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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

92.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 14 de junho de 2017 

 
 
 
 

Nota: O Sr. Vereador Fernando José da Costa 
compareceu à Reunião às 10h30. 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificada a falta do Sr. Vereador Nuno Miguel 
Ribeiro de Vasconcelos Botelho à presente 
Reunião. 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada 
pela Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores 

eleitos pelo Partido Socialista 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 316/2017 
 

O Clube de Futebol Santa Iria é um dos clubes de 
referência no panorama associativo e desportivo 
do Concelho de Loures, tendo sido agraciado em 
2008 com a Medalha Municipal de Mérito 
Desportivo. 
 
Foi fundado em 15 de julho de 1941, ao longo dos 
seus quase 76 anos de existência sempre se 
pautou por uma postura que privilegia a formação 
social e humana dos atletas, incutindo-lhes os 
valores do desportivismo, solidariedade, espírito 
de equipa e fair-play, tendo contribuído para a 
formação cívica e desportiva de milhares de 
crianças e jovens. 

No passado dia 4 de junho, o Clube de Futebol 
Santa Iria conquistou pela segunda vez 
consecutiva a Taça da Associação de Futebol de 
Lisboa, um feito que muito honra o Concelho de 
Loures. 
 
Os Vereadores do Partido Socialista, eleitos na 
Câmara Municipal de Loures, saúdam o Clube de 
Futebol Santa Iria, atletas, técnicos e dirigentes, 
por mais esta conquista alcançada. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2017 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação às seguintes entidades: 
 
- Aos órgãos sociais, técnicos e atletas do 

Clube de Futebol Santa Iria; 
- À Junta de Freguesia da União das 

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

- À Assembleia Municipal de Loures. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, com a ausência 
do Sr. Vereador Fernando José da Costa) 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTAS 
 

Proposta de Deliberação n.º 315/2017. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 89.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 3 de maio de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador José 
Manuel Veiga Testos por não ter estado 
presente naquela Reunião) 
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REGULAMENTOS MUNICIPAIS 
 

Proposta de autorização para início do 
procedimento tendo por objeto alteração ao 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
referente a concessão de isenções inseridas na 
estratégia global de revitalização urbana. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 284/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Taxas do Município de 

Loures então em vigor foi publicado no Diário 
da República, 2.ª série, dia 25 de setembro de 
2009 - Regulamento n.º 392/2009. 

 
B. O supra citado Regulamento de Taxas, datado 

de 2009, veio dar cumprimento, 
designadamente, ao exigido na Lei n.º 53-
E/2006, de 29 de dezembro, que aprovou o 
Regime Geral das Taxas. 

 
C. Atendendo ao período temporal decorrido 

entre 2009 e a presente data, existem 
realidades factuais surgidas que necessitam 
de enquadramento naquele Regulamento, 
designadamente ao nível da sua incidência. 

 
D. O Município de Loures encontra-se a 

desenvolver uma estratégia de intervenção e 
de regeneração urbana, através do 
desenvolvimento de processos de 
revitalização urbana, atuando em vários 
domínios, como o espaço público, o edificado 
e a economia. 

 
E. O projeto de conservar, modernizar e 

remodelar iniciou-se nas localidades de 
Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém. 

 
F. Existem zonas nas localidades supra 

identificadas, que com a realização das obras, 
designadamente, no domínio municipal que 
objetivam concretizar o projeto referido nos 
parágrafos supra, sofreram bastantes 
constrangimentos, afetando quer os 
transeuntes, quer a economia, 
designadamente as atividades de comércio, 
serviços e restauração e/ou bebidas. 

 
G. Após a conclusão das supra mencionadas 

obras, torna-se imperativo incrementar a 
atividade económica no espaço requalificado; 
bem como dinamizar o mesmo. 

 
 

H. A iniciativa particular, quer dos habitantes, 
quer dos agentes que atuam nas localidades 
supra identificadas, é essencial para o 
sucesso do projeto de revitalização urbana em 
curso, não só ao nível do incremento e da 
dinamização referidos no parágrafo supra, 
mas também ao nível da realização de obras 
no edificado particular. 

 
I. Urge efetuar uma alteração ao Regulamento 

de Taxas do Município de Loures através da 
introdução de um novo artigo (o artigo 5.ºA) 
referente à concessão de isenções inseridas 
na estratégia global de revitalização urbana do 
território do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, conjugada com 
as alíneas b) e g) do n.º 1 do artigo 25.º, todas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação vigente, delibere: 
 
1. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do Decreto-

Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, autorizar o 
início do procedimento cujo objeto é a 
alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures através do aditamento de 
um novo artigo (o artigo 5.ºA) referente à 
concessão de isenções inseridas na estratégia 
global de revitalização urbana do território do 
Município de Loures, e a promoção da sua 
publicitação na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
2. Nos termos do n.º 1 do artigo 98.º e dos n.ºs 1 

e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, que no prazo de 10 
dias úteis após a publicitação da promoção do 
procedimento na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures, possam os interessados 
constituir-se como tal, visando a subsequente 
apresentação de contributos à proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas 
Municipais vigente através do aditamento de 
um novo artigo (o artigo 5.ºA) referente à 
concessão de isenções inseridas na estratégia 
global de revitalização urbana do território do 
Município de Loures, através da apresentação 
de pretensão, escrita, dirigida ao Senhor 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
para o endereço eletrónico dpca@cm-
loures.pt. A referida pretensão deverá conter a 
referência expressa ao objeto do 
procedimento em causa e o nome, o número 
de identificação fiscal, o endereço eletrónico e 
o consentimento para que o mesmo seja 
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utilizado para efeitos de notificação (artigo 
112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro) do interessado. 

 
E que, no termo do prazo definido no 
parágrafo anterior, se proceda à notificação 
dos que se venham a constituir-se como 
interessados no procedimento, concedendo-
lhes um novo prazo de 30 dias úteis para se 
pronunciarem sobre a proposta de alteração 
ao Regulamento de Taxas Municipais em 
causa. 

 
3. Nos termos do artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 

4/2015, de 7 de janeiro, submeter a proposta 
de alteração ao Regulamento de Taxas 
Municipais vigente através do aditamento de 
um novo artigo (o artigo 5.ºA) referente à 
concessão de isenções inseridas na estratégia 
global de revitalização urbana do território do 
Município de Loures, nos termos constantes 
do Anexo à presente proposta, e que dela faz 
parte integrante, a consulta pública, pelo prazo 
de 30 dias úteis a contar da data da sua 
publicação em Diário da República, devendo 
as sugestões serem formalizadas por escrito, 
conter a referência expressa ao projeto em 
causa e dar entrada na Câmara Municipal de 
Loures, Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento - Divisão de 
Planeamento e Controlo de Atividades, Rua 
Manuel Augusto Pacheco, n.º 4, 2670-501 
Loures, até às 17h:30m do trigésimo dia útil 
contado a seguir à data da sua publicação em 
Diário da República, ou enviadas para o 
endereço eletrónico dpca@cm-loures.pt, 
dando, neste caso, o consentimento para que 
o respetivo endereço eletrónico seja utilizado 
para efeitos da alínea c) do n.º 1 do artigo 
112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, até ao trigésimo dia útil contado a 
seguir à data da sua publicação em Diário da 
República. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO 
 

Alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures através do aditamento de 
um novo artigo (o artigo 5.ºA) referente à 
concessão de isenções inseridas na estratégia 
global de revitalização urbana do território do 
Município de Loures. 

 
Na sequência do empreendimento, por parte do 
Município de Loures, de uma estratégia de 
intervenção e de regeneração urbana, através do 
desenvolvimento de processos de revitalização 
urbana, atuando em vários domínios, como o 
espaço público, o edificado e a economia. 
 
Tendo em conta que este projeto de conservar, 
modernizar e remodelar iniciou-se nas localidades 
de Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém. 
 
Considerando que, nestas localidades, existem 
zonas que, com a realização das obras, 
designadamente, no domínio municipal que 
objetivam concretizar o projeto referido nos 
parágrafos supra, sofreram bastantes 
constrangimentos, afetando quer os transeuntes, 
quer a economia, designadamente as atividades 
de comércio, serviços e restauração e/ou bebidas. 
 
Considerando que, após a conclusão das supra 
mencionadas obras, torna-se imperativo 
incrementar a atividade económica no espaço 
requalificado; bem como dinamizar o mesmo. 
 
E que, a iniciativa particular, quer dos habitantes, 
quer dos agentes que atuam nas localidades 
supra identificadas, é essencial para o sucesso do 
projeto de revitalização urbana em curso, não só 
ao nível do incremento e da dinamização referidos 
no parágrafo supra, mas também ao nível da 
realização de obras no edificado particular. 
 
É sentida a necessidade de se efetuar uma 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente por forma a nele consagrar isenções do 
pagamento de taxas municipais no âmbito da 
urbanização e edificação, utilização e 
aproveitamento do domínio municipal e 
publicidade, objetivando-se, por um lado, atenuar 
os constrangimentos que a realização de obras no 
domínio municipal potenciaram na atividade 
económica nas localidades de Camarate, Loures, 
Moscavide e Sacavém, e, por outro, incrementar e 
dinamizar o espaço ali requalificado, bem como 
incentivar a realização de obras particulares 
naquelas mesmas localidades. 
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A. Alteração ao corpo do Regulamento 
(aditamento do artigo 5.ºA) 

 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 5.ºA 

Isenções no âmbito da revitalização urbana 
 

1. A Câmara Municipal de Loures pode isentar as 
pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
uma atividade comercial, de serviços ou de 
restauração e/ou bebidas nas áreas 
delimitadas no Anexo III do presente 
Regulamento, do pagamento das taxas 
relativas à utilização e aproveitamento do 
domínio municipal com alpendres ou palas; 
com toldos; com bancas e expositores; com 
suportes publicitários e com esplanadas 
abertas, todas previstas no Capítulo V 
“Utilização e aproveitamento do domínio 
municipal” e das taxas relativas à produção de 
publicidade em bandeiras, bandeirolas e 
pendões previstas no Capítulo VII 
“Publicidade”, todos do presente 
Regulamento, e respeitantes ao ano de 2017. 

 
2. A Câmara Municipal de Loures pode isentar as 

pessoas singulares ou coletivas que exerçam 
uma atividade comercial, de serviços ou de 
restauração e/ou bebidas nas áreas 
delimitadas no Anexo IV do presente 
Regulamento, do pagamento das taxas 
relativas à utilização e aproveitamento do 
domínio municipal com alpendres ou palas; 
com toldos; com bancas e expositores; com 
quiosques; com suportes publicitários e com 
esplanadas abertas, todas previstas no 
Capítulo V “Utilização e aproveitamento do 
domínio municipal” e das taxas relativas à 
produção de publicidade em bandeiras, 
bandeirolas e pendões previstas no Capítulo 
VII “Publicidade”, ambos do presente 
Regulamento, por um período de cinco anos, 
desde que se encontrem cumpridas as 
exigências constantes no Anexo V do presente 
Regulamento. 

 
3. A Câmara Municipal de Loures pode isentar: 
 
a) O pagamento das taxas previstas no Capítulo 

III “Urbanização e edificação” aplicáveis às 
operações urbanísticas que promovam a 
reabilitação de imóveis ou conjunto de 
imóveis, bem como as demais operações de 
reabilitação urbana, às intervenções efetuadas 
nas áreas delimitadas no Anexo IV do 
presente Regulamento; 

b) O pagamento das taxas previstas no Capítulo 
III “Urbanização e edificação» relativas à 
instalação de quiosques nas áreas delimitadas 
no Anexo IV do presente Regulamento, desde 
que a sua estrutura e localização sejam 
enquadradas às normas e ao conceito definido 
para cada Centro Urbano e validadas pelo 
serviço responsável pelo Projeto de 
Revitalização Urbana. 

 
4. As isenções previstas no presente artigo não 

dispensam o interessado de requerer as 
necessárias permissões administrativas. 

 
5. As isenções devem ser requeridas, pelo 

sujeito passivo, através de requerimento 
devidamente fundamentado, designadamente, 
com os seguintes elementos: 

 
a) Identificação do requerente; 
b) Documento comprovativo da qualidade em 

que se requer a isenção; 
c) Descrição sumária dos motivos e da finalidade 

do pedido de isenção; 
d) Comprovativo do requerimento de emissão da 

correspondente permissão administrativa; 
e) Documento comprovativo de qualquer outro 

requisito exigido para a concessão da isenção. 
 
 
6. Os serviços municipais sempre que 

considerem necessário podem solicitar, ao 
requerente, outros documentos necessários e 
indispensáveis à apreciação do requerimento. 

 
7. As falsas declarações determinam a obrigação 

de devolução ao Município da quantia integral 
objeto de isenção, bem como o pagamento de 
juros compensatórios. 

 
8. Os serviços municipais, ao apreciarem e 

remeterem o requerimento de isenção para 
deliberação, devem indicar: 

 
a) A norma que prevê a aplicação da taxa; 
b) O valor da taxa; 
c) A norma em que se enquadra a isenção; 
d) O fundamento do deferimento ou do 

indeferimento do pedido de isenção. 
 
 
9. Os Anexos III, IV e V mencionados no 

presente artigo fazem parte integrante do 
presente Regulamento. 

 
 
 
 
 



 

 
N.º 12 

  

 
 

14 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

9 

 

B. Alteração ao Anexo I do Regulamento 
Fundamento das isenções/reduções 

 
As isenções previstas no artigo 5.ºA do presente 
Regulamento surgem na sequência do 
desenvolvimento, por parte do Município de 
Loures, de uma estratégia de intervenção e de 
regeneração urbana, através do desenrolar de 
processos de revitalização urbana, atuando em 
vários domínios, como o espaço público, o 
edificado e a economia, iniciando-se tal 
intervenção nas localidades de Camarate, de 
Loures, de Moscavide e de Sacavém. 
Objetivando-se com as aqui versadas isenções, 
por um lado, atenuar os constrangimentos que a 
realização de obras no domínio municipal 
potenciaram na atividade económica nas 
localidades de Camarate, Loures, Moscavide e 
Sacavém, e, por outro, incrementar e dinamizar o 
espaço ali requalificado, bem como incentivar a 
realização de obras por particulares naquelas 
mesmas localidades. 

