada sobre CD-
ROM, ou outro suporte de armazenamento 
digital equivalente, para evitar riscos de 
contaminação do material informático. 

 
SECÇÃO III 

Portal do Arquivo Municipal 
 

Artigo 15.º 
Portal do Arquivo 

 
1- O Arquivo Municipal disponibiliza serviços on-

line através da plataforma eletrónica Portal do 
Arquivo, com vista ao relacionamento direto e 
célere com os utilizadores e no âmbito da 
implementação de medidas de modernização 
administrativa. 

2- Os pedidos de reprodução de documentação 
em arquivo e a emissão de certidões, ou 
quaisquer outros serviços prestados pelo 
Arquivo Municipal através do Portal do Arquivo 
que impliquem pagamentos carecem de prévio 
registo de utilizador, o qual, após validação, 
poderá aceder ao seu conteúdo na área de 
utilizador do Portal. 

3- Desde que tal tenha sido requerido e a 
concretização do fornecimento o permita, pode 
ser feita a entrega do trabalho através de 
correio eletrónico, desde que este não 
ultrapasse o espaço de 2 Megabytes. 

 
CAPÍTULO II 

Difusão 
 

Artigo 16.º 
Meios de difusão 

 
A difusão dos acervos arquivísticos documentais 
do Arquivo Municipal processa-se através de: 
 
a) Investigações promovidas pela Câmara 

Municipal de Loures, ou em colaboração com 
outras entidades; 

b) Realização e participação em atividades 
culturais diversas; 

c) Introdução progressiva de conteúdos na 
plataforma eletrónica do Portal do Arquivo; 

d) Realização de visitas guiadas ao serviço de 
Arquivo e outras iniciativas de divulgação. 

 
SECÇÃO I 

Entidades externas 
 

Artigo 17.º 
Constituição de parcerias 

 
O Arquivo Municipal pode, para promoção e 
difusão dos acervos arquivísticos documentais 
tratados e disponíveis e no âmbito de uma política 
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de promoção do conhecimento do património 
arquivístico e sua fruição pública, constituir 
parcerias através: 
 
a) Do intercâmbio de informação e de 

colaboração técnica, mediante a 
implementação de programas e projetos de 
investigação científica, cultural e de educação, 
bem como através da criação e suporte de 
uma rede de informação com outras entidades 
nacionais e internacionais, tais como 
universidades, centros de investigação e 
fundações; 

b) Atuações conjuntas, designadamente com 
outros arquivos, Freguesias e centros de 
documentação mediante a implementação de 
uma infraestrutura tecnológica de ligação entre 
tais entidades, de forma a permitir a ampla 
divulgação e acesso ao inerente património 
arquivístico. 

 
SECÇÃO II 
Iniciativas 

 
Artigo 18.º 

Visitas guiadas e outras iniciativas 
 

1- Mediante marcação prévia, feita 
presencialmente, por correio eletrónico ou no 
Portal do Arquivo, as quais deverão ser 
solicitadas com a antecedência mínima de 8 
(oito) dias, poderão ser agendadas visitas 
guiadas às instalações do Arquivo, além da 
realização de outras iniciativas comemorativas 
e/ou temáticas. 

2- As visitas são acompanhadas por técnicos do 
serviço de Arquivo. 

 
CAPÍTULO III 

Reutilização dos documentos administrativos 
 

Artigo 19.º 
Reutilização 

 
A reutilização de documentos administrativos, as 
condições e a sua tramitação é regulada nos 
termos da legislação em vigor. 

 
CAPÍTULO IV 
Empréstimos 

 
Artigo 20.º 

Condições de empréstimo 
para entidades externas 

 
As espécies arquivísticas existentes no Arquivo 
Municipal poderão ser emprestadas, a título 
excecional, para entidades externas para efeitos 
de divulgação pública, nas seguintes condições: 

a) O pedido deverá ser efetuado por escrito; 
b) Caso seja autorizado o empréstimo de 

espécies arquivísticas só serão entregues 
diretamente à entidade solicitante mediante 
documento comprovativo assinado por esta e 
pelo Município; 

c) As espécies arquivísticas emprestadas serão, 
obrigatoriamente, sujeitas a registo e seguro 
contra todos os riscos se o seu valor assim o 
justificar; 

d) O acondicionamento para transporte das 
espécies arquivísticas emprestadas deverá ser 
realizado pelo Arquivo Municipal e devolvidas 
com o mesmo acondicionamento pela 
entidade solicitante. 

 
CAPÍTULO V 

Procedimentos a observar pelos utilizadores 
 

Artigo 21.º 
Estudos de investigação 

 
1- A reprodução de documentos que constituem 

o acervo arquivístico do Arquivo Municipal em 
publicações ou outros trabalhos científicos por 
terceiros faz-se nos termos da lei. 

2- Todo o utilizador que publicar trabalhos em 
que figurem informações ou reproduções de 
documentos que constituem o acervo 
arquivístico do Arquivo Municipal de Loures 
deve fornecer um exemplar dessa publicação. 

 
Artigo 22.º 

Normas de utilização 
 

Os utilizadores da Sala de Consulta devem evitar 
comportamentos agressivos ou menos cuidados 
na utilização ou manuseamento dos documentos. 
Assim, é proibido: 
 
a) Praticar quaisquer atos que perturbem o 

normal funcionamento dos serviços; 
b) Entrar com animais, com exceção de cães de 

assistência; 
c) Fazer sair das instalações qualquer 

documento, fora das condições previstas para 
o empréstimo; 

d) Ter aparelhos de telecomunicações ligados; 
e) Entrar com objetos que possam levar à 

danificação dos documentos, como sejam 
alimentos, cola, tinta de escrita, fita adesiva, 
tesouras ou outros objetos cortantes. 

 
Artigo 23.º 

Condições de manuseamento 
 

1- Ao manusear os documentos, os utilizadores 
deverão respeitar as seguintes regras: 
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a) Não se apoiar sobre os documentos; 
b) Não escrever ou fazer anotações sobre os 

documentos ou utilizá-los como base para 
escrever, nem forçar as encadernações; 

c) Não colocar qualquer objeto sobre os 
documentos; 

d) Não dobrar os cantos das páginas dos 
documentos como modo de marcação; 

e) Não arremessar os documentos nem os 
colocar no chão; 

f) Não usar os dedos humedecidos nem 
borrachas de apagar para virar as páginas; 

g) Não tentar separar páginas que se encontrem 
coladas; 

h) Não decalcar letras ou estampas, sublinhar, 
riscar, escrever ou danificar por qualquer 
modo ou forma os documentos para consulta; 

i) Não retirar os documentos da sua ordem; 
j) Entregar os documentos logo que terminada a 

consulta. 
 