 
 

ANEXO III 
 

Áreas delimitadas 
para Camarate, Loures e Moscavide 

(n.º 1 do Artigo 5.ºA) 
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ANEXO IV 
 

Áreas delimitadas 
para Camarate, Loures, Moscavide e Sacavém 

 
(n.ºs 2 e 3 do Artigo 5.ºA) 
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ANEXO V 
 

Objetivando-se valorizar o património 
arquitetónico, privado e comercial, por forma a 
elevar-se a dinâmica e organização do comércio 
local, as isenções previstas no n.º 2 e alínea b) do 
n.º 3 ambos do Artigo 5.ºA do presente 
Regulamento dependem do cumprimento das 
regras que se seguem inerentes à utilização de 
mobiliário urbano no espaço público. 

 
 
 

I- ESPLANADAS ABERTAS 
 
1. Utilização de toldos e guarda-sóis brancos e 

cadeira e mesa tipo mestre Gonçalo branca. 
 

 

 
CADEIRA 
 
CADEIRA TIPO 
MESTRE GONÇALO 

 
 
 
 
 

 

 
MESA 
 
MESA TIPO 
DA LINHA MESTRE GONÇALO 

  

 

 
 
GUARDA-SOL 
 
 

 
 
2. Na instalação de esplanadas abertas devem 

ser respeitadas as seguintes condições: 
 
a. Não alterar a superfície do passeio onde a 

mesma é instalada; 
 
b. Não ocupar mais de 50% da largura do 

passeio onde é instalada, ou, no caso de não 
existirem passeios, não ocupar mais de 25% 
da largura do arruamento, sem prejuízo da 
livre circulação automóvel. 

 
 
3. Sempre que existam estabelecimentos em 

posição frontal no mesmo arruamento cujos 
exploradores pretendam instalar esplanadas 
abertas, proceder-se-á à divisão equitativa do 
espaço disponível. 

 
4. Nos casos em que se verifique que um dos 

requerentes é titular de “licenciamento”, só 
será aplicável o disposto no número anterior 
após o seu termo. 

 
5. Quando a instalação da esplanada aberta for 

efetuada em área contígua à fachada do 
estabelecimento, a ocupação transversal da 
esplanada não pode exceder a largura da 
fachada do respetivo estabelecimento. 

 
6. Os guarda-sóis, como componente de uma 

esplanada aberta, devem cumprir os seguintes 
requisitos: 

 
a. Ser instalados dentro da esplanada, não 

excedendo os seus limites; 
 
b. Ser instalados exclusivamente durante a 

época de funcionamento da esplanada; 
 
c. Ser fixados a uma base que garanta a 

segurança dos utilizadores, devendo ser 
facilmente amovíveis; 

 



 

 
N.º 12 

  

 
 

14 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

12 

 

d. Quando abertos, dispor de pé direito livre não 
inferior a 2 metros; 

 
e. Ser todos iguais e do tipo e cor acima 

referenciados. 
 
 
7. Os aquecedores verticais devem ser próprios 

para uso no exterior e respeitar as condições 
de segurança. 

 
8. Quando o desnível do pavimento ocupado 

pela esplanada aberta for superior a 5% de 
inclinação, é permitida a instalação de estrado 
como apoio à esplanada. 

 
9. Os estrados devem ser amovíveis e 

construídos de modo a salvaguardar as 
condições de segurança. 

 
10. Os estrados devem garantir a acessibilidade 

de pessoas com mobilidade condicionada, nos 
termos da legislação em vigor. 

 
11. Os estrados não podem exceder a cota 

máxima da soleira da porta do 
estabelecimento respetivo ou 0,25 metros de 
altura face ao pavimento. 

 
12. Na instalação de um estrado deve, ainda, 

respeitar-se uma distância igual ou superior: 
 
a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros 

estabelecimentos, montras e acessos; 
 
b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro 

mobiliário urbano. 
 
 
13. Na instalação de guarda-ventos devem ser 

respeitadas as seguintes condições: 
 
a. Não ocultar referências de interesse público, 

nem prejudicar a segurança, transitabilidade, 
salubridade, interesses de estabelecimentos 
contíguos, o livre acesso de pessoas e bens e 
a boa visibilidade local ou as árvores 
porventura existentes; 

 
b. Não obstruir o corredor de circulação de 

peões; 
 
c. Não exceder 2 metros de altura contados a 

partir do solo; 
 
d. Não exceder o avanço da esplanada junto da 

qual está instalado; 
 
 

e. Garantir, no mínimo, 0,05 metros de distância 
do seu plano inferior ao pavimento, desde que 
não tenha ressaltos superiores a 0,02 metros; 

 
f. A parte opaca do guarda-vento, quando exista, 

não pode exceder 0,60 metros contados a 
partir do solo. 

 
 
14. Na instalação de um guarda-vento deve, 

ainda, respeitar-se uma distância igual ou 
superior: 

 
a. A 0,80 metros entre o guarda-vento e outros 

estabelecimentos, montras e acessos; 
 
b. A 2 metros entre o guarda-vento e outro 

mobiliário urbano. 
 
 
15. O perímetro da esplanada aberta só pode ser 

ocupado com guarda-ventos ou outras 
proteções no máximo até 50%. 

 
 
II- EXPOSITORES 
 
Quando se trate de um expositor de produtos 
alimentares deve observar-se uma altura mínima 
de 0,40 metros, contados a partir do plano inferior 
do expositor ao solo. 
 
 
III- PALAS 
 
AFIXAÇÃO DE COMUNICAÇÃO 
 

 
 
 
Por forma a assegurar o respeito pelos imóveis e 
pela comunicação, a afixação de comunicação em 
palas deve respeitar uma cota de 2,20 metros do 
solo e uma dimensão de 0,40 metros de altura. 
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IV- TOLDOS 
 

 
 
1. A instalação do toldo e da respetiva sanefa 

devem respeitar as seguintes condições: 
 
a. Em passeio de largura superior a 2 metros, 

deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,80 metros em relação ao limite externo do 
passeio; 

 
b. Em passeio de largura inferior a 2 metros, 

deve deixar livre um espaço igual ou superior 
a 0,60 metros em relação ao limite externo do 
passeio; 

 
c. Distância ao pavimento igual ou superior a 

2,20 metros, mas nunca acima do nível do teto 
do estabelecimento comercial a que pertença; 

 
d. Não exceder um avanço superior a 3 metros; 
 
e. Não exceder os limites laterais das instalações 

pertencentes ao respetivo estabelecimento; 
 
f. Não se sobrepor a cunhais, pilastras, cornijas, 

emolduramentos de vãos de portas e janelas e 
outros elementos com interesse arquitetónico 
ou decorativo; 

 
g. Ser rebatível; 
 
h. Ser de cor branca, utilizando, caso exista, 

tipografias próprias na badana dos toldos, 
evitando o excesso de cores; 

 
i. Proibida a sua utilização para pendurar ou 

afixar qualquer tipo de objetos. 
 
 
2. O titular é responsável pelo bom estado de 

conservação e limpeza do toldo e da respetiva 
sanefa. 

 
 
 
 

V- QUIOSQUE 
 
A localização e a estrutura dos quiosques devem 
ser enquadradas às normas e ao conceito definido 
para cada Centro Urbano e validadas pelo serviço 
responsável pelo projeto de Revitalização Urbana. 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44232/DCA/2016 
Aquisição de serviços de vigilância e 
segurança humana e serviços de rondas de 
segurança, em instalações de administração 
direta ou indireta, em agrupamento das 
entidades adjudicantes Município de Loures, 
Município de Odivelas e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
Proposta de caducidade da adjudicação à COPS - 
Companhia Operacional de segurança, Lda., de 
adjudicação da proposta da concorrente 
RONSEGUR - Rondas e Segurança, Lda., e de 
delegação de competências no Sr. Presidente da 
Câmara para efeitos de aprovação da minuta de 
contrato a celebrar com esta entidade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 282/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes, o Município de 
Odivelas e os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR), foi lançado o 
concurso público, em agrupamento das 
anteditas entidades, concurso desenvolvido 
sob o número de processo 44232/DCA/2016, 
com vista à celebração de contrato para a 
aquisição de Serviços de Vigilância e 
Segurança Humana e Serviços de Rondas de 
Segurança, em Instalações de Administração 
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Direta ou Indireta, para as instalações do 
Município de Loures, do Município de Odivelas 
e dos Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas; 

 
B. Observada que foi a tramitação procedimental 

devida, os órgãos competentes para a decisão 
de contratar de cada uma das entidades 
adjudicantes deliberaram a aprovação do 
Relatório Final e a adjudicação da proposta 
ordenada em primeiro lugar; 

 
C. A proposta ordenada em primeiro lugar e 

adjudicada foi a da concorrente COPS - 
Companhia Operacional de Segurança, Lda.; 

 
D. Uma vez que o Município de Loures está 

designado no procedimento como 
representante do agrupamento para efeitos de 
condução do procedimento de formação do 
contrato, o mesmo procedeu às notificações 
legalmente devidas, designadamente a 
notificação à entidade adjudicatária da 
deliberação de adjudicação e em simultâneo 
da notificação para apresentação da respetiva 
caução; 

 
E. A notificação à adjudicatária, para efeitos de 

apresentação da respetiva caução no prazo de 
dez dias úteis, foi efetuada no dia 22/05/2017, 
conforme documento que se anexa sob o n.º 
1; 

 
F. O prazo para efeitos de apresentação da 

caução terminou no dia 05/06/2017; 
 
G. Terminado o prazo para o efeito, constatou-se 

que a entidade adjudicatária COPS - 
Companhia Operacional de Segurança, Lda. 
não só não apresentou a caução como 
antecedeu esta constatação com a 
apresentação de documento, que se anexa 
sob o n.º 2, informando que não a iria 
apresentar; 

 
H. Conforme decorre do disposto no n.º 1 do 

artigo 91.º do Código dos Contratos Públicos, 
a adjudicação caduca se, por facto que seja 
imputável à entidade adjudicatária, esta não 
prestar, em tempo e nos termos 
normativamente estabelecidos, a caução que 
lhe seja exigida; 

 
I. Conjugado o facto do decurso do prazo para a 

apresentação de caução com a declaração 
inserta no documento ora anexo sob o n.º 2 
dúvidas inexistem quanto à imputabilidade à 
adjudicatária do facto da não entrega da 
caução em tempo; 

 

J. Verificada que seja a imputabilidade da 
adjudicatária ocorre a caducidade da 
adjudicação por cominação legal; 

 
K. Apurada a caducidade da adjudicação, o n.º 2 

do artigo 91.º do Código dos Contratos 
Públicos determina que o órgão competente 
para a decisão de contratar deve adjudicar a 
proposta ordenada em lugar subsequente; 

 
L. A proposta ordenada em lugar subsequente (o 

2.º lugar) é a proposta apresentada pela 
concorrente RONSEGUR - Rondas e 
Segurança, Lda., com o preço global trienal de 
3.309.869,16 € (três milhões trezentos e nove 
mil oitocentos e sessenta e nove euros e 
dezasseis cêntimos), conforme Relatório Final 
aprovado por todas as entidades adjudicantes, 
documento que ora se anexa sob o n.º 3, 
preço aquele que, na componente de preço 
que ao Município de Loures diz respeito, se 
desdobra no preço trienal de 1.391.839,56 € 
(um milhão trezentos e noventa e um mil 
oitocentos e trinta e nove euros e cinquenta e 
seis cêntimos), resultante de um preço anual 
de 463.946,52 € (quatrocentos e sessenta e 
três mil novecentos e quarenta e seis euros e 
cinquenta e dois cêntimos); 

 
M. O facto da não prestação da caução pelo 

adjudicatário no tempo e nos termos previstos 
no artigo 90.º do Código dos Contratos 
Públicos constituir contraordenação grave, 
conforme resulta da alínea a) do artigo 457.º 
do mesmo Código, constitui a entidade 
adjudicante no dever de participação à 
Autoridade de Segurança Alimentar e 
Económica (ASAE), in casu, do facto 
constitutivo dessa contraordenação, conforme 
norma do n.º 3 do artigo 461.º também do 
mesmo Código, cabendo à referida Autoridade 
a instauração ou arquivamento do processo de 
contraordenação, pelo que deverá ser 
aprovada pelo órgão competente para a 
decisão de contratar o envio da referida 
participação à mencionada Autoridade de 
Segurança Alimentar e Económica (ASAE). 

 
N. O facto do Município de Loures estar investido 

na qualidade de representante do 
agrupamento para efeitos de condução do 
procedimento de formação do contrato 
habilita-o a que proceda ao envio da referida 
participação em nome desse agrupamento. 
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Considerando ainda que: 
 
O. A vicissitude da caducidade da adjudicação 

primeiramente efetuada e em causa nesta 
proposta, tem por efeito uma significativa 
delonga na conclusão da tramitação 
procedimental até se alcançar a celebração do 
contrato, porquanto todas as entidades 
adjudicantes deverão tomar posição sobre a 
verificação da aludida caducidade bem como 
tomar a decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em lugar subsequente; 

 
P. No seguimento das deliberações que venham 

a ser tomadas, respeitantes ao objeto 
mencionado no considerando anterior, se 
seguirão as devidas notificações e correrão 
prazos a conceder para prática dos atos 
devidos procedimentalmente, mormente os 
prazos para apresentação da caução, para 
apresentação dos documentos de habilitação 
e para apreciação da minuta do contrato; 

 
Q. As entidades adjudicantes pretendem, e assim 

está fixado no Caderno de Encargos, que o 
contrato a celebrar tenha início de produção 
de efeitos à data de 01/07/2017, data muito 
próxima da sua verificação; 

 
R. Se afigura de difícil concretização o 

agendamento e realização de Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal para o 
específico efeito de aprovação da minuta do 
contrato que decorrerá do procedimento sub 
judice; 

 
S. Em razão dos fundamentos constantes dos 

considerandos O a R, se tem por adequado 
que seja delegada competência ao Sr. 
Presidente da Câmara Municipal para a 
necessária aprovação de tal minuta do 
contrato. 

 
 
Considerando, também, que: 
 
T. Quanto aos Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a competência para 
concluir pela caducidade da adjudicação e 
para decidir pela adjudicação da proposta 
ordenada em lugar subsequente no 
procedimento em apreço, sobre os quais o 
Conselho de Administração de tais Serviços já 
deliberou (proposta n.º 209/2017, datada de 
07/06/2017), documento que se anexa sob o 
número 4, é da Câmara Municipal. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que, no âmbito do procedimento desenvolvido sob 
o n.º de processo 44232/DCA/2016, tendente à 
celebração de contrato para a aquisição de 
Serviços de Vigilância e Segurança Humana e 
Serviços de Rondas de Segurança, em 
Instalações de Administração Direta ou Indireta, 
para as instalações do Município de Loures, do 
Município de Odivelas e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, a Câmara 
Municipal delibere, nos termos do disposto nos 
números 1 e 2 do artigo 91.º, na alínea a) do artigo 
457.º e no n.º 3 do artigo 461.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, bem como do disposto no 
artigo 34.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 
12/09, aprovar: 
 
1. Que a não prestação da caução no tempo e 

nos termos previstos no artigo 90.º do Código 
dos Contratos Públicos pela adjudicatária 
COPS - Companhia Operacional de 
Segurança, Lda. lhe é imputável daí 
decorrendo, enquanto cominação legal, a 
caducidade da adjudicação efetuada; 

 
2. A adjudicação da proposta da concorrente 

RONSEGUR - Rondas e Segurança, Lda., 
com o preço global trienal de 3.309.869,16 € 
(três milhões trezentos e nove mil oitocentos e 
sessenta e nove euros e dezasseis cêntimos), 
preço global trienal que, na componente de 
preço que ao Município de Loures diz respeito, 
se desdobra no preço trienal de 1.391.839,56 
€ (um milhão trezentos e noventa e um mil 
oitocentos e trinta e nove euros e cinquenta e 
seis cêntimos), resultante de um preço anual 
de 463.946,52 € (quatrocentos e sessenta e 
três mil novecentos e quarenta e seis euros e 
cinquenta e dois cêntimos), por ter sido a 
proposta ordenada em lugar subsequente no 
Relatório Final aprovado pelas entidades 
adjudicantes; 

 
3. A apresentação de participação à Autoridade 

de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
alusiva à não prestação da caução no tempo e 
nos termos previstos no artigo 90.º do Código 
dos Contratos Públicos por parte da entidade 
COPS - Companhia Operacional de 
Segurança, Lda.; 

 
4. A delegação de competências no Sr. 

Presidente da Câmara Municipal para efeitos 
de aprovação da minuta do contrato a celebrar 
com a entidade RONSEGUR - Rondas e 
Segurança, Lda.; 
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5. Que no que respeita aos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), a 
não prestação da caução no tempo e nos 
termos previstos no artigo 90.º do Código dos 
Contratos Públicos pela adjudicatária COPS - 
Companhia Operacional de Segurança, Lda. 
lhe é imputável daí decorrendo, enquanto 
cominação legal, a caducidade da adjudicação 
efetuada e a adjudicação da proposta da 
concorrente RONSEGUR - Rondas e 
Segurança, Lda., por ter sido a proposta 
ordenada em lugar subsequente no Relatório 
Final aprovado pelas entidades adjudicantes. 

 
 

Loures, 7 de junho 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) 
 
 
 
 
Processo n.º 44517/DCA/2017 
Concurso público para a prestação de serviços 
de fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e a frio e com confeção 
local, para alunos, serviços de refeições 
transportadas a quente e a frio e com confeção 
local para adultos, lanches, piqueniques e 
fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios das escolas do ensino básico e 
jardins de infância do Município de Loures 
Proposta de aprovação do projeto de minuta do 
contrato a celebrar e de liquidação da taxa devida 
pela redução do contrato a escrito a liquidar pela 
UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 301/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 

concurso público, com vista à celebração de 
um contrato para prestação de serviços de 
fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e a frio e com 
confeção local para alunos, serviços de 

refeições transportadas a quente e a frio e 
com confeção local para adultos, lanches, 
piqueniques e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios das escolas do 
ensino básico e jardins de infância do 
Município de Loures, houve lugar à 
adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente UNISELF - Sociedade de 
Restaurantes Públicos e Privados, S.A., 
mediante deliberação tomada pela Câmara 
Municipal, na sua 90.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de maio de 2017; 

 
B. Tendo em conta o valor do contrato, e nos 

termos dos artigos 88.º e ss. do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua atual redação, foi prestada, através de 
seguro-caução, caução pelo adjudicatário em 
25 de maio de 2017; 

 
C. A competência para aprovação da minuta de 

contrato, nos termos do n.º 1 do artigo 98.º do 
referido diploma legal, conjugado com os 
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 da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11 de abril, cabe à 
Câmara Municipal, enquanto órgão 
competente para a decisão de contratar, tendo 
em conta o valor contratual. 

 
 
Considerando, ainda, que: 
 
D. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea a), 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 98.º do CCP e do 
disposto na alínea a) do artigo 18.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
aprovar: 
 
1. O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e UNISELF - 
Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., em anexo à presente proposta 
deliberativa; 

 
2. A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, no montante de 
116,00 € (cento e dezasseis euros), a liquidar 
pela UNISELF - Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A.. 
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Loures, 5 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

AQUISIÇÃO 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Contraente Público, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
UNISELF - Sociedade de Restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., pessoa coletiva número 
501323325, com sede na Rua Cidade de Lisboa, 
número 8, Parque Industrial do Arneiro, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
Município de Loures, C.P.2660-456 São Julião do 
Tojal, com endereço eletrónico ………….. e 
telecópia número 219739319, com o capital social 
de 2.501.500,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Predial/Comercial de 
Loures, adiante designada por Segundo 
Contraente, neste ato representado por 
………………., Segundo Outorgante, na qualidade 
de ……… da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial on line 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 5021-5681-5701. 
 
- Tendo em conta a deliberação da Câmara 

Municipal de Loures, tomada na sua 83.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 8 de fevereiro 
de 2017, que aprovou o início do 
procedimento de Concurso Público e 
respetivas peças do procedimento, publicitado 
na II Série do Diário da República número 31, 
de 13 de fevereiro de 2017, no Jornal Oficial 
da União Europeia número 2017/S 032-
058032, de 15 de fevereiro de 2017, 
Informações Complementares e retificativas 
publicitadas no Suplemento do Jornal Oficial 
da União Europeia número 2017/S 036 - 
065491, de 21 de fevereiro de 2017 e 
disponibilizado no referido dia 13 de fevereiro 
na plataforma VortalNext; 

- Tendo, também, em conta a deliberação de 
adjudicação, tomada pela Câmara Municipal 
de Loures na sua 90.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 17 de maio de 2017 e de 
aprovação da minuta de contrato tomada pelo 
mesmo órgão na sua …..ª Reunião Ordinária, 
realizada em …. de …… de 2017. 

 
Acordam em celebrar o presente contrato de 
Aquisição de Serviços que se rege pelas 
Cláusulas seguintes: 
 
Cláusula Primeira 
 
1. O Segundo Contraente obriga-se ao 

fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e a frio e com 
confeção local para alunos, serviço de 
refeições transportadas a quente e a frio e 
com confeção local para adultos, lanches, e 
fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios das escolas do ensino básico e 
jardins de infância do Município de Loures, 
nos termos definidos na Parte II - Cláusulas 
Técnicas do Caderno de Encargos e na sua 
Proposta. 

 
2. O objeto contratual abrange a possibilidade de 

ampliação de realização de despesa até ao 
máximo de 9% do preço contratual global 
anual, em cada um dos seus anos de vigência, 
sempre que ao longo do(s) ano(s) letivo(s) 
surjam situações que o justifiquem, 
observando-se no caso de ampliação do 
número de escolas destinatárias dos serviços 
objeto do contrato todo o conjunto de regras, 
requisitos técnicos e preços unitários 
adjudicados. 

 
3. O Contraente Público fica adstrito ao dever de 

comunicar ao Segundo Contraente, com a 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 
qualquer acréscimo do número de escolas 
destinatárias dos serviços objeto do presente 
contrato, devendo ainda, indicar toda a 
informação relevante com vista à adequação 
dos serviços a prestar às regras previamente 
contratadas. 

 
4. O número de dias anual de prestação de 

serviço efetivo é de 180 (cento e oitenta) dias 
úteis para um fornecimento correspondente às 
refeições diárias e aos lanches, estimadas por 
escola, aos quais acresce um número de dias 
anual de prestação de serviço efetivo de 40 
(quarenta) dias úteis, correspondente aos 
períodos de interrupções letivas e de férias 
escolares, para um fornecimento 
correspondente a 25% das refeições diárias 
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estimadas por escola, bem como a 25% dos 
lanches diários estimados por escola tudo 
conforme indicado nos Anexos II e III do 
Programa de Concurso e Anexos J, K, e C do 
Caderno de Encargos. 

 
5. Os fornecimentos a efetuar no período de 40 

(quarenta) dias úteis correspondente aos 
períodos de interrupções letivas e de férias 
escolares, para um fornecimento 
correspondente a 25% das refeições diárias 
estimadas por escola, bem como a 25% dos 
lanches diários estimados por escola, ficam 
sujeitos à comunicação a ser feita pelo 
Contraente Público ao Segundo Contraente 
respeitante às escolas onde tais fornecimentos 
deverão ocorrer e as quantidades respetivas, 
porquanto, no decurso de vigência do contrato 
podem existir escolas onde não tenha que 
haver lugar ao fornecimento estimado e 
previsto previamente. 

 
6. O não fornecimento da quantidade integral de 

refeições e bens estimados no Anexo I do 
Programa de Concurso e Anexo I do Caderno 
de Encargos não dará lugar a qualquer 
pagamento ao Segundo Contraente seja 
respeitante ao preço correspondente ao 
número de refeições fornecidas que fiquem 
aquém da quantidade estimada constante nos 
referidos Anexos, seja a título de 
indemnização ou compensação pela não 
ocorrência do fornecimento. 

 
Cláusula Segunda - Os fornecimentos objeto do 
contrato são prestados nos refeitórios das escolas 
identificadas nos Anexos II e III que fazem parte 
integrante do Programa de Concurso e das 
escolas constantes dos Anexos C, J e K do 
Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Terceira 
 
1. Os fornecimentos objeto do contrato serão 

efetuados no ano letivo de 2017 a 2018, com 
início de produção de efeitos em 01 de 
setembro de 2017, e após visto prévio do 
Tribunal de Contas. 

 
2. O contrato renovar-se-á automaticamente, até 

um período máximo de vigência de três anos, 
se não for denunciado, por qualquer dos 
Contraentes com a antecedência mínima de 
120 (cento e vinte) dias relativamente ao seu 
termo. 

 
3. A denúncia realizada nos termos do número 

anterior não dará lugar a qualquer obrigação 
de compensação ou indemnização. 

Cláusula Quarta - Constitui obrigação do 
Segundo Contraente fornecer os bens ou prestar 
os serviços ao Contraente Público, conforme o 
preço, os requisitos técnicos e demais condições 
acordadas. 
 
Cláusula Quinta 
 
1. O Contraente Público obriga-se a pagar ao 

Segundo Contraente, pela integralidade do 
fornecimento das refeições, lanches, 
piqueniques e kits descartáveis, nas 
quantidades e aos preços unitários que 
resultam do Anexo I do Programa de 
Concurso e do Anexo I do Caderno Encargos, 
os seguintes valores: 

 
- o preço global anual de 2.156.484,50 € (dois 

milhões, cento e cinquenta e seis mil, 
quatrocentos e oitenta e quatro euros e 
cinquenta cêntimos), acrescido do IVA - 
Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 
legal em vigor, se legalmente devido. 

- o preço global para os três anos de 
6.469.453,50 € (seis milhões quatrocentos e 
sessenta e nove mil quatrocentos e cinquenta 
e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido 
do IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, 
à taxa legal em vigor, se legalmente devido. 

 
2. O preço referido no número anterior inclui 

todos os custos, encargos e despesas cuja 
responsabilidade não esteja expressamente 
atribuída ao Contraente Público, 
nomeadamente os relativos ao transporte das 
refeições objeto do contrato para o respetivo 
local de entrega, os relativos a encargos 
decorrentes da utilização de marcas 
registadas, patentes ou licenças, ou encargos 
de qualquer natureza. 

 
3. Os serviços eventuais referidos no número 2 

da Cláusula 1.ª do Caderno de Encargos, a 
verificarem-se, são pagos tendo por referência 
os preços unitários constantes no Anexo I da 
proposta apresentada pelo Segundo 
Contraente, na parte referente aos preços 
unitários. 

 
4. O encargo resultante do presente contrato 

será satisfeito pela dotação orçamental 
seguinte: classificação orgânica: 0503, 
classificação económica:020105, com o 
número de compromisso: 2017/1942, datado 
de 19 de maio de 2017. 
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Cláusula Sexta - Os pagamentos devidos pelo 
Contraente Público serão efetuados nos termos 
definidos na cláusula quinta do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Sétima - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de 
Seguro Caução com o número de apólice 
0080.10.005244, emitida em 25 de maio de 2017, 
pela “AGEAS PORTUGAL - COMPANHIA DE 
SEGUROS, S.A.”, com o capital social de 
36.870.805,00 €, com sede na Rua Gonçalo 
Sampaio, número 39, no Porto, no valor de 
323.472,68 €, a favor da Câmara Municipal de 
Loures. 
 