2- O Serviço de Arquivo presta o apoio 

necessário aos utilizadores, para o correto 
manuseamento dos documentos. 

 
CAPÍTULO VI 

Aquisição de fundos arquivísticos externos 
 

Artigo 24.º 
Aquisição 

 
O Município de Loures desenvolve uma política 
ativa de valorização do seu património 
arquivístico, através da aquisição por compra, 
doação ou depósito de fundos arquivísticos de 
natureza diversa, provenientes de entidades 
públicas ou privadas, em qualquer tipo de suporte, 
com origem em entidades e/ou com interesse 
histórico-cultural para o Município. 

 
Artigo 25.º 

Depósitos e empréstimos 
 

O Arquivo Municipal gere os documentos 
confiados à sua custódia, nomeadamente os 
recebidos a título de depósito ou empréstimo 
facultando-os à consulta pelos utilizadores, se 
para tal tiver autorização por parte dos 
proprietários e em conformidade com a lei. 

 
TÍTULO III 

Disposições finais 
 

CAPÍTULO I 
Disposições finais 

 
Artigo 26.º 

Integração de lacunas 
 

1- Em tudo o que não estiver expressamente 
previsto no presente Regulamento, aplicam-
se, com as devidas adaptações, as 
disposições legais em vigor. 

2- A resolução de casos omissos ou as dúvidas 
de interpretação do presente Regulamento 
são resolvidas por despacho do Presidente da 
Câmara. 

 
Artigo 27.º 

Entrada em vigor 
 

O presente Regulamento entra em vigor no quinto 
dia seguinte à sua publicação, nos termos legais. 
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[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 103, de 29 de maio de 2017] 

 

AVISO n.º 6150/2017 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, de 22/03/2017, por deliberação do 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas, na reunião de 21/04/2017, e por 
acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
nesta Câmara Municipal, da Técnica Superior 
Cátia Cristina Franco Garcia, a partir de 1 de maio 
de 2017, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho. 

 
3 de maio de 2017. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 105, de 31 de maio de 2017] 
 
 
 
 

 SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICIÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 4084/2017 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
680009671 - Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
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2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 10/2017 - 
Fornecimento continuado de material de águas e 
esgotos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Valor do preço base do procedimento 117000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44163000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
O concurso destina-se à instituição de um sistema 
de aquisição dinâmico: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
 
Lote n.º 1 
Designação do lote: Cabeças móveis para ramal 
Preço base do lote: 10000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 42132000 
Lote n.º 2 
Designação do lote: Adaptadores de flange quick 
em ferro dúctil 
Preço base do lote: 5000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
Lote n.º 3 
Designação do lote: Acessórios em F/F (ligação) 
Preço base do lote: 20000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44163000 
Lote n.º 4 
Designação do lote: Acessório F/F (transição) 
Preço base do lote: 25000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44163000 
Lote n.º 5 
Designação do lote: Acessórios F/G 
Preço base do lote: 15000.00 EUR 

Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44167000 
Lote n.º 6 
Designação do lote: Tubo PVC 
Preço base do lote: 12000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44164000 
Lote n.º 7 
Designação do lote: Dispositivos fecho D400 
Preço base do lote: 30000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 44423750 
 
6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Loures e Odivelas 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Restantes contratos 
Prazo contratual de 365 dias a contar da 
celebração do contrato 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
9.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
9.2. Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante 
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
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10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS OU DAS VERSÕES INICIAIS 
DAS PROPOSTAS SEMPRE QUE SE TRATE 
DE UM SISTEMA DE AQUISIÇÃO DINÂMICO  

 
Até às 17:00 do 18.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Mais baixo preço 
 
13- DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Sim 
 
14- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara municipal de Loures 
Endereço: Pç. Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/05/18 
 
16- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
17- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
 
18- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 97, de 19 de maio de 2017] 

 
 
 
 
 

AVISO n.º 5781/2017 
 

Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 30.º e 
n.º 2 do artigo 33.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014 
de 20 de junho e do artigo 19.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145-A/2011, e conforme 
deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 24/02/2017, torna-se público ter sido 
aprovada a abertura de procedimento concursal 
comum para ocupação de três postos de trabalho, 
previstos e não ocupados do mapa de pessoal dos 
SIMAR, para constituição de relação jurídica de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, para a carreira e categoria de 
Técnico Superior, na área funcional de engenharia 
civil. 
 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 1 e 3 do artigo 
4.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na 
sua atual redação, consultada a Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas - INA, na qualidade de Entidade 
Centralizada para a Constituição de Reservas de 
Recrutamento (ECCRC), a mesma informou em 
2017.01.31, não ter ainda decorrido qualquer 
procedimento concursal para constituição de 
reservas de recrutamento, tendo declarado a 
inexistência, em reserva de recrutamento, de 
qualquer candidato com o perfil adequado aos 
postos de trabalho a preencher. 
 
Tendo em conta que as entidades gestoras da 
requalificação nas autarquias locais (EGRA) ainda 
não estão constituídas e de acordo com solução 
interpretativa uniforme, homologada pelo 
Secretário de Estado da Administração Local em 
15 de julho de 2014, os Municípios estão 
dispensados de consultar a 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. 
 
1- Legislação Aplicável: 
 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
adiante designada de LTFP, aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho; Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro; Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de julho; Portaria 
n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro; Portaria n.º 
83-A/2009, de 22 de janeiro alterada e republicada 
pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril, adiante 
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designada de Portaria; Lei n.º 12-A/2008, de 27 de 
fevereiro, na parte que se mantém em vigor por 
não ter sido revogada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; Decreto-Lei n.º 29/2001, de 3 de 
fevereiro; Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro - 
Código do Procedimento Administrativo. 
 