Cláusula Oitava - Não há lugar à revisão dos 
preços contratualizados durante todo o período de 
vigência contratual, incluído o período que resulte 
da renovação do contrato. 
 
Cláusula Nona 
 
1. Ao Contraente Público assiste o direito de 

efetuar todos os atos de fiscalização, que se 
julguem necessários e convenientes à boa 
execução do serviço a prestar. 

 
2. O Segundo Contraente deverá, sempre que 

solicitado, facultar ao Contraente Público ou a 
quem for por si indicado todos os elementos 
necessários, nomeadamente quanto à 
verificação qualitativa das instalações e exame 
dos produtos em fase de armazenagem, 
preparação, confeção dos produtos e 
ementas, bem como outros que o Contraente 
Público considere relevantes para a prestação 
do serviço em causa, nomeadamente os 
respeitantes ao cumprimento das regras 
laborais. 

 
Cláusula Décima 
 
1. O incumprimento das obrigações contratuais 

pelo Segundo Contraente, por facto que lhe 
seja imputável, poderá dar lugar à aplicação 
de sanções pecuniárias, sem prejuízo do 
direito de resolução do contrato. 

 
2. Sempre que se verifique uma suspensão 

parcial ou temporária da prestação de serviços 
por parte do Segundo Contraente, este ficará 
sujeito ao pagamento de uma sanção 
pecuniária correspondente ao valor das 
refeições em falta. 

 
 
 

3. Sempre que forem obtidas, pelo Contraente 
Público ou por entidades oficiais, análises 
feitas em laboratórios acreditados ou de 
referência, com resultados não aceitáveis, no 
que respeita à qualidade das refeições, o 
Segundo Contraente ficará sujeito a uma 
sanção pecuniária correspondente ao valor 
total das refeições servidas nesse refeitório, 
no mês a que respeita o resultado obtido, sem 
prejuízo do direito de resolução do contrato. 

 
4. Sempre que o Contraente Público verificar 

situações violadoras do cumprimento do 
contrato, nomeadamente por serviço não 
aceitável no que respeita à qualidade da 
ementa, incumprimento das capitações dos 
alimentos previstas para alunos e adultos ou 
por incumprimento das regras de higiene das 
instalações e equipamentos, não efetuará o 
pagamento ao Segundo Contraente do valor 
total das refeições servidas nesse dia e nesse 
refeitório, sem prejuízo do direito de resolução 
do contrato. 

 
5. Os valores relativos às sanções pecuniárias a 

aplicar serão creditados a favor do Contraente 
Público ou deduzidos ao preço a pagar pelo 
serviço. 

 
6. A aplicação das sanções pecuniárias é 

cumulativa. 
 
Cláusula Décima Primeira 
 
1. O Contraente Público não incorrerá em 

responsabilidade, se algum dos equipamentos 
educativos referidos não concretizar a sua 
abertura como o previsto. 

 
2. Nenhuma das partes incorrerá em 

responsabilidade se, por caso fortuito ou de 
força maior, for impedida de cumprir as 
obrigações assumidas no contrato. 

 
3. Entende-se por caso fortuito ou de força maior 

qualquer situação ou acontecimento 
imprevisível e excecional, independente da 
vontade das partes, e que não derive de falta 
ou negligência de qualquer delas. 

 
4. A parte que invocar casos fortuitos ou de força 

maior deverá comunicar e justificar tais 
situações à outra parte, bem como informar o 
prazo previsível para restabelecer a situação. 
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Cláusula Décima Segunda - O Segundo 
Contraente tem de assegurar a existência de um 
supervisor permanente, devidamente habilitado e 
com formação superior na área das Ciências da 
Nutrição, para efeitos de monitorização, controle e 
fiscalização da prestação dos serviços, nos termos 
da Cláusula Décima Quinta do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Décima Terceira - O presente 
fornecimento é feito, ainda, de acordo com as 
restantes cláusulas do referido Caderno de 
Encargos, seus esclarecimentos, e demais 
elementos escritos, e patenteados, documentos 
que, aqui se dão por integralmente reproduzidos e 
que ficarão arquivados, constituindo parte 
integrante do presente contrato, de acordo com o 
previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos 
Públicos. 
 
Cláusula Décima Quarta - Para todas as 
questões emergentes do contrato será competente 
o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com 
expressa renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Quinta 
 
1. Fazem parte integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

b) O Caderno de Encargos, a proposta 
adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 

referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse 
número. 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
Segundo Contraente. 

 
Cláusula Décima Sexta 
 
1. As notificações e comunicações entre os 

Contraentes relativas à fase de execução do 
contrato devem ser efetuadas por email para 
os seguintes endereços eletrónicos: 

 
- MUNICÍPIO DE LOURES: geral@cm-

loures.pt; 
 
- UNISELF - Sociedade de Restaurantes 

Públicos e Privados, S.A.: ……………; 
 

2. Qualquer alteração das informações de 
contacto contidas no contrato deve ser 
comunicada aos outros contraentes. 

 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 44667/DCA/2017 
Concurso Público destinado ao fornecimento 
de viaturas ligeiras, num total de 30, divididas 
em 3 Lotes 
Proposta de aprovação do programa de concurso 
e caderno de encargos, da constituição do Júri e 
de delegação de competência para prestação de 
esclarecimentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 308/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme solicitação efetuada pela Divisão de 

Transportes e Oficinas, através da informação 
n.º 881/DTO/FT, datada de 19/12/2016, 
Webdoc E/121441/2016, com despacho de 
concordância do Sr. Vereador Tiago Matias, 
datado de 20/01/2017, foi manifestada a 
necessidade de instrução e lançamento de um 
procedimento aquisitivo, com vista à 
celebração de contratos que têm por objeto 
principal o fornecimento de viaturas ligeiras, 
num total de 30 (trinta), divididas em 3 (três) 
lotes, de acordo com as especificações 
técnicas constantes do Caderno de Encargos, 
sob a forma de locação financeira, leasing, 
devendo o contrato de locação financeira ter o 
início de produção de efeitos no dia seguinte 
ao da assinatura e outorga do mesmo; 

 
B. A necessidade em causa emerge em virtude 

do termo, em setembro de 2017, do contrato 
de Aluguer Operacional de Viaturas n.º 
15/2013; 

 
C. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos, bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pelas entidades adjudicatárias 
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com a execução dos contratos a celebrar, 
estimado em 529.269,00 € (quinhentos e vinte 
e nove mil duzentos e sessenta e nove euros), 
a que deverá acrescer o IVA à taxa legal em 
vigor, se mostra adequado adotar o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicação de anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea b), todos do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
D. O preço estimado de 529.269,00 € 

(quinhentos e vinte e nove mil duzentos e 
sessenta e nove euros), decorre da estimativa 
de preço de 187.805,00 € (cento e oitenta e 
sete mil oitocentos e cinco euros) para o Lote 
1 respeitante a 14 viaturas “Ligeiros de 
passageiros utilitários, segmento B, a gasolina 
ou gasolina/GPL”, de 253.659,00 € (duzentos 
e cinquenta e três mil seiscentos e cinquenta e 
nove euros) para o Lote 2 respeitante a 12 
viaturas “Ligeiros de passageiros do tipo 
pequeno furgão, a gasóleo” e de 87.805,00 € 
(oitenta e sete mil oitocentos e cinco euros) 
para o Lote 3 respeitante a 4 viaturas “Ligeiros 
de passageiros, segmento C, a gasóleo”, a 
que deverá acrescer o IVA à taxa legal em 
vigor; 

 
E. Face ao preço estimado pagar referido nos 

considerandos C e D o órgão competente para 
contratar, autorizar a despesa, escolher o tipo 
de procedimento, aprovar os documentos pré-
contratuais, aprovar a minuta de contrato, bem 
como para quaisquer outros atos inerentes ao 
procedimento aquisitivo em apreço é a 
Câmara Municipal; 

 
F. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa será suportada através da rubrica 
1303 07010602 2015 | 85, conforme PRC n.º 
657/2017, datada de 01/03/2017; 

 
G. Se tem por adequado que, para além das 

competências que decorrem do disposto no n.º 
1 do artigo 69.º do CCP, seja delegada 
competência ao júri para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e 
nos artigos 16.º n.º 1, alínea b), 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea b,) 36.º, 67.º e 69.º todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, aprovar: 
 
1- O programa do concurso e o caderno de 

encargos do procedimento, que se anexam; 
 
2- O júri com os elementos abaixo identificados e 

delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos nos 
números 1 e 2 do artigo 50.º do CCP: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Eng.º Francisco Teixeira 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Sónia Henrique 
 
- 1.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Antunes 
 
… 

 
Loures, 7 de junho de 2017 

 
O Vereador da Câmara Municipal 

 
(a) Tiago Matias 

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

Proposta de afetação ao domínio público 
municipal de propriedade sita no Bairro da Portela 
da Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 283/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Face às características do processo de 

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

 
B. Tais parcelas de terreno - a afetar a espaços 

verdes públicos, equipamentos de utilização 
coletiva e infraestruturas viárias - são objeto 
de declarações de cedência a título gratuito, 
ao Município, emitidas pelos proprietários. 

 
C. No âmbito do processo de reconversão, a 

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal tem solicitado que se realizem 
as cedências a título gratuito no sentido de 
assegurar a possibilidade de uso, desde já, de 
tais parcelas, tendo em conta a complexidade 
do tratamento urbanístico do Bairro em que se 
integram. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea n), do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o artigo 55.º do Regulamento Municipal para 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal e artigo 31.º e seguintes da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, afetar ao domínio público 
municipal a propriedade a seguir identificada 
integrante do Bairro Portela da Azóia, freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela: 
 
 

Prédio sito no Bairro da Portela da Azóia, 
freguesia da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
 
Quadro síntese da propriedade a integrar no 
domínio público municipal em sequência da 
emissão de declaração de cedência pelos 
respetivos proprietários e previamente à data 
da emissão do alvará de licença de loteamento. 
 
N.º Unidade de Gestão Territorial: 6 
 
Proprietários: P. I. O. L. - Predial Ideal dos 
Olivais, Lda. 
Declarantes: P. I. O. L. - Predial Ideal dos Olivais, 
Lda. 
Data das declarações de cedência: 17.04.2017 
Ficha Predial: 1758 
Artigo Matricial averbado à ficha predial: 
Omisso 
Área do Prédio - Avos - Rústico: --- 
Área do Prédio - Metros ² - Urbano: 355,30 
Confrontações: Norte: Maria Eduarda dos Santos 
Canhoto Segura de Faria; Sul: Rua G; Nascente: 
Jaime Pedrinho e Manuel Pedrinho; Poente: PIOL 
- Predial Ideal dos Olivais, Lda. 
Valor atribuído às parcelas do terreno: 
30.555,80 € 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação estrutural, 
restauro e proteção de elementos 
arquitetónicos - 1.ª fase da obra 
Proposta de aprovação do início, tipo e peças do 
procedimento, de publicitação do anúncio do 
concurso, de designação do Júri e de delegação 
neste de competências para condução do 
procedimento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 288/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As peças do procedimento de formação de 

contrato de empreitada Palácio de Valflores - 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos - 1.ª Fase da 
Obra, em Santa Iria de Azóia, se encontram 
concluídas e devidamente instruídas nos 
termos e para os efeitos do artigo 40.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP); 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

387/DEC/FS, de 2017.06.07. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. Abertura de procedimento por Concurso 

Limitado com Prévia Qualificação ao abrigo da 
alínea b) do artigo 19.º do CCP pelo preço 
base de 328.820,33 € (trezentos e vinte e oito 
mil, oitocentos e vinte euros e trinta e três 
cêntimos), sem IVA; 

 
2. Programa de Concurso, incluindo os requisitos 

mínimos de capacidade financeira (9.1.1) e os 
requisitos mínimos de capacidade técnica 
(9.1.2), e os seguintes critérios e subcritérios 
de seleção da proposta economicamente mais 
vantajosa: 

 
A) PP - Preço da proposta 40% 
B) QT - Qualidade técnica da proposta 60% 

 
 
3. Caderno de encargos; 
 
4. Minuta do convite; 
 

5. Composição do júri: 
 
Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal efetivo Fátima Sil, Eng.ª Civil 
2.º Vogal efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil 
1.º Suplente Raul Leitão, Eng.º Civil 
2.º Suplente Vanda Rodrigues, Eng.ª Civil 

 
 
6. A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

 
7. A delegação de competências no júri para 

condução do procedimento, incluindo a 
prestação de esclarecimentos e audiência 
prévia escrita aos interessados. 

 
… 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 887-T/DOM 
Parque Urbano de Santo António dos 
Cavaleiros - Centro Social e Cultural - 
acabamentos 
Proposta de prorrogação do prazo contratual para 
finalização da obra. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 289/2017 

 
Considerando: 
 
A. A empresa TPS-Teixeira Pinto & Soares, S.A., 

através do ofício com a ref.ª 2017-265, com 
registo de entrada E/49278/2017, vem 
requerer uma prorrogação de prazo para 
conclusão da obra. Esta empreitada foi 
consignada a 03.10.2016, com o prazo 
contratual de 230 dias, e conclusão prevista 
para 20.05.2017. 

 
B. Com a prorrogação de prazo, que a empresa 

vem requerer, o fim dos trabalhos será a 30 de 
junho de 2017. 
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C. Atendendo à evolução dos trabalhos e a 
algumas condicionantes ocorridas no decurso 
da obra, propõe-se superiormente, que seja 
aprovada a intenção da empresa TPS-Teixeira 
Pinto & Soares, S.A, para que o prazo de 
conclusão dos trabalhos seja a 30.06.2017, 
sem qualquer encargo adicional por parte do 
município ao empreiteiro e sem aplicação de 
multa. 

 
D. Com o pedido da aprovação de prorrogação 

de prazo para 30.06.2017, a empresa TPS - 
Teixeira Pinto & Soares, SA. enviou o 
respetivo Plano de Trabalhos, Plano de mão-
de-obra e de Equipamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar a 
prorrogação, do Prazo Contratual, de 41 dias para 
finalização da obra relativa à “Empreitada do 
Parque Urbano de Santo António dos Cavaleiros - 
Centro Comunitário Social e Cultural - 
Acabamentos”, conforme carta da empresa 
adjudicatária “TPS-Teixeira, Pinto & Soares S.A”. 
 
… 

 
Loures, 6 de junho 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) 

 
 
 
 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 671-C/DOM 
Execução de sinalização horizontal no 
concelho de Loures - Lotes 1 e 2 
Proposta de revogação da adjudicação à empresa 
Masitrave - Comércio, Montagem, Reparação, 
Manutenção e Projetos de Sinais de Tráfego, Lda., 
de adjudicação dos Lotes 1 e 2 ao concorrente 
Trafiurbe - Sinalização, Construção e Engenharia, 
S.A., de delegação de competências no Sr. 
Presidente da Câmara para efeitos de aprovação 
da minuta de contrato e de nomeação da Diretora 
Técnica da Fiscalização e Representante Legal do 
Dono da Obra. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 290/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público, nos termos das disposições 
conjugadas dos artigos 16.º, n.º 1, alínea b), 
19.º, alínea b) e 130.º e seguintes, todos do 
Código dos Contratos Públicos, para execução 
da empreitada " Sinalização Horizontal no 
Concelho"; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

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

 
C. Em relação aos Lotes 1 e 2 que foram 

adjudicados à empresa Masitrave - Comércio, 
Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projetos de Sinais de Tráfego, Lda., em 
Reunião de Câmara, datada de 19/04/2017, foi 
verificado que o adjudicatário não apresentou 
os documentos de habilitação exigidos, pelo 
que lhe foi solicitado, em sede de audiência 
prévia, que se pronunciasse acerca desta falta 
de documentos e consequente caducidade da 
adjudicação, sendo que não houve da parte da 
empresa qualquer resposta; 

 
D. Em consequência, a adjudicação caducou por 

falta de documentos de habilitação, nos 
termos do n.º 1 do Art.º 86.º do CCP. 

 
E. Nestas circunstâncias, nos termos do n.º 4 do 

Art.º 86.º do CCP, a adjudicação dos Lote 1 e 
2 deverá ser feita ao concorrente que está em 
2.º lugar - Trafiurbe - Sinalização, Construção 
e Engenharia, S.A.. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea f) do número 1 do artigo 33.º e 
do n.º 1 do artigo 34.º, ambos do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, nos números 3 e 
4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º, 76.º 
e 86.º, estes últimos todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar: 
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1. A caducidade da adjudicação dos Lotes 1 e 2 
aprovada em reunião de Câmara, datada de 
19/04/2017, à empresa Masitrave - Comércio, 
Montagem, Reparação, Manutenção e 
Projetos de Sinais de Tráfego, Lda.; 

 
2. A adjudicação dos Lotes 1 e 2 ao concorrente 

Trafiurbe - Sinalização, Construção e 
Engenharia, S.A. que está em 2.º lugar no 
Relatório Final de Análise de Propostas, pelo 
valor de 90.000,00 € cada, acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor. 

 
3. A delegação da aprovação da minuta do 

contrato no Sr. Presidente da Câmara, 
atendendo à urgência e ao facto da 1.ª 
adjudicação ter caducado. 

 
4. A nomeação como Diretora Técnica da 

Fiscalização e Representante Legal do Dono 
da Obra, para cada um dos lotes, a Sr.ª 
Engenheira Teresa Gomes, nos termos e para 
os efeitos do disposto no artigo 344.º do 
Código dos Contratos Públicos. 

 
… 

 
Loures, 7 de junho 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) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
constituição de Júri do procedimento concursal 
para recrutamento e seleção de cargo de direção 
intermédia de 3.º grau - Chefe da Unidade do 
Serviço Municipal de Proteção Civil. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 285/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna urgente garantir o normal 

funcionamento dos serviços, de modo a não 
afetar os munícipes que deles careçam; 

B. Compete à Assembleia Municipal designar os 
membros que integram a composição dos júris 
dos procedimentos concursais dos cargos 
dirigentes, sob proposta da Câmara Municipal, 
sendo constituídos por um presidente e dois 
vogais; 

 
C. Nos termos do quadro legal em vigor, o 

presidente do júri é designado de entre 
personalidades de reconhecidos mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal; 

 
D. Por sua vez, os vogais são designados de 

entre personalidades de reconhecido mérito 
profissional, credibilidade e integridade 
pessoal, cuja atividade seja ou tenha sido 
exercida preferencialmente na área dos 
recursos humanos ou da administração local 
autárquica. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 1 do artigo 13.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a designação dos seguintes 
membros para integrar a composição do júri do 
procedimento concursal da Câmara Municipal de 
Loures: 
 
Procedimento concursal para recrutamento e 
seleção do cargo de direção intermédia de 3.º 
grau 
 
Chefe da Unidade do Serviço Municipal de 
Proteção Civil (SMPC). 
 
Presidente: Comissário Paulo Rui da Costa 
Morgado, Comandante da Polícia Municipal de 
Loures. 
 
Vogal: Dr. Carlos Manuel Rio Santos, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos da Câmara 
Municipal de Loures. 
 
Vogal: Dr.ª Paula Rita Marreiros, Chefe da Divisão 
de Administração Geral. 

 
Loures, 7 de junho de 2017 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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Proposta de admissão de 28 trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 302/2017 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 67.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
22 de junho de 2016 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 17 de agosto 
de 2016, Aviso n.º 10195/2016, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
 
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo à necessidade de colmatar as 
saídas de trabalhadores e tendo em vista a 
cessação ao recurso a programas de inserção 
profissional; 

 
G. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 28 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
157, de 17 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10195/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017. 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de admissão de 16 trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 303/2017 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Técnico da carreira geral de 
Assistente Técnico; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na 67.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Loures, realizada em 22 de junho de 2016 
e publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10109/2016, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
 
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Técnicos para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho, atendendo à carência de 
recursos humanos nesta carreira/categoria e 
tendo em vista a cessação ao recurso a 
programas de inserção profissional; 

 
G. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 16 trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
156, de 16 de agosto de 2016, Aviso n.º 
10109/2016, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017. 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de admissão de 6 trabalhadores para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
de reserva de recrutamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 304/2017 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum para a carreira de Assistente 
Operacional, aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, na 63.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 27 de abril de 2016 e publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 121, de 
27 de julho de 2016, Aviso n.º 8036/2016, 
referência 1, foi constituída reserva de 
recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
 
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções no Departamento 
de Ambiente, tendo em vista a cessação ao 
recurso a programas de inserção profissional; 

 
G. A evolução do número de trabalhadores da 

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

 
H. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 6 trabalhadores para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
121, de 27 de julho de 2016, Aviso n.º 8036/2016, 
a afetar ao Departamento de Ambiente. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017. 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de admissão de 1 trabalhador para 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas a termo resolutivo incerto, por utilização 
de reserva de recrutamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 305/2017 

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

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

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, na área profissional 
de sapador florestal; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

recrutamento de 4 Assistentes Operacionais, 
na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo incerto, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 63.ª reunião ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
27 de abril de 2016 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 109, de 7 de junho de 
2016, Aviso n.º 7240/2016, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 

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

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

 
 

F. Em 15 de junho de 2009 foi celebrado o 
protocolo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures, o Instituto de 
Financiamento da Agricultura e Pescas, I.P. e 
a Autoridade Florestal Nacional, para a 
constituição e funcionamento de uma equipa 
de sapadores florestais constituída por um 
mínimo de 5 efetivos, nos termos do artigo 7.º 
do Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 de maio. 
Ao abrigo deste protocolo, foi criada a equipa 
de sapadores florestais, que entrou em 
atividade a 25/06/2010; 

 
G. O Instituto da Conservação da Natureza e das 

Florestas (ICNF), através do ofício n.º 
8265/2015, “desde que a equipa se mantenha 
operacional e prossiga os objetivos para que 
foi criada, (…) não manifesta qualquer 
interesse em resolver o referido acordo de 
colaboração (...) desde que a equipa cumpra 
as condições e obrigações previstas no 
Decreto-Lei n.º 109/2009, de 15 de maio, e 
tendo subjacente o tipo de contratação dos 
sapadores florestais, a equipa poderá usufruir 
do apoio ao seu funcionamento, para o qual o 
município terá de se candidatar anualmente.”; 

 
H. O relevante interesse das atribuições 

cometidas à equipa de sapadores florestais no 
âmbito da gestão florestal e defesa da floresta, 
designadamente, na prevenção de incêndios 
florestais através da vigilância e primeira 
intervenção, em ações de silvicultura 
preventiva, na manutenção e beneficiação de 
redes de caminhos e de outras infraestruturas 
florestais, no apoio ao combate a incêndios, 
nas operações de rescaldo e nas ações de 
sensibilização das populações; 

 
I. Nos termos do artigo 304.º da LTFP, um 

trabalhador apresentou denúncia de contrato, 
com efeito a 01/06/2017, ficando por ocupar 
um dos 5 postos de trabalho na área 
profissional de sapador florestal; 

 
J. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistente Operacional na 
referida área profissional, a fim de dar 
continuidade ao trabalho realizado pela equipa 
constituída por 5 sapadores florestais; 

 
K. A evolução do número de trabalhadores da 

Câmara Municipal de Loures revela um 
decréscimo de 6 efetivos face ao ano 2015 e 
de 25 efetivos relativamente a 2014, 
correspondendo a uma redução efetiva de 
0,29% e 1,19%, respetivamente. Revela ainda 
que nos trabalhadores integrados na carreira 
de assistente operacional houve uma 
diminuição de 4,79% nos últimos 2 anos; 
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L. As soluções interpretativas uniformes da 
Direção-Geral das Autarquias Locais, 
homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no artigo 
24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 
regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro, não é aplicável à 
Administração Local, inexistindo situações de 
requalificação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 trabalhador para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas a termo 
resolutivo incerto, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
109, de 7 de junho de 2016, Aviso n.º 7240/2016, 
a afetar ao Departamento de Ambiente. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017. 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

RETIFICAÇÃO 
 

Programa de Ocupação de Tempos Livres 2017 
 

Verão com Desafios 
 

Proposta de aprovação de retificação das datas 
para inscrição no 3.º turno do Programa de 
Ocupação de Tempos Livres 2017 - Verão com 
Desafios. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 315/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da informação n.º 28/DCDJ-

GJ/RM, de 06/06/2017, registada em webdoc 
sob o n.º E/57539/2017 (...) e da deliberação 
n.º 265/2017, aprovada na 91.ª reunião 
ordinária de 31/05/2017, respeitantes às 
normas de participação no Programa de 
Ocupação de Tempos Livres 2017 - Verão 
com Desafios, foi indicado por lapso, como 
período de inscrição para o 3.º Turno, a 
decorrer entre 31 de julho e 11 de agosto de 
2017, as datas de 19 e 20 de julho, quando 
deviam ter sido indicadas as de 19 e 20 de 
junho; 

 
B. É necessário proceder à retificação urgente 

das datas previstas nessa deliberação, de 
acordo com o ponto acima, para não frustrar 
as expetativas e não induzir em erro, quer 
munícipes, quer funcionários. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 174.º do Código de Procedimento 
Administrativo (Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro), aprovar a retificação das datas indicadas 
para inscrição no 3.º turno do Programa de 
Ocupação de Tempos Livres 2017 - Verão com 
Desafios, para 19 e 20 de junho de 2017. 

 
 

Loures, 12 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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CULTURA 
 

Proposta de aprovação do início de procedimentos 
para criação e registo da marca “Loures, Capital 
do Clarinete”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 294/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a empenhar-

se na implementação de uma estratégia 
cultural de valorização das suas gentes e do 
território, reforçando a identidade e o 
sentimento de orgulho e pertença, 
potenciando o que nos diferencia e nos torna 
únicos. 

 
B. No quadro cultural e artístico, em especial na 

área da música e numa perspetiva histórica 
local, que ultrapassa já as fronteiras do 
território nacional, destaca-se um conjunto de 
virtuosos músicos, clarinetistas, originários do 
concelho de Loures, como Marcos Romão dos 
Reis Júnior, António Saiote, Jaime Carriço, 
Luís Gomes, entre outros, que deixam legado 
a uma nova geração de clarinetistas como 
Aldara Medeiros e Martim Barbosa. 

 
C. Ciente do potencial endógeno de Loures neste 

domínio, têm-se vindo a desenvolver e 
promover no Município projetos e iniciativas 
que lhe dão expressão, donde se destacam o 
Meeting Internacional de Clarinete Marcos 
Romão dos Reis Jr. e Clarinete In Orquestra, 
com enfoque no incremento da formação para 
lá da oferta e programação musical de 
qualidade assinalável, captando a atenção e 
interesse de nomes de referência do Clarinete 
no panorama nacional e internacional. 

 
Ao longo das edições destes eventos, aos 
portugueses António Saiote, Nuno Silva, Iva 
Barbosa, Luís Gomes, Nuno Pinto, Paulo 
Gaspar, Hugo Queirós, Francisco Ribeiro, 
Manuel Jerónimo, Catarina Rebelo, Bruno 
Graça, Victor Pereira, João Pedro Santos, 
juntaram-se nomes internacionais como 
Shigeru lkushima (Japão), John Cipolla e Julia 
Heinen (EUA), Mauricio Murcia (Colômbia), 
Ana Catalina Ramirez (Costa Rica), Carmén 
Borregales (Venezuela), António Fraioli (Itália), 
Harri Mäkl (Finlândia), Juan Ferrer (Espanha), 
Juvino Alves (Brasil), o trio Stroikowe 
(Polónia), a Orquestra de Clarinetes Príncipe 
das Astúrias, entre outros, com os quais 
músicos e bandas filarmónicas de Loures 
tiveram oportunidade de partilhar experiências 
e adquirir conhecimento. 