2- Procedimento Concursal: 
 
Referência 1/2017 - Categoria de Técnico Superior 
da Carreira Geral de Técnico Superior, área 
funcional de engenharia civil, grau de 
complexidade 3, para ocupação de 3 postos de 
trabalho afetos ao Departamento de Exploração 
de Águas: 
 
Caracterização dos Postos de Trabalho: 
 
A constante no mapa anexo à LTFP, previsto no 
artigo 88.º daquele diploma: Funções consultivas, 
de estudo, planeamento, programação, avaliação 
e aplicação de métodos e processos de natureza 
técnica e ou científica, que fundamentam e 
preparam a decisão. 
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de 
pareceres e projetos, com diversos graus de 
complexidade, e execução de outras atividades de 
apoio geral ou especializado nas áreas de atuação 
comuns, instrumentais e operativas dos órgãos e 
serviços. 
Funções exercidas com responsabilidade e 
autonomia técnica, ainda que com enquadramento 
superior qualificado. 
Representação do órgão ou serviço em assuntos 
da sua especialidade, tomando opções de índole 
técnica, enquadradas por diretivas ou orientações 
superiores. 
Ao Técnico Superior, na área funcional de 
engenharia civil, incumbe ainda especificamente o 
exercício de todas as atividades inerentes à 
prossecução das atribuições da respetiva unidade 
orgânica, prevista nos artigos 24.º e artigo 27.º do 
Regulamento de Organização dos SIMAR de 
Loures e Odivelas, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 193, de 7 de outubro de 
2014. 
 
3- O local de trabalho será na área dos 

Concelhos de Loures e Odivelas. 
 
4- Composição e identificação do Júri do 

procedimento concursal e do período 
experimental: 

 
Presidente: Maria José Menino Varela Neto - 
Diretora de Departamento Municipal de 
Exploração de Águas. Vogais Efetivos: 1.º Luís 
Manuel Braz Costa Lopes - Chefe de Divisão 
Municipal de Redes e Manutenção; 2.º Ana Teresa 

Mendes Costa Dinis - Chefe de Divisão Municipal 
de Recursos Humanos. Suplentes: 1.º Filipe 
Manuel Cardão Varges - Chefe de Divisão 
Municipal de Exploração de Redes de Águas; 2.º 
Florbela Marques Ferreira - Técnica Superior da 
Divisão de Redes e Manutenção. 
O presidente será substituído nas suas faltas e 
impedimentos pelo 1.º vogal efetivo. 
 
5- Requisitos de Admissão: 
 
Os candidatos deverão cumprir, rigorosa e 
cumulativamente, os requisitos gerais e 
específicos até à data limite para apresentação 
das candidaturas, sob pena de exclusão. 
 
5.1. Requisitos gerais - os referidos no artigo 17.º 

da LTFP: 
 
a) Ter nacionalidade portuguesa, salvo nos 

casos excetuados pela Constituição, lei 
especial ou convenção internacional; 

b) Ter 18 anos de idade completos; 
c) Não estar inibido do exercício de funções 

públicas ou interdito para o exercício das 
funções a que se candidata; 

d) Possuir robustez física e perfil psíquico 
indispensáveis ao exercício de funções; 

e) Ter cumprido as leis da vacinação obrigatória. 
 
5.2. Outros Requisitos: 
 
a) De acordo com o disposto nos n.º5 do artigo 

30.º da LTFP, podem concorrer os 
trabalhadores com e sem vínculo de emprego 
público. 

b) Não serão admitidos candidatos que, 
cumulativamente, se encontrem integrados na 
carreira, sejam titulares da categoria e, não se 
encontrando em mobilidade, ocupem postos 
de trabalho previstos no mapa de pessoal dos 
Serviços Intermunicipalizados de Loures e 
Odivelas idênticos aos postos de trabalho para 
cuja ocupação se publicita o procedimento, 
nos termos da alínea l) do n.º3 do artigo 19.º 
da Portaria. 

 
5.3. Nível habilitacional: a titularidade de 

licenciatura em engenharia civil, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 86.º da LTFP, não 
havendo possibilidade de substituição do nível 
habilitacional por formação ou experiência 
profissional. 

 
 
6- Prazo, forma e local de apresentação das 

candidaturas: 
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6.1. Prazo: 10 dias úteis, contados da data da 
publicação do presente aviso no Diário da 
República, 2.ª série, conforme o previsto no 
artigo 26.º da Portaria. 

 
6.2. Forma: As candidaturas deverão ser 

apresentadas, sob pena de exclusão, em 
formulário de candidatura próprio, disponível 
na Divisão de Recursos Humanos destes 
Serviços Intermunicipalizados e na página 
eletrónica www.simar-louresodivelas.pt > 
Recursos Humanos > Procedimentos 
Concursais > Formulário de uso obrigatório > 
Formulário de candidatura a procedimento 
concursal comum. 

 
6.3. Local e endereço postal de apresentação: o 

formulário deverá ser entregue pessoalmente 
na Divisão de Recursos Humanos, 
Recrutamento e Seleção destes Serviços 
Intermunicipalizados, sitos na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, 2674-504 Loures, em dias 
úteis, no horário das 9.00H às 16.00H, ou 
remetido pelo correio, em carta registada, com 
aviso de receção. 

 
6.4. O formulário de candidatura ao concurso 

deverá obrigatoriamente ser acompanhado, 
sob pena de exclusão, dos seguintes 
documentos: 

 
a) Fotocópia legível do Certificado de 

Habilitações. Os candidatos possuidores de 
habilitações literárias obtidas em país 
estrangeiro, deverão em simultâneo 
apresentar documento comprovativo das suas 
habilitações correspondente ao 
reconhecimento das habilitações estrangeiras 
previstas pela legislação portuguesa aplicável; 

b) Fotocópia legível do documento comprovativo 
de identidade atualizado; 

c) Curriculum Vitae, datado e assinado, fazendo 
prova das ações de formação e da experiência 
profissional através de documentos 
comprovativos, bem como quaisquer outros 
elementos que entendam dever apresentar por 
serem relevantes para apreciação da 
candidatura. 

d) Para os candidatos que possuam vínculo de 
emprego público: Declaração emitida pelo 
serviço de origem, devidamente atualizada, da 
qual constem: A natureza do vínculo, carreira 
e categoria; Descrição das atividades/funções 
que executa e órgão ou serviço onde exerce 
funções; Posição remuneratória que detém 
nesta data; Avaliações de desempenho 
obtidas dos últimos três anos. 

e)  

f) Os candidatos com deficiência de grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 % deverão 
apresentar documento comprovativo da 
mesma. 