D. Este ano, por ocasião do centenário do 
nascimento de Marcos Romão dos Reis 
Júnior, exímio clarinetista, compositor e 
dedicado professor, o Município deu mais um 
passo nesse desígnio com a abertura da 
Academia de Clarinete Marcos Romão dos 
Reis Jr. reforçando a componente formativa de 
excelência, fundamental para a evolução da 
prática musical e artística no Concelho. 
Também a exposição Intemporalidades 
Sonoras - o Maestro Marcos Romão dos Reis 
Júnior, patente no Museu Municipal de Loures, 
vem dar destaque, enaltecer e dar a conhecer 
este músico de referência do concelho de 
Loures e o legado artístico e cultural deixado e 
perpetuado. 

 
E. Loures tem e assumiu assim um rumo que 

vem concitando envolvimento, participação, 
progresso e reconhecimento em Portugal e no 
Mundo. 
Rumo que faz todo o sentido continuar e 
aprofundar, fazendo de Loures a Capital do 
Clarinete. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar o início de procedimentos, 
incluindo os legais, para a criação e registo da 
marca “Loures, Capital do Clarinete”. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESPORTO 
 

Proposta de outorga de Acordo de Colaboração 
com a Federação Portuguesa de Futebol. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 295/2017 

 
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 de 
interesse municipal; 

 
B. O Município de Loures tem vindo a promover 

uma política dinâmica de fomento do desporto, 
nas suas vertentes lúdica, cívica e sobretudo, 
formativa, em especial na modalidade de 
futebol; 

 
C. O Decreto-Lei n.º 45/2015, de 9 de abril, veio 

definir as formas de proteção do nome, 
imagem e atividades desenvolvidas pelas 
federações desportivas, bem como, reiterar o 
caráter obrigatório e vinculativo do parecer 
destas, nos termos previstos no artigo 32,º da 
Lei n,º 5/2007, de 16 de janeiro; 

 
D. Por forma a agilizar procedimentos no que 

concerne à realização de provas ou 
manifestações desportivas em espaços 
públicos e à obtenção dos pareceres 
vinculativos pelas respetivas Federações 
Desportivas, propôs a Federação Portuguesa 
de Futebol a outorga de acordo de 
colaboração entre esta, a Associação de 
Futebol de Lisboa e o Município de Loures, 
nos termos da informação com o registo de 
webdoc n.º E/15608/2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a outorga do acordo de 
colaboração proposto pela Federação Portuguesa 
de Futebol que consta da informação n.º 
E/15608/2017, cuja minuta segue em anexo. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 2 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Federação Portuguesa de Futebol, 
abreviadamente designada por FPF, pessoa 
coletiva n.º 500110387, com sede na Cidade do 
Futebol, Avenida das Seleções, em Oeiras, neste 
ato representada pelo seu Presidente, Dr. 
Fernando Soares Gomes da Silva, e pelo Diretor 
Pedro Miguel Pereira Dias, doravante designada 
FPF, 
 
Associação de Futebol de Lisboa, Pessoa Coletiva 
n.º NIPC 500032297 e com sede em Rua Nova da 
Trindade, 2 - 2.º, Lisboa, aqui representada pelo 
seu Presidente, Dr. Nuno Carcomo Lobo, e 
doravante designada AFL, 
 
o Município de Loures, Pessoa Coletiva n.º NIPC 
501294996, com sede em Praça da Liberdade, 
Loures, aqui representada pelo seu Presidente, 
Dr. Bernardino Soares e doravante designada 
CML. 
 
Considerando que: 
 
No passado dia 13 de fevereiro foi realizada na 
Cidade do Futebol uma reunião de trabalho com o 
objetivo de explicar e esclarecer o novo 
enquadramento legal (DL 45/2015 de 9 de abril), 
para a organização de atividades recreativas e de 
lazer no âmbito do desporto, promovidas por 
entidades públicas e privadas em modalidades 
desportivas que têm federações desportivas com 
UPD, nomeadamente: 
 
1. Possibilidade das entidades promotoras 

organizarem as provas e atividades 
desportivas nos moldes pretendidos 
(requerimento da homologação das mesmas à 
FPF), seja organização exclusiva ou em 
parceria com outras entidades. 

 
2. Todas as provas e atividades desportivas têm 

que obter a necessária homologação da FPF. 
 
 
 



 

 
N.º 12 

  

 
 

14 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

33 

 

3. Para obtenção da referida homologação, as 
entidades têm de comprovar, entre outros 
aspetos previstos no regulamento de 
homologação de provas da FPF, que todos os 
participantes são portadores de seguro 
desportivo obrigatório por lei e são portadores 
de examos médico desportivo. 

 
4. O controlo dos pressupostos mencionados em 

3 é realizado pelas entidades promotoras das 
provas, sendo remetidas à FPF evidências das 
mesmas para efeito do pedido de 
homologação. 

 
5. As entidades promotoras dos eventos 

comprometem-se a não aceitar inscrições de 
entidades/participantes que não cumpram com 
as obrigações definidas pela FPF em sede de 
regulamento de homologação das provas. 

 
6. A FPF e a AFL comprometem-se a colaborar 

com a CM de Loures, sempre que as partes 
estejam de acordo, a realizar ações de 
formação para agentes desportivos 
participantes nas provas a realizar de futebol, 
Futsal e Futebol de Praia, a custos 
controlados. 

 
7. A FPF compromete-se a realizar uma revisão 

do regulamento de homologação de provas, 
não obrigando à nomeação de árbitros oficiais 
da FPF ou Associações Distritais e Regionais 
de Futebol. 

 
8. A FPF compromete-se a integrar os 

praticantes de Recreação e Lazer 
enquadrados no âmbito do DL 45/2015, na 
família do futebol (registo, emissão de cartão). 

 
 
Em face do exposto, é celebrado e reciprocamente 
aceite o presente Acordo de Colaboração que se 
rege nos seguintes termos: 

 
Cláusula Primeira 

 
A FPF reconhece a possibilidade da entidade 
promotora (CML), organizar provas e atividades 
desportivas no âmbito da Recreação e Lazer, em 
exclusivo ou em parceria com outras entidades, 
devendo, para tanto, dirigir à FPF requerimento 
para a homologação das mesmas. 

 
Cláusula Segunda 

 
A entidade promotora (CML), assume requerer à 
FPF a homologação das provas e atividades 
desportivas que pretende organizar, 
comprometendo-se: 

a) Todas as provas têm que obter a necessária 
homologação da FPF. 

b) Para obtenção da referida homologação, a 
entidade promotora tem de comprovar, entre 
outros aspetos previstos no regulamento de 
homologação de provas da FPF, que todos os 
participantes são portadores de seguro 
desportivo obrigatório por lei e são portadores 
de exames médico desportivo. 

c) O controlo dos pressupostos mencionados na 
alínea anterior é efetuado pelas entidades 
promotoras das provas, sendo remetido à FPF 
evidência dos mesmos para efeito do pedido 
de homologação das provas. 

d) As entidades promotoras das provas 
comprometem-se a não aceitar inscrições de 
entidades/participantes que não cumpram com 
as obrigações definidas pela FPF em sede de 
regulamento de homologação das provas. 

e) As entidades promotoras das provas 
comprometem-se a facultar à FPF o registo 
das inscrições dos praticantes e das equipas. 

 
Cláusula Terceira 

 
A FPF e a AFL comprometem-se a colaborar com 
a CM de Loures, na realização de ações de 
formação para agentes desportivos participantes 
nas atividades de futebol, Futsal e Futebol Praia, a 
custos controlados, sempre que se justificar e que 
as partes estejam de acordo. 

 
Cláusula Quarta 

 
A FPF compromete-se a realizar uma revisão do 
regulamento de homologação de provas, de forma 
a não ser obrigatória a nomeação de árbitros 
oficiais da FPF ou das Associações Distritais e 
Regionais de Futebol. 

 
Cláusula Quinta 

 
A FPF e a AFL comprometem-se a integrar os 
praticantes de Recreação e Lazer enquadrados no 
âmbito do DL 45/2015, na família do futebol. 

 
Cláusula Sexta 

 
A FPF e AFL comprometem-se a divulgar, na sua 
página oficial, todas as provas e atividades 
desportivas de Futebol, Futsal e Futebol de Praia, 
que foram objeto de homologação em 
conformidade com o disposto no DL 45/2015 de 9 
de abril. 
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Cláusula Sétima 
 

1- O presente Acordo de Colaboração entra em 
vigor na data da sua assinatura e terá a 
duração até 30 de junho de 2018, renovável 
automaticamente por um período de um ano 
se nenhuma das partes o denunciar. 

 
2- As partes podem propor, em qualquer 

momento, alterações ao presente Acordo de 
Colaboração, bem como, fazê-lo cessar, 
desde que alguma das partes não cumpra o 
estabelecido, mediante comunicação escrita 
efetuada com a antecedência mínima de 60 
dias. 

 
O presente Acordo de Colaboração é assinado em 
Loures, aos xx dias do mês de xxxxxxx do ano de 
dois mil e dezassete, sendo elaborado em três 
exemplares de igual valor, ficando um na posse de 
cada uma das partes. 

 
 

Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Federação Portuguesa de Futebol 
 

Fernando Gomes 
 
 
 

Associação de Futebol de Lisboa 
 

Nuno Lobo 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas para a 
Cooperativa “A Sacavenense” e para a Escola de 
Música do Conservatório Nacional, no âmbito de 
Protocolo tripartido existente. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 296/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovado na 19.ª Reunião de Câmara, de 

12 de outubro de 2011, o Protocolo tripartido 
entre o Município, a Escola de Música do 
Conservatório Nacional e a Cooperativa “A 
Sacavenense”, no âmbito do funcionamento 
do Pólo de Loures da Escola de Música do 
Conservatório Nacional; 

 
B. Foi aprovada na 32.ª Reunião de Câmara, de 

4 de fevereiro de 2015, a alteração das verbas 
expressas no referido Protocolo; 

 
C. Ao abrigo da cláusula 3.ª, alíneas a) e h), do 

referido protocolo, é responsabilidade do 
Município atribuir um subsídio anual no valor 
de 13.000,00 € (treze mil euros), pela 
cedência, das instalações da Cooperativa “A 
Sacavenense”, n.º de contribuinte 500004862, 
bem como atribuir um apoio anual de 1.000,00 
€ (mil euros), à Escola de Música do 
Conservatório Nacional, n.º de contribuinte 
600019896, como forma de comparticipação 
nas despesas inerentes à realização de 
concertos de apresentação do Pólo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto da alínea u) do n.º 1 artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, 
aprovar a transferência de verba à Cooperativa “A 
Sacavenense”, no valor de 13.000,00 € (treze mil 
euros) e à Escola de Música do Conservatório 
Nacional, no valor de 1.000,00 € (mil euros). 

 
 

Loures, 5 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para Juntas 
de Freguesia - apoio em transporte escolar - 1.º e 
2.º trimestres do ano letivo de 2016/2017 e acerto 
do ano letivo 2015/2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 297/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), que 
prevê como competências das Câmaras 
Municipais assegurar, organizar e gerir os 
transportes escolares; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

que regulamenta o modo como se procede à 
atribuição deste apoio; 

 
C. De acordo com o estipulado no Dec.-Lei n.º 

299/84 e no Dec.-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
janeiro e no plano de transportes escolares de 
2016/2017, aprovado pelo Conselho Municipal 
de Educação a 19/07/2016 e em Reunião de 
Câmara de 26/08/2016 pela proposta n.º 
364/2016; 

 
D. O apoio em transporte escolar destina-se a ser 

atribuído trimestralmente através das Juntas 
de Freguesia aos alunos que por falta de 
vaga, área ou curso foram compulsivamente 
encaminhados para fora do concelho; 

 
E. Após verificação da candidatura da aluna 

xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, concluiu-se que 
a aluna não foi ressarcida do valor 
correspondente ao título de transporte no ano 
letivo 2015/2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do 
Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, aprovar 
a transferência de verba relativa ao apoio em 
transporte escolar, para as Juntas de Freguesia no 
valor total de 13.322,45 € (treze mil trezentos e 
vinte e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), 
referente aos 1.º e 2.º trimestres do ano letivo 
2016/2017 (13.279,95 €), e ao acerto do ano letivo 
2015/2016 no valor de 42,50 €, referente à aluna 
supramencionada. 
 

Junta de Freguesia NIF Valor 
Junta de Freguesia 
de Bucelas 506651517 205,24 € 
Junta de Freguesia 
de Bucelas 
acerto ano letivo 2015/2016 506651517 42,50 € 
Junta de Freguesia 
de Loures 506849171 4.467,05 € 
Junta de Freguesia 
de Lousa 507084233 487,42 € 
União das Freguesias 
de Camarate, 
Unhos e Apelação 510835384 772,84 € 
União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 510838162 315,55 € 
União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho 510839355 1.204,54 € 
União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha 
e Bobadela 510839533 4.588,15 € 
União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do 
Tojal 510839657 882,10 € 
União das Freguesias 
de Santo António 
dos Cavaleiros e Frielas 510839665 357,06 € 

TOTAL ------ 13.322,45 € 

 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação de Adenda às Normas do 
serviço de Apoio à Família para o ano letivo de 
2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 300/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As Normas do Serviço de Apoio à Família, 

para o ano letivo 2016/2017, foram aprovadas 
por unanimidade, na 71.ª Reunião de Câmara, 
a 26 de agosto de 2016; 

 
B. A Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro, procede 

à atualização do valor indexante dos apoios 
sociais (IAS). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar uma adenda às 
Normas do Serviço de Apoio à Família, para o ano 
letivo 2016/2017, referente ao artigo 10.º, n.º 3, 
atualizando o quadro de escalões de rendimento 
de referência do agregado familiar, de acordo com 
a Portaria n.º 4/2017: 
 
Onde se lê 

 
“Artigo 10.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES 
FAMILIARES POR OPÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
3. … 
 

Escalões 
de rendimento de referência 

do agregado familiar 

Rendimento total 
do ano de referência 

 
1.º 

Iguais ou inferiores a 
0,5xIASx14 meses 

 
Até 2.934,54€ (inclusive) 

 
 
2.º 

Superiores a 0,5xIASx14 
meses e 
iguais ou inferiores a 
1xIASx14 meses 

 
De 2.934,54€ até 
5.869,08€ 

 
(Valor IAS = 419,22 €)” 
 
 
Deve passar a ler-se 

 
Artigo 10.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES 
FAMILIARES POR OPÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
3. … 
 

Escalões 
de rendimento de referência 

do agregado familiar 

Rendimento total 
do ano de referência 

 
1.º 

Iguais ou inferiores a 
0,5xIASx14 meses 

 
Até 2.949,24€ (inclusive) 

 
 
2.º 

Superiores a 0,5xIASx14 
meses e 
iguais ou inferiores a 
1xIASx14 meses 

 
De 2.949,25€ até 
5.898,48€ 

 
(Valor IAS = 421,32€) 

 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas e Escola Secundária - 
apoio financeiro. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 298/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal organizou a “Semana da 

Educação” - Educação pela Arte, que decorreu 
entre os dias 2 e 8 maio de 2017, com várias 
iniciativas pelo Concelho; 

 
B. Os Agrupamentos de Escolas General 

Humberto Delgado e de Apelação e a Escola 
Secundária de Camarate apoiaram a 
dinamização de três iniciativas municipais, 
com a participação e envolvimento dos alunos 
dos cursos de restauração, em contexto de 
formação prática, o que constitui uma mais-
valia para a aprendizagem e desenvolvimento 
dos mesmos; 

 
C. No âmbito do 16.º Encontro Nacional da Rede 

Escolas Unesco foi considerado pertinente 
que o coffee-break pudesse ser realizado por 
alunos do curso de restauração e bar da 
Escola Secundária de Camarate. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao apoio 
financeiro aos Agrupamentos de Escolas e Escola 
Secundária, num total de 1.800,00 € (mil e 
oitocentos euros), conforme abaixo especificado: 
 
 

 
Agrupamentos de Escolas 

 
Contribuinte 

Verba 
a 

transferir 
Agrupamento de Escolas 
de Apelação  600079198 400,00 € 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 

600079899 200,00 € 

Escola Secundária 
de Camarate 600036545 1.200,00 € 

 
 

Total 1.800,00 € 
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Loures, 6 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
entidades dinamizadoras de Atividades de 
Enriquecimento Curricular - 3.ª tranche do ano 
letivo 2016/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 299/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades abaixo especificadas que se 
constituíram como parceiras diretas do 
município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo 2016-2017; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, foi celebrado o 
Contrato de Execução entre o Ministério da 
Educação e a Câmara Municipal de Loures, 
em 16 de setembro de 2008; 

 
C. Este Contrato de Execução, na sua 1.ª 

cláusula, alínea b), transfere para o Município 
de Loures a competência de prossecução das 
atividades de enriquecimento curricular no 1.º 
Ciclo do Ensino Básico; 

 
D. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico; 

 
E. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

define a introdução da disciplina de Inglês 
como obrigatória no 3.º ano de escolaridade 
do ensino básico no ano letivo 2015/2016, e a 
partir do ano letivo 2016/2017 no que respeita 
ao 4.º ano de escolaridade do ensino básico. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao pagamento 
da 3.ª tranche, às entidades dinamizadoras de 
Atividades de Enriquecimento Curricular, num total 
de 198.969,49 € (cento e noventa e oito mil 
novecentos e sessenta e nove euros e quarenta e 
nove cêntimos), conforme abaixo especificado: 
 
1. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos alunos 
da Escola Básica Integrada 
da Bobadela 

509368212 3.315,34 € 

Associação de Pais/ 
Encarregados de Educação 
da Escola do Ensino Básico 
do 1.º Ciclo n.º 3 da Bobadela 

504949853 2.096,82 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
dos Alunos da Escola Básica 1 
n.º 1 da Bobadela 

505293447 2.206,76 € 

Associação Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos 

502368845 9.320,12 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Agrupamento 
General Humberto Delgado 

505426390 15.711,53 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica 1,2,3 
de Bucelas 

503670910 3.728,64 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do Núcleo Escolar de Fanhões 

503965685 3.283,94 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
e Jardim de Infância do Infantado 
- Loures 

503845531 11.126,47 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Primária n.º 3 
de Loures 

503058793 7.600,06 € 

Associação de Pais 
da Escola E.B. 1, n.º 1 
de Santo Antão do Tojal, Loures 

504076116 1.334,11 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica n.º 1 
de S. Julião do Tojal 

505198908 4.084,41 € 

APEEFS - Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI da Fonte Santa 

509065686 8.112,01 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola E.B1/ 
Jardim de Infância da Portela 

504927493 8.727,88 € 
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Bússola da Brincadeira - 
Associação de Pais 

509497810 7.111,94 € 

Sítio da Bela Vista - Associação 
de Pais 
e Encarregados de Educação  

508613418 3.316,41 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
das Escolas EB1/JI 
da Portela da Azóia 

508384320 4.075,41 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1/JI Alto da Eira 

501926712 2.807,29 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola EB1 da Covina 

507602838 3.123,35 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola Básica de Via Rara 

504447050 4.064,12 € 

Associação de Pais 
e Encarregados de Educação 
da Escola do 1.º Ciclo 
do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha 

503389684 16.637,63 € 

Associação de Pais 
do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro  

504183397 21.149,81€ 

A.E.C. 
Associação Escola Comvida 

508265339 15.309,72 € 

Total 158.243,77 € 

 
 
2. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Jardim de Infância 
O Nosso Mundo 

501354760 5.495,30 € 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 

501391509 2.597,47 € 

Assoc. Cantinho da Pequenada 503666602 1.851,88 € 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de S. Julião do Tojal 

503180360 1.312,06 € 

Centro Social Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

501683755 3.783,18 € 

Associação Dr. João dos Santos 503045020 3.322,06 € 
Associação “O Saltarico” 501400206 13.209,18 € 

Total 31.571,13 € 

 
 
3. 
 

Entidade Contribuinte 
Verba 

a 
transferir 

Junta de Freguesia 
de Moscavide e Portela 

510838162 9.154,59 € 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 291/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, coletividade com 

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou um Sarau de Ginástica, 
no Pavilhão José Gouveia, no dia 11 de março 
de 2017, entre as 10H00 e as 23H00; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 10,53 € (dez euros e 
cinquenta e três cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação, nos termos da informação 

registada nos movimentos do webdoc n.º 
E/102336/2016, teve a duração total de treze 
horas (iniciativa, montagens/desmontagens), 
correspondendo a um valor a pagamento de 
168,38 € (cento e sessenta e oito euros e 
trinta e oito cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, 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, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total 168,38 € (cento e 
sessenta e oito euros e trinta e oito cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 2 de junho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 292/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, no dia 5 de março, 
entre as 8H00 e as 24H00, para as 
comemorações do 7.º Aniversário da 
Academia Sénior; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 40,16 € (quarenta 
euros e dezasseis cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezasseis 

horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 790,35 € (setecentos e noventa 
euros e trinta e cinco cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, 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, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
790,35 € (setecentos e noventa euros e trinta e 
cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 22 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 293/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Loures, com o NIF 501064770, 
solicitou a utilização do Cineteatro de Loures, 
para a realização de reunião entre os 
Comandos e as Direções das Associações de 
Bombeiros do distrito de Lisboa e o Comando 
distrital de Lisboa, no dia 3 de abril de 2017, 
entre as 21H00 e as 24H00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora noturna, de 
6,70 € (seis euros e setenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de três horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 20,10 € (vinte euros e dez cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, à Associação 
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Loures, 
no valor total 20,10 € (vinte euros e dez cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 29 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 48858/LA/L/OR 
CML - IGT 15 
Proposta de aprovação do modelo de 
procedimento do pagamento de comparticipações 
devidas no âmbito do processo de reconversão da 
Área Urbana de Génese Ilegal Bairro Portela da 
Azóia - UGT 15., após emissão do alvará de 
licença de loteamento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 306/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do processo de reconversão 

urbanística da área urbana de génese ilegal 
(AUGI) denominada Bairro Portela da Azóia 
UGT 15 foi, na 77.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 16.11.2016, 
deliberada por unanimidade a aprovação, 
entre outros, dos seguintes assuntos: o 
reconhecimento da situação de incumprimento 
dos interessados que não vieram a aderir ao 
processo de reconversão da AUGI, e a 
emissão de alvará de licença de loteamento. 

 
B. Tendo vindo os interessados identificados, 

sobre quem impende o dever de reconversão, 
tal como se encontra estabelecido no art.º 3.º 
da Lei n.º 91/95, solicitar que lhes seja 
permitida/autorizada a liquidação da 
comparticipação individual nas despesas de 
reconversão, devidas no âmbito do processo 
de reconversão urbanística, cujo valor está 
identificado/expresso naquele título de 
reconversão, mostra-se necessário consignar 
modelo de atuação, complementar ao modelo 
procedimental estabelecido no RMAUGI, para 
a disciplina da liquidação voluntária daquela 
comparticipação, após o 
reconhecimento/declaração de incumprimento 
dos interessados. 

 
C. O enquadramento, termos e fundamentação 

legal respetiva constam da informação técnica 
n.º 11/EMAUGI/FV/2017, de 26.05. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, ao abrigo da Lei n.º 91/95 de 2 de setembro, 
na redação vigente e, subsidiariamente, pelas 
disposições do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), aprovado em anexo ao 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e do 

Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
igualmente na redação vigente, a Câmara 
Municipal delibere: 
 
1. Assente na existência de uma obrigação/dever 

- obrigação de comparticipar os custos do 
processo de reconversão da AUGI - autorizar 
a liquidação da comparticipação individual nas 
despesas de reconversão, devidas no âmbito 
do processo de reconversão urbanística, por 
forma a consignar modelo de atuação, 
complementar ao modelo procedimental 
estabelecido no RMAUGI, para a disciplina da 
liquidação voluntária daquela comparticipação, 
após o reconhecimento da situação de 
incumprimento dos interessados. 

 
2. Que a liquidação se processará, o mais 

possível, em termos análogos ao consignado 
no RMAUGI e por isso com as necessárias 
adaptações, tendo a obrigação de liquidar, por 
constituída com a deliberação tomada pela 
Câmara Municipal, na sua 77.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 16.11.2016, para 
efeito de liquidação de juros sancionatórios do 
incumprimento obrigacional. 

 
3. Dispensa da exigência da instrução do 

requerimento com prova do pagamento dos 
encargos devidos pela reconversão imputáveis 
ao lote respetivo, mais concretamente, nos 
encargos do processo de registo do título de 
reconversão/alvará de licença de loteamento e 
divisão de coisa comum, transferido/mantendo 
a sua exigência aquando dos procedimentos 
administrativos de controlo prévio urbanístico 
de legalização/autorização de novas 
edificações. 

 
4. Que a liquidação se possa efetivar em modelo 

prestacional, com plano assente num prazo 
máximo de liquidação de 3 (três) anos, atenta 
a moratória legal consagrada no título de 
reconversão/alvará de licença de loteamento. 

 
5. A taxa de juro a aplicar será a da Agência de 

Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - 
IGCP, E.P.E., a qual, quando alterada, 
implicará a atualização no valor das 
prestações na anuidade seguinte, quando o 
plano prestacional de pagamento se prolongue 
por mais do que um ano. 

 
6. Dispensa da demonstração/prova de 

insuficiência económica à autorização de 
pagamento prestacional da comparticipação 
individual respetivos juros de mora. 

 



 

 
N.º 12 

  

 
 

14 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

41 

 

7. Dispensa da garantia do cumprimento da 
comparticipação individual e juros que a esta 
acrescem, quando constituída hipoteca legal 
sobre o lote, através do registo do alvará de 
licença de loteamento respetivo, para 
autorização do pagamento prestacional. 

 
8. Aprovar o modelo de atuação assim balizado, 

complementar ao modelo procedimental 
estabelecido no RMAUGI, com a tramitação 
proposta na informação técnica n.º 
11/EMAUGI/FV/2017, de 26.05. 

 
 

Loures, 31 de maio de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64154/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro dos Covões 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 01/2015, nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 311/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 50, 51 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 52; 

 
B. Que a alteração proposta ao alvará de 

loteamento 01/2015, do bairro dos Covões, 
incide unicamente sobre a dispensa da 
imposição de lugares de estacionamento no 
interior dos lotes, onde a construção pré-
existente não proporciona condições para o 
efeito; 

 
C. O parecer favorável da Junta da União das 

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

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 01/2015, do Bairro dos 
Covões, na Bobadela, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 64.154/LA/L/OR, em nome de Comissão 
de Administração Conjunta Bairro dos Covões, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º do artigo 
23.º, e n.º 4 do artigo 27.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação dada pelo D.L. n.º 
136/2014, de 9 de setembro, aprovar: 
 
A alteração ao alvará de loteamento 01/2015, com 
incidência no artigo18.º do seu Regulamento, 
introduzindo um ponto designado como 5.1, com o 
seguinte teor: 
 
“Excetua-se a obrigatoriedade de lugares de 
estacionamento no interior do lote, para todas as 
construções existentes, desde que não existam 
condições técnico/regulamentares para o efeito. 
Os lotes que se excetua a obrigatoriedade dos 
lugares de estacionamento no interior do lote, são 
os seguintes: lotes 3, 18, 19, 20, 21, 22, 27, 28, 
29, 37 e 39.” 
 