 
6.5. Não são admitidas candidaturas enviadas por 

correio eletrónico. 
 
6.6. A não apresentação dos documentos exigidos 

determina: 
 
a) A exclusão do candidato do procedimento, 

quando a falta desses documentos 
impossibilite a sua admissão ou avaliação; 

b) A impossibilidade de constituição de vínculo 
de emprego público, nos restantes casos. 

 
6.7. Os candidatos devem reunir os requisitos 

acima mencionados até ao termo do prazo 
fixado para apresentação das candidaturas. 

 
6.8. As falsas declarações serão puníveis nos 

termos da lei. 
 
6.9. O Júri, a requerimento dos candidatos, 

concede um prazo suplementar de 5 dias 
úteis, para apresentação dos documentos 
exigidos quando seja de admitir que a sua não 
apresentação atempada se tenha devido a 
causas não imputáveis a dolo ou negligência 
do candidato, nos termos do n.º 10 do artigo 
28.º da Portaria. 

 
6.10. Os documentos exigidos aos candidatos que 

exerçam funções nos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
são solicitados pelo júri ao respetivo serviço 
de pessoal e àquele entregues oficiosamente. 
Aos mesmos candidatos não é exigida a 
apresentação de outros documentos 
comprovativos dos factos indicados no 
currículo desde que expressamente refiram 
que os mesmos se encontram arquivados no 
seu processo individual. 

 
6.11. Assiste ao Júri, a faculdade de exigir a 

qualquer candidato, a apresentação de 
documentos comprovativos das suas 
declarações. 

 
6.12. Não será permitida a inclusão de novos 

documentos após a data limite para 
apresentação de candidaturas. 

 
7- Notificação dos Candidatos: 
 
7.1. A exclusão e notificação dos candidatos será 

efetuada por uma das formas previstas no 
artigo 30.º da Portaria. 
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7.2. As listas intercalares de resultados obtidos em 
cada método de seleção são ordenadas 
alfabeticamente, afixadas nas instalações do 
edifício Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
sito na morada referida no ponto 6.3 e 
disponibilizadas na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt>Recursos 
Humanos>Procedimentos 
Concursais>Procedimentos Concursais a 
Decorrer. 

 
7.3. A lista unitária de ordenação final dos 

candidatos, após homologação, e a notificação 
dos candidatos, incluindo os que tenham sido 
excluídos no decurso da aplicação dos 
métodos de seleção, será afixada nas 
instalações do edifício Sede dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas, 
sito na morada referida no ponto 6.3, 
disponibilizada na página eletrónica 
www.simar-louresodivelas.pt, sendo ainda 
publicado um aviso na 2.ª série do Diário da 
República, com informação da sua 
publicitação, nos termos do disposto no artigo 
36.º da Portaria. 

 
8- Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 19.º 

da Portaria, o presente aviso vai ser 
publicitado na página eletrónica da BEP-Bolsa 
de Emprego Público até ao 1.º dia útil seguinte 
à presente publicação no Diário da República 
e na página www.simar-louresodivelas.pt e, 
sob forma de extrato, num jornal de expansão 
nacional no prazo de três dias contados da 
mesma data. 

 
9- O posicionamento remuneratório dos 

trabalhadores a recrutar será efetuado nos 
termos do disposto no artigo 38.º da LTFP e 
do artigo 42.º da Lei n.º 82-B/2014 de 31/12 
(LOE para 2015) mantido em vigor por força 
da aplicação do n.º 1 do artigo 19.º da Lei n.º 
42/2016 de 28/12 (LOE 2017), ou outra norma 
legal à data em vigor, sendo a posição 
remuneratória de referência a posição 2 da 
carreira e categoria de Técnico Superior, nível 
15 da tabela remuneratória única da função 
pública, a que corresponde o valor de 
1.201,48 (euro), (mil, duzentos e um euros e 
quarenta e oito cêntimos, de acordo com o 
anexo I a que se refere o artigo 2.º do Decreto 
Regulamentar n.º 14/2008 de 31/07 e da 
Portaria n.º 1553-C/2008 de 31/12, sem 
prejuízo de poder vir a oferecer posição 
remuneratória diferente, nos termos e com 
observância dos limites e restrições 
legalmente definidos quanto à determinação 
de posicionamento remuneratório previstos no 
referido artigo. 

10- Constituição de reservas de recrutamento: O 
procedimento concursal é válido para o 
preenchimento dos postos de trabalho a 
ocupar e para os efeitos previstos nos n.ºs 1 e 
2 do artigo 40.º da Portaria. 

 
11- Métodos de seleção: 
 
11.1. Os métodos de seleção obrigatórios a utilizar 

são os previstos nas alíneas a) e b) dos n.ºs 
1 ou 2 do artigo 36.º da LTFP, e dois 
métodos de seleção facultativos ou 
complementares: 

 
a) Avaliação Curricular e Entrevista de Avaliação 

de Competências, a aplicar aos candidatos 
que reúnam as condições referidas no n.º 2 do 
artigo 36.º da LTFP, desde que não tenham 
exercido por escrito a opção pelos métodos de 
seleção referidos na alínea seguinte. 

b) Prova de Conhecimentos e Avaliação 
Psicológica a aplicar aos restantes candidatos. 

c) Entrevista Profissional de Seleção. 
d) Exame Médico. 
 
11.2. Conforme o disposto nos n.ºs 12 e 13 do 

artigo 18.º da Portaria, cada um dos métodos 
de seleção, bem como cada uma das fases 
que comportem, é eliminatório, sendo 
considerados excluídos do procedimento os 
candidatos que faltem à sua aplicação ou 
tenham obtido uma valoração inferior a 9,5 
valores ou de Não Apto, não lhes sendo 
aplicado o método de seleção ou fase 
seguinte. 

 
Nos termos do disposto no artigo 18.º da 
Portaria, a valoração dos métodos de seleção 
será convertida para a escala de 0 a 20 
valores, considerando-se a valoração até às 
centésimas, de acordo com as 
especificidades de cada método. 
A classificação final e a consequente 
ordenação final dos candidatos do 
procedimento concursal, resultarão das 
fórmulas abaixo indicadas, sendo expressa 
na escala de zero a vinte valores e, 
resultando da média aritmética ponderada 
das classificações obtidas nos métodos de 
seleção indicados, considerando-se não 
aprovados os candidatos que, na 
classificação final, obtenham classificação 
inferior a 9,5 valores: 
 
Classificação Final = AC 0,40 + EAC 0,30 + 
EPS 0,30 
Ou Classificação Final = PC 0,40 + AP 0,30 + 
EPS 0,30 
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Em que: AC - Avaliação Curricular; EAC - 
Entrevista de Avaliação de Competências; 
EPS - Entrevista Profissional de Seleção; PC 
- Prova de Conhecimentos; AP - Avaliação 
Psicológica. 

 
11.3. A Avaliação Curricular (AC) visa analisar a 

qualificação dos candidatos, designadamente 
a habilitação académica ou profissional, 
percurso profissional, relevância da 
experiência adquirida, especialmente sobre 
as funções que têm desempenhado na 
categoria e no cumprimento ou execução da 
atribuição, competência ou atividade em 
causa e/ou o nível de desempenho nelas 
alcançado, com base na análise dos 
comprovativos do respetivo currículo 
profissional aplicando-se a seguinte fórmula: 
AC = 0,1 HAQ + 0,1 FP + 0,7 EP + 0,1 AD 

 
Em que: AC = Avaliação Curricular; HAQ = 
Habilitação Académica ou Nível de 
Qualificação; FP = Formação Profissional; EP 
= Experiência Profissional; AD = Avaliação de 
Desempenho. 

 
11.4. A Entrevista de Avaliação de Competências 

visa obter através de uma relação 
interpessoal, informações sobre 
comportamentos profissionais diretamente 
relacionados com as competências 
consideradas essenciais para o exercício da 
função, deve permitir a apreciação 
estruturada da experiência, qualificações e 
motivações profissionais, através de 
descrições comportamentais ocorridas em 
situações reais e vivenciadas pelo candidato. 

 
A Entrevista de Avaliação de Competências 
terá a duração máxima de 90 minutos, sendo 
as seguintes as Competências definidas para 
a sua avaliação: Orientação para Resultados; 
Planeamento e Organização; Iniciativa e 
Autonomia; Responsabilidade e 
Compromisso com o Serviço; Trabalho de 
Equipa e Cooperação. 

 
11.5. A Prova de Conhecimentos visa avaliar os 

conhecimentos académicos e/ou profissionais 
e as competências técnicas dos candidatos 
necessárias ao exercício de determinada 
função. 

 
A prova de conhecimentos (PC) terá a 
duração de quarenta e cinco minutos, terá 
natureza teórica com consulta e a forma 
escrita, versando sobre conteúdo específico 
consistindo o respetivo programa em: 

 

a) Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29/01, aprova o 
Código dos Contratos Públicos (CCP), que 
estabelece a disciplina aplicável à contratação 
pública e o regime substantivo dos contratos 
públicos que revistam a natureza de contrato 
administrativo, com as alterações introduzidas 
por: Decreto-Lei n.º 214-G/2015, de 02/10; 
Decreto-Lei n.º 149/2012, de 12/07; Lei n.º 64-
B/2011, de 30/12; Decreto-Lei n.º 131/2010, 
de 14/12; Lei n.º 3/2010, de 27/04; Decreto-Lei 
n.º 278/2009, de 02/10; Decreto-Lei n.º 
223/2009, de 11/09; Lei n.º 59/2008, de 11/09; 
Rect. n.º 18-A/2008, de 28/03. 

b) Decreto-Lei n.º 273/2003 de 20/10, que 
procede à revisão da regulamentação das 
condições de segurança e de saúde no 
trabalho em estaleiros temporários ou móveis, 
constante do Decreto-Lei n.º 155/95, de 1 de 
julho, mantendo as prescrições mínimas de 
segurança e saúde no trabalho estabelecidas 
pela Diretiva n.º 92/57/CEE, do Conselho, de 
24 de junho. 

c) Decreto Regulamentar n.º 22-A/98 de 1/10, 
que aprova o Regulamento de Sinalização do 
Trânsito, com as alterações introduzidas por: 
Dec.-Reg. n.º 41/2002 de 20/8; Dec. Reg. n.º 
13/2003 de 26/6; Decreto-Lei n.º 39/2010 de 
26/4, Dec. Reg. n.º 2/2011 de 3/3. 

d) Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, com as alterações introduzidas por: 
Lei n.º 42/2016, de 28/12; Lei n.º 18/2016, de 
20/06; Lei n.º 84/2015, de 07/08; Lei n.º 82-
B/2014, de 31/12; Retificação n.º 37-A/2014, 
de 19/08. 

 
Todas as referências aos diplomas legais 
mencionados, entende-se feita para a versão mais 
recente em vigor à data da publicação do presente 
aviso. Na prova escrita de conhecimentos poderá 
ser consultada a legislação supra identificada, não 
sendo autorizado o uso de legislação comentada e 
ou anotada, ou outro tipo de documentação, nem 
o uso de qualquer equipamento eletrónico de 
suporte. 
 
11.6. A Avaliação Psicológica (AP) visa avaliar, 

através de técnicas de natureza psicológica, 
aptidões, características de personalidade e 
competências comportamentais dos 
candidatos e estabelecer um prognóstico de 
adaptação às exigências do posto de trabalho 
a ocupar, tendo como referência o perfil 
profissional/competências constante do 
Anexo A da ata n.º 1 da reunião de Júri: 
Orientação para Resultados; Planeamento e 
Organização; Conhecimentos Especializados 
e Experiência; Iniciativa e Autonomia; 
Responsabilidade e Compromisso com o 
Serviço, Trabalho de Equipa e Cooperação. 
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11.7. A Entrevista Profissional de Seleção (EPS) 
visa avaliar, de forma objetiva e sistemática, 
a experiência profissional e aspetos 
comportamentais evidenciados durante a 
interação estabelecida entre o entrevistador e 
o entrevistado, nomeadamente os 
relacionados com a capacidade de 
comunicação e de relacionamento 
interpessoal, aplicando-se a seguinte fórmula: 
EPS = IMP + RCS + AMC + CTG + CEC + 
CC/6. Em que: EPS - Entrevista Profissional 
de Seleção; IMP - Interesse e Motivação 
Profissional; RCS - Responsabilidade e 
Compromisso com o Serviço; AMC - 
Adaptação e Melhoria Contínua; CTG - 
Capacidade de Trabalho em Grupo; CEC - 
Capacidade de Expressão e Comunicação; 
CC - Capacidade de Coordenação. 
A Entrevista Profissional de Seleção terá a 
duração aproximada de 20 minutos. 

 
11.8. O Exame Médico visa avaliar as condições 

de saúde física e psíquica dos candidatos 
exigidas para o exercício da função. É 
valorado, através das menções classificativas 
de Apto e Não apto. 

 
11.9. A primeira ata da reunião do Júri, onde 

constam os critérios de avaliação e respetiva 
ponderação de cada um dos métodos de 
seleção a utilizar, a grelha classificativa e o 
sistema de valoração final dos métodos, será 
facultada aos candidatos sempre que 
solicitada, encontrando-se disponibilizada na 
página eletrónica dos Serviços 
Intermunicipalizados de Loures e Odivelas 
em www.simar-louresodivelas.pt>Recursos 
Humanos>Procedimentos Concursais. 

 
11.10. Por deliberação do Conselho de 

Administração, em reunião de 24/02/2017, 
no documento relativo à abertura do 
procedimento concursal, por motivo de 
celeridade e por o recrutamento ser urgente 
ou, se forem admitidos candidatos em 
número igual ou superior a 100, a utilização 
dos métodos de seleção poderá ser faseada 
nos termos do Artigo 8.º da Portaria e, 
obedecendo aos seguintes termos: 

 
I. Aplicação do primeiro método de seleção a 

todos os candidatos admitidos; 
II. Aplicação dos restantes métodos de seleção 

apenas a uma parte dos candidatos aprovados 
no método de seleção anterior, sendo os 
mesmos convocados por tranches de acordo 
com a legislação em vigor. 

 

11.11. A ordenação final dos candidatos é unitária 
ainda que lhes tenham sido aplicados 
métodos de seleção diferentes. 

 
11.12. Em situações de igualdade de valoração 

aplica-se o disposto no artigo 35.º da 
Portaria. Subsistindo o empate após 
aplicação dos critérios anteriores, serão 
utilizados os seguintes critérios de 
preferência: 

 
1.º Candidato com a maior classificação obtida no 
parâmetro da avaliação da entrevista profissional 
de seleção - "Motivação e Interesses 
Profissionais"; 
2.º Candidato residente no município de Loures ou 
Odivelas; 
3.º Candidato com idade inferior. 
 
11.13. É fixada uma quota de emprego para 

pessoas com deficiência, com um grau de 
incapacidade igual ou superior a 60 %, nos 
termos do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei 
n.º 29/2001 de 3/2. 

 
11.14. Tem preferência na admissão, nos termos 

do artigo 66.º da LTFP, na lista de 
ordenação final dos candidatos, em caso de 
igualdade de classificação, o trabalhador 
contratado a termo que se candidate, nos 
termos legais, a procedimento concursal de 
recrutamento publicitado durante a 
execução do contrato ou até 90 dias após a 
cessação do mesmo, para ocupação de 
posto de trabalho com características 
idênticas às daquele para que foi 
contratado, na modalidade de contrato por 
tempo indeterminado. 

 
12- Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da 

Constituição da República Portuguesa, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, enquanto entidade empregadora 
pública, promovem ativamente uma política de 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres no acesso ao emprego e na 
progressão profissional, providenciando 
escrupulosamente no sentido de evitar toda e 
qualquer forma de discriminação. 

 
20 de abril de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro, 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 97, de 19 de maio de 2017] 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 240/2017 
 
 

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





















































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 241/2017 
 
 

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

























 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 248/2017 
 
 

Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 266/2017 
 
 

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado

Assistente técnico - 3 3

Assistente operacional - 1 1

1 3 4

Direito 1 3 4

Gestão 1 1

Assistente técnico - 1 3 4

Assistente operacional - 2 2

2 9 11

Antropologia 1 1

Engenharia civil 2 2

Gestão 1 1 2

Línguas, literaturas e culturas 1 1

Psicologia 1 1 2

Serviço e política social 1 1

Assistente técnico - 2 20 22

- 2 2 4

Vigilante de jardins e parques infantis 1 1

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico - 1 1

6 31 37

Ciências da comunicação 2 2

Ciências sociais 1 1

Relações internacionais 1 1

Relações públicas 2 2

Assistente técnico - 1 1

1 6 7

Técnico superior Direito 1 1

Assistente técnico - 1 2 3

Assistente operacional - 1 1

2 3 5

Engenharia do território 1 1

Engenharia geográfica 1 1

Geografia 2 2

Sociologia 3 3

Urbanismo 1 1

Assistente técnico - 1 1

Professor do 2º e 3º Ciclos e Secundário - 1 1

10 10

Total

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017

Nos termos do previsto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional
CS CTI

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) Total

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP)

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) Total

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV)

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) Total

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI)

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI) Total

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ)

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ) Total

Gabinete de Planeamento (GP)

Gabinete de Planeamento (GP) Total

As previstas nos artigos 6.º e 35.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 34.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 36.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 41.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 38.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 39.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior

Assistente operacional

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Engenharia do território 1 1

Geografia 1 1

Assistente operacional - 1 1

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico - 1 1

1 4 5

Arquitetura 1 1

Economia 1 1

Engenharia civil 1 1

Marketing e publicidade 1 1

Sociologia 1 1

Assistente técnico - 1 1

1 5 6

Assessoria de administração 1 1

Contabilidade, fiscalidade e auditoria 2 2

Gestão 2 2

Assistente técnico - 2 2

2 5 7

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Médico vet. Municipal b) - 1 1

Direito 1 1

Engenharia de produção animal 1 1

Engenharia química 1 1

Gestão 1 1

Medicina veterinária 2 2

Saúde ambiental 1 1

Engenharia de produção alimentar 1 1

Assistente técnico - 1 2 3

Assistente técnico a) - 1 1

Assistente operacional - 4 5 9

1 6 16 23

As previstas nos artigos 6.º e 43.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Chefe de Equipa - 1 1

Arquitetura 1 9 10

Direito 1 1 2

Engenharia civil 3 3

Geografia 1 1

Assistente técnico - 1 8 9

1 3 22 26

Gabinete de Auditoria Interna (GAI) Total

Unidade do Serviço Médico Veterinário Municipal (USVM)

Unidade do Serviço Médico Veterinário Municipal (USVM) Total

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(EMAUGI)

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (EMAUGI) Total

Gabinete de Intervenção Local (GIL)

Gabinete de Intervenção Local (GIL) Total

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU)

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU) Total

Gabinete de Auditoria Interna (GAI)

Técnico superior

Técnico superior

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 40.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 42.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 37.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 43.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

As previstas nos artigos 6.º e 29.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Ciências da comunicação 1 1

Ciências da educação 1 1

Ciências sociais 1 1

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia geográfica 1 1

Geografia 1 1

Gestão 4 4

Psicologia 2 2

Serviço e política social 1 1

Sociologia 1 1

Assistente técnico - 1 5 6

Especialista de informática do grau 2 nível 1 b) - 1 1

1 3 18 22

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Antropologia 2 2

Artes plásticas 1 1

Ciência política 1 1

Ciências da comunicação 1 10 11

Design 1 5 6

Gestão 1 1

Línguas, literaturas e culturas 1 1

Marketing e publicidade 2 2

Relações públicas 6 6

Sociologia 1 1

Belas artes 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 18 29 47

Assistente técnico a) - 5 4 9

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

Assistente operacional - 5 11 16

1 32 76 109

Divisão de Economia e Inovação (DEI)

Divisão de Economia e Inovação (DEI) Total

Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC)

Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC) Total

As previstas nos artigos 6.º e 29.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Ciência política 1 1

Ciências da comunicação 2 2

Economia 1 1

Gestão hoteleira 2 2

Relações públicas 1 1

Turismo 2 2

Assistente técnico - 1 3 4

Assistente operacional - 1 1 2

1 2 13 16

As previstas nos artigo 6.º e 31.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Técnico superior Engenharia mecânica 1 1

Assistente técnico - 5 5

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 3 3

- 2 2

Bate-chapa 1 1

Cantoneiro de arruamentos 1 1

Cantoneiro de limpeza 1 1

Condutor de cilindros 3 3

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais 4 20 24

Eletricista auto 3 3

Lavador de viaturas 3 3

Lubrificador 4 4

Mecânico 1 3 4

Motorista de pesados 4 20 24

Motorista de transportes coletivos 3 5 8

Pedreiro 1 1

Pintor auto 1 2 3

Tratorista 1 2 3

Vulcanizador 2 2

Motorista de ligeiros 2 2

Serralheiro mecânico 1 1

1 16 84 101

Unidade de Turismo (UT)

Unidade de Turismo (UT) Total

Divisão de Transportes e Ofícinas (DTO)

Divisão de Transportes e Ofícinas (DTO) Total

Assistente operacional

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigo 6.º e 31.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 2 3

Assessoria de administração 2 2

Direito 3 3 6

Estudos europeus 1 1

Gestão 2 2

Línguas e literaturas modernas 1 1

Sociologia 1 1

Arquivo e documentação 1 6 7

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 2

Assistente técnico - 3 39 42

Assistente técnico a) - 2 2

- 13 48 61

Cantoneiro de limpeza 1 1

Jardineiro 1 1

Especialista de informática do grau 3 nível 2 b) - 1 1

Especialista de informática do grau 1 nível 3 b) - 1 1

Especialista de informática do grau 1 nível 2 b) - 1 3 4

Especialista de informática do grau 1 nível 1 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 3 nível 2 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 3 nível 1 b) - 1 4 5

Técnico de informática do grau 3 nível 1 b) c) - 1 1

Técnico de informática do grau 2 nível 2 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 1 nível 3 b) - 1 1 2

Técnico de informática do grau 1 nível 1 b) - 1 8 9

Técnico de informática - Ajunto nível 1 b) - 1 1

Encarregado de pessoal auxiliar b) - 2 2

1 3 29 129 162

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA)

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) Total

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Administração pública 1 1

Ciências sociais 3 3

Direito 4 4

Economia 1 1

Educação de infância 1 4 5

Enfermagem 1 1 2

Engenharia alimentar 1 1

Engenharia do ambiente 1 1

Gestão 5 5

Línguas e literaturas modernas 1 1

Psicologia 5 5

Serviço e política social 3 3

Sociologia 3 3

Segurança e higiene no trabalho 1 2 3

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1 2

Assistente técnico - 6 40 46

Assistente técnico a) - 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

- 6 20 26

Auxiliar de ação educativa 2 8 10

Cozinheiro 4 4

Especialista de informática do grau 1 nível 2 b) - 1 1

3 1 19 110 133

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional

Departamento de Recursos Humanos (DRH) Total
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2 4

Antropologia 1 1

Arquitetura 1 1

Ciências sociais 3 3

Contabilidade, fiscalidade e auditoria 6 6

Direito 4 2 6

Economia 3 3

Geografia 2 2

Geral, administrativa 1 1

Gestão 1 10 11

Sociologia 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 4 4

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico a) - 1 1

Assistente técnico - 4 38 42

Assistente técnico a) - 4 4

Assistente operacional - 5 5 10

Chefe de armazém b) - 1 1

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

Fiscal municipal de 1.ª classe b) - 1 1

3 2 14 85 104

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Animação cultural 1 1

Animação sociocultural 1 1 2

Ciência política 1 1

Ciências da educação 1 1

Ciências sociais 10 10

Dietética e nutrição 1 1

Direito 1 1

Educação de infância 1 1

Educação social 2 2

Gestão hoteleira 1 1

História 1 1

Psicologia 3 9 12

Relações internacionais 1 1

Segurança social 1 1

Serviço e política social 4 8 12

Sociologia 4 4

Teatro e educação 1 1

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento, Finanças e Aprovisionamento 
(DPFA)

Departamento de Planeamento, Finanças e Aprovisionamento (DPFA) Total

Departamento de Educação (DE)

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 10 12

Assistente técnico - 21 101 122

Assistente técnico a) - 4 9 13

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 12 13

- 55 654 709

Auxiliar de ação educativa 2 2

Técnico superior Serviço e política social 1 1

Chefe de serviços de administração escolar b) - 2 2

Educador de infância b) - 1 1

3 91 837 931

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 3 3

Arquitetura 15 15

Arquitetura paisagista 2 2

Design 2 2

Direito 1 1

Economia 1 1

Engenharia civil 6 22 28

Engenharia de máquinas 1 1

Engenharia de minas 1 1

Engenharia eletrotécnica 5 1 6

Engenharia eletrotécnica e de máquinas 2 2

Engenharia mecânica 1 1

Geografia 1 4 5

Gestão 2 2

Urbanismo 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 2

- 4 27 31

Medidor orçamentista 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 4 5

- 2 5 7

Asfaltador 1 3 4

Caiador 2 2

Calceteiro 1 1 2

Canalizador 1 4 5

Cantoneiro de arruamentos 3 6 9

Carpinteiro de limpos 1 5 6

Carpinteiro de toscos 1 1

Eletricista 2 2 4

Estofador 1 1 2

Técnico superior

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Obras Municipais (DOM)

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da estrutura nuclear dos 
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da estrutura nuclear dos 
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures e no artigo 
15.º do Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Assistente operacional

Departamento de Educação (DE) Total
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Montador eletricista 1 1

Motorista de pesados 1 1

Pedreiro 2 11 13

Pintor 2 6 8

Porta miras 1 1

4 37 136 177

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Animação sociocultural 1 1

Antropologia 4 4

Arquitetura 2 2

Biblioteca e documentação 1 1

Ciências da comunicação 1 1 2

Ciências da educação 1 1

Ciências policiais 1 1

Ciências sociais 2 6 8

Direito 7 7

Educação social 2 2

Engenharia civil 1 2 3

Geografia 1 1

História 1 1

Psicologia 8 8

Relações públicas 2 2

Segurança social 1 1

Serviço e política social 4 21 25

Sociologia 9 9

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 4 40 44

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

- 9 9 18

Canalizador 1 1

Cantoneiro de arruamentos 1 2 3

Cantoneiro de limpeza 1 1

Carpinteiro de limpos 2 2

Montador eletricista 1 1

Pedreiro 2 2 4

Pintor 1 2 3

Fiscal municipal principal b) - 1 1

Fiscal de obras b) - 1 2 3

4 28 134 166

Departamento de Obras Municipais (DOM) Total

Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH)

Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH) Total

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

- 2 2

Animação cultural 4 4

Animação sociocultural 1 1

Antropologia 5 5

Arqueologia 2 2

Artes decorativas 1 1

Artes plásticas 1 1

Biblioteca e documentação 1 9 10

Ciências da comunicação 3 3

Ciências sociais 5 5

Desporto 3 3

Direito 1 1

Educação básica 1 1

Gestão 3 3

História 15 15

História da arte 1 1

Psicologia 1 2 3

Relações internacionais 1 1

Serviço e política social 2 2

Sociologia 2 2

Turismo 2 2

Arquivo e documentação 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 20 57 77

Assistente operacional - 9 22 31

Educador de infância b) - 2 2

3 34 146 183

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Agronomia 2 2

Animação cultural 1 1

Arquitetura paisagista 1 1 2

Ciências sociais 2 2

Conservação e restauro 1 1

Direito 1 1 2

Engenharia civil 2 2

Engenharia do ambiente 6 6

Engenharia eletrotécnica 1 1

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ)

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ) Total

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Engenharia florestal e recursos naturais 1 2 3

Engenharia mecânica 1 1

Ergonomia 1 1

Geografia 4 4

Geologia 1 1

Gestão 3 3

Psicologia 1 1

Engenharia zootécnica 1 1 2

Engenharia do ambiente ou ecologia 1 1

Assistente técnico - 2 16 18

Assistente técnico a) - 4 4

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 9 9

- 17 22 39

Canalizador 2 2

Cantoneiro de limpeza 11 11

Jardineiro 8 11 19

Pedreiro 2 2

Pintor 1 1

Sapador florestal 5 5 10

Tratador apanhador de animais 1 1

Vigilante de jardins e parques infantis 3 3

Viveirista 1 4 5

Coveiro 2 2

Encarregado de brigadas e serviços de limpeza b) - 1 6 7

Fiscal de obras b) - 1 1

4 44 122 5 175

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 1 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Administração pública 1 1

Arquitetura 2 30 32

Arquitetura paisagista 1 2 3

Bioquímica 1 1

Direito 3 3

Engenharia civil 2 9 11

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia do território 1 1

Geografia 1 3 4

História 1 1

Sociologia 1 1

Urbanismo 1 1

Departamento de Ambiente (DA) Total

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU)

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional

Departamento de Ambiente (DA)
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

- 3 41 44

Topógrafo 1 1

Assistente operacional - 2 3 5

Fiscal municipal principal b) - 1 1

3 1 14 98 116

Direção intermédia 1º grau
De acordo com o n.º 2 do artigo 5.º da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 14/2010.

1 1

Direção intermédia 2º grau
De acordo com o n.º 3 do artigo 5.º da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 14/2010.

2 2

Antropologia 2 2

Ciências sociais 1 1

Direito 1 6 7

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 12 10 22

Assistente técnico a) - 2 2

- 4 1 5

Cantoneiro de limpeza 1 1

Graduado-coordenador da carreira de polícia municipal a) b) - 1 1

Agente graduado da carreira de polícia municipal a) b) - 1 1 2

Agente municipal de 1.ª classe da carreira de polícia municipal a) 
b)

- 1 1 2

Agente municipal de 2.ª classe da carreira de polícia municipal a) 
b)

- 4 17 21

Fiscal municipal especialista principal b) - 1 1

Fiscal municipal especialista b) - 1 1 2

Fiscal municipal principal b) - 5 5

Fiscal municipal de 1.ª classe b) - 1 1

Fiscal municipal de 2.ª classe b) - 2 2

3 26 52 81

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Ciências da educação 1 1

Engenharia civil 1 1

Engenharia da proteção civil 1 2 3

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia florestal 1 1

Geografia 1 1

Geologia 1 1

Comandante operacional municipal - 1 1

Assistente técnico - 2 8 10

Assistente operacional - 4 1 5

Assistente técnico

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures. e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures.

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) Total

Polícia Municipal

Polícia Municipal Total

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)

Assistente operacional

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Fiscal municipal especialista b) - 1 1

1 9 17 27

37 8 423 2171 5 2644

Legenda:

a)      Posto(s) de trabalho correspondente(s) à área de tesouraria ou cobrança, com manuseamento ou guarda de valores;

b)      Carreiras subsistentes e/ou não revistas;

c)      Posto(s) de trabalho com funções de coordenação de equipa de projeto;

Total

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) Total
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