… 

 
Loures, 6 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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ISENÇÃO DE TAXAS 
 

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 312/2017 

 
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 Cooperativa Sócio-
Educativa Para Desenvolvimento Comunitário, 
C.R.L. 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, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/32168/2017, 
em nome de Cooperativa Sócio-Educativa Para 
Desenvolvimento Comunitário, C.R.L., com sede 
na Rua Carolina Michaëlis de Vasconcelos, lote 11 
- 4.º Esq.º, Loures, freguesia de Loures e, nos 
termos dos artigos 105.º a 112.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 160,00 € (cento e sessenta 
euros), à Cooperativa Sócio-Educativa Para 
Desenvolvimento Comunitário, C.R.L., pela 
emissão de licença de ruído para atividade ruidosa 
de caráter temporário, relativa à realização de um 
Arraial Saloio, que terá lugar na Avenida 
Bartolomeu Dias, Casal do Almirante, na 
localidade de Santo António dos Cavaleiros, União 
das Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, das 17h.00 do dia 9 de junho à 01.00h do 
dia 10 de junho. 
 
… 

 
 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
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 313/2017 

 
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 de Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 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, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/47074/2017, 
em nome de Associação de Moradores de Santo 
António dos Cavaleiros, com sede na União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas, nos termos dos artigos 105.º a 112.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 200,00 € (duzentos euros), à 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros, pela emissão de licença de ruído para 
atividade ruidosa de caráter temporário, relativa à 
realização de um Arraial Saloio, que terá lugar na 
Avenida António Galvão de Andrade, na localidade 
de Santo António dos Cavaleiros, das 19h.00 às 
00.00h, nos dias 9 e 10 de junho. 
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… 
 

Loures, 6 de junho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 64037/LA/E/OR 
Associação de Moradores da Portela 
Proposta de isenção de pagamento de taxa 
referente a licenciamento de construção de edifício 
para Restauração e Bebidas para apoio e 
integrando o Parque Desportivo da Associação de 
Moradores da Portela, e a taxa de apreciação do 
processo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 314/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais, 

a fl. 122, 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, 
a fl. 123; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que Associação de Moradores da Portela é 
uma associação sem fins lucrativos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o processo 
64.037/LA/E/OR, em nome de Associação de 
Moradores da Portela, com sede no Parque 
Desportivo da Portela, Portela, na Freguesia da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 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 do pagamento da taxa referente 
ao licenciamento de construção de edifício para 
estabelecimento de restauração e bebidas para o 
apoio e integrando o Parque Desportivo da 
Associação de Moradores da Portela, no valor 
total de 6.549,20 € (seis mil quinhentos e quarenta 
e nove euros e vinte cêntimos), referente à licença 
de obra e o valor de 180,00 € (cento e oitenta 
euros), correspondente à taxa de apreciação. 
 
… 

 
Loures, 31 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 36.598/OM 
Toponímia de Bucelas 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Vila de Rei, 
Freguesia de Bucelas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 309/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
522; 

 
B. Que o topónimo agora proposto, para 

designação do arruamento que dá acesso à 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 
de Vila de Rei, visa homenagear um dirigente 
desta coletividade que teve um reconhecido 
papel de destaque na sua fundação e na 
construção das atuais instalações; 

 
C. Que a atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta de Freguesia de 
Bucelas, na sua reunião de 28/04/2017. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de Vila de Rei, na 
Freguesia de Bucelas: 
 
A atribuição da designação de Rua Camilo Alves 
Lopes, ao troço viário com início na Rua 25 de 
Abril e termo indeterminado. 
 
… 

 
Loures, 29 de maio de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua Camilo Alves Lopes 
 
Início: Rua 25 de Abril 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 31.700/OM-G 
Toponímia de Loures 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em Palhais, 
Freguesia de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 310/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
1328; 

 
B. Que a designação proposta como topónimo - 

“Regadio” corresponde à tradição de 
referenciação do sítio em questão de acordo 
com o referido pela Junta de Freguesia de 
Loures; 

 

C. Que o topónimo em questão é proposto pela 
Junta de Freguesia de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 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 Palhais, na Freguesia 
de Loures: 
 
A atribuição do topónimo para a designação da 
Travessa do Regadio, que passará a ter início 
indeterminado e termo na Rua do Regadio de 
Cima. 
 
… 

 
Loures, 7 de junho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa do Regadio 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua do Regadio de Cima 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de autorização para conversão de 3 
contratos de trabalho a termo certo em contratos 
de trabalho por tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 286/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Gesloures, Gestão de Equipamentos 

Sociais, E.M., Unipessoal Lda. manifesta, 
através do seu ofício com o n.º de entrada 
058062, de 7 de junho de 2017, a necessidade 
de conversão de três contratos de trabalho a 
termo certo, identificados no ofício em anexo à 
presente proposta, tendo em conta o 
acréscimo excecional de atividade daquela 
empresa municipal, em contratos sem termo 
certo; 

 
B. O crescimento do número de utentes que se 

tem consistentemente consolidado, configura 
que aquelas prestações de trabalho 
satisfazem necessidades permanentes 
verificando-se, portanto, serem 
imprescindíveis para assegurar a capacidade 
operacional mínima dos serviços em que 
aqueles trabalhadores estão afetos, pelo que a 
não conversão seria suscetível de pôr em 
causa o funcionamento daquela empresa 
municipal, concretamente o cumprimento das 
obrigações de serviço público a que está 
vinculada; 

 
C. Nos termos do artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 

25/2017, de 3 de março, a constituição de 
vínculos de emprego por tempo 
indeterminado, ou a termo, bem como a 
conversão de contratos a termo em contratos 
por tempo indeterminado por empresas que 
integram o setor empresarial local só podem 
ocorrer com fundamento na existência de 
relevante interesse público no recrutamento, 
ponderada a carência dos recursos humanos 
e a evolução global dos mesmos, e desde que 
se verifiquem cumulativamente os seguintes 
requisitos: 

 
1. Seja imprescindível o recrutamento, tendo em 

vista assegurar o cumprimento das obrigações 
de prestação de serviço público legalmente 
estabelecidas; 

 
 

2. Seja impossível satisfazer as necessidades de 
pessoal por recurso a pessoal que já se 
encontre colocado, à data da entrada em vigor 
daquele decreto-lei, em situações de 
requalificação ou ao abrigo de outros 
instrumentos de mobilidade; 

 
3. Seja demonstrado que os encargos com os 

recrutamentos em causa estão incluídos nos 
orçamentos aprovados das entidades a que 
respeitam; 

 
4. Cumprimento, pontual e integral, dos deveres 

de informação previstos na Lei n.º 57/2011, de 
28 de novembro, alterada pela Lei n.º 66-
B/2012, de 31 de dezembro; 

 
D. A Direção-Geral da Qualificação dos 

Trabalhadores em Funções Públicas foi 
consultada, relativamente às três situações de 
contratos a termo certo que se pretende vir a 
converter a termo indeterminado, em 29 de 
maio de 2017, tendo aquela entidade 
respondido às três consultas em 5 de junho de 
2017, informando, para cada uma delas, que 
não existem trabalhadores em situação de 
valorização profissional com o perfil 
identificado; 

 
E. O orçamento da Gesloures para 2017 inclui 

verba para custos com pessoal que inclui os 
encargos inerentes à dotação dos serviços 
respetivos já considerando os custos 
associados aos contratos de trabalho que se 
pretende converter. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 42.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado 
para 2017, conjugado com os n.ºs 1, 2 e 3 do 
artigo 123.º do Decreto-Lei n.º 25/2013, de 3 de 
março, que estabelece as regras de execução do 
Orçamento do Estado para 2017, autorizar a 
conversão de 3 (três) contratos de trabalho a 
termo certo, em contratos de trabalho por tempo 
indeterminado, pela Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
nos termos e com os fundamentos mencionados 
na presente proposta e documento em anexo. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aprovação dos Quadros Normativos e 
Tarifários da Gesloures, a vigorar no período entre 
1 de setembro de 2017 e 31 de agosto de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 287/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração da Gesloures - 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., deliberou, na sua reunião de 
6 de junho de 2017, submeter à aprovação da 
Câmara Municipal de Loures os Quadros 
Normativos e Tarifários relativos à utilização 
de instalações e frequência de atividades para 
o período a vigorar entre 01 de setembro de 
2017 e 31 de agosto de 2018; 

 
B. Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º 

do Estatutos da Gesloures, compete à Câmara 
Municipal aprovar e determinar os Tarifários e 
os Quadros Normativos daquela empresa 
municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos da 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., aprovar os Quadros 
Normativos e Tarifários da Gesloures, nos termos 
propostos pelo Conselho de Administração da 
Gesloures, na sua reunião de 6 de junho de 2017, 
para o período a vigorar entre 01 de setembro de 
2017 a 31 de agosto de 2018, a seguir indicados: 
 
1. Quadro Normativo Geral de Acesso a 

Instalações e Atividades Época 2017/2018; 
2. Quadro Normativo (Anexo I - Atividades 

Aquáticas com Orientação Técnico-
Pedagógica); 

3. Quadro Normativo (Anexo II - Atividades 
Aquáticas - Utilização Livre); 

4. Quadro Normativo (Anexo III - Atividades de 
Manutenção da Condição Física); 

5. Quadro Normativo (Anexo IV - Área 
Desportiva); 

6. Quadro Normativo (Anexo V - Trabalhadores e 
Colaboradores); 

7. Quadro Normativo (Anexo VI - Atividades de 
Tempos Livres); 

8. Quadro Normativo (Anexo VII - Tabela de 
Preços 2017/2018); 

9. Quadro Normativo (Anexo VIII - Serviços e 
Produtos 2017/2018); 

10. Quadro Normativo Instituições. 

Loures, 7 de junho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Quadros Normativos e Tarifários 
referidos supra encontram-se disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 39/2017 
 

de 9 de junho de 2017 
 

Criação do Espaço A 
(Gabinete de Apoio ao Movimento Associativo) 

 
Após auscultação quer da Associação das 
Coletividades do Concelho de Loures quer dos 
Conselhos Municipais do Associativismo e da 
Juventude, determina-se, para os devidos efeitos, 
a criação de um Gabinete de Apoio ao Movimento 
Associativo, designado Espaço A, a funcionar na 
dependência funcional do Senhor Vice-Presidente. 
 
Mais se determina a mobilidade para este novo 
serviço dos seguintes trabalhadores, a partir do 
dia 21 de junho de 2017: 
 
- Luís Miguel Monteiro Pereira Gomes (GP); 
- Luís Miguel Rafael de Brito (DCDJ); 
- Lina Maria Martins Pereira Conde (DCDJ). 
 
Ficarão ainda associados ao Espaço A, para apoio 
pontual, integrando uma rede de apoio técnico, os 
seguintes técnicos municipais: 
 
- Rita Maria Gomes Correia (DAIC); 
- Sílvia Maria da Costa Jorge (DCDJ); 
- Lara Cristina Vaz Carlos Barata (GAI); 
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- Maria Fátima Matos Sil Monteiro Almeida 
(DOM); 

- Vanda Maria Rodrigues (DOM); 
- Maria João Costa Almeida (DPGU); 
- Jogo Filipe Cleto Tojal Parreira (GPRI); 
- Maria Eugénia Marques da Silva (DCDJ). 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 089/DA/USA/AG 

 
de 8 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição em período de férias 
 

Em face da ausência por motivo de férias durante 
o período de 12 a 16 de junho de 2017, e para 
garantir o regular funcionamento da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do Departamento de Ambiente sejam 
subdelegadas à Sr.ª Dr.ª Ana Isabel Ribeiro. 
 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Chefe da Unidade 
de Sustentabilidade Ambiental 

 
(a) Ana Gaiolas 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 156/DA/DSPA/RMS 

 
de 9 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de junho de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 15 e 21 de junho, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º Bruno Miguel Ornelas 
Rodrigues, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O chefe 
da Divisão de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 077/DA/PJA 

 
de 13 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de junho de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 15 a 18 de junho, por motivo de férias, 
proponho que as competências que me foram 
subdelegadas sejam assumidas pela Sr.ª Chefe de 
Divisão de Zonas Verdes e Floresta, Arqt.ª 
Madalena do Rosário Manso Henriques da Rosa 
Neves. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
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À consideração superior. 
 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 

 

 

 

ATENDIMENTO 
INFORMAÇÃO 

E 
COMUNICAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 141/DAIC/CG 

 
de 8 de junho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de junho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação e Comunicação 
 

Considerando a ausência do signatário, de 16 a 30 
de junho, por motivo de férias, propõe-se que as 
competências que me foram delegadas através do 
despacho número 231/2016 sejam asseguradas, 
naquele período, pela técnica superior Rita Maria 
Gomes Correia (número informático 32463). 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se que 
a presente informação seja divulgada pelos 
serviços municipais, para os efeitos devidos. 

 
Loures, 8 de junho de 2017 

 
O chefe da Divisão 

de Atendimento, Informação e Comunicação 
 

(a) Carlos Gomes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 6595/2017 
 

Lista unitária de ordenação final 
do procedimento concursal 

para constituição 
de reserva de recrutamento 

para Assistente Técnico 
 

Nos termos dos n.º 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 Técnico na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado para o exercício 
de funções nos estabelecimentos de ensino do 
Concelho de Loures, aberto através do Aviso n.º 
10109/2016, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 156, de 16 de agosto de 2016, da lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho da Sra. Vereadora dos Recursos 
Humanos, datado de 22 de maio 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. 

 
24 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 112, de 9 de junho de 2017] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICIÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 6365/2017 
 

Em cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 4.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, torna-se 
público que por deliberação do Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, em reunião de 7 de abril de 2017, foi 
autorizada a consolidação definitiva das 
mobilidades intercarreiras e intercategorias, nos 
termos do artigo 99.º-A, da Lei do Trabalho em 
Funções Públicas, aditado pela Lei n.º 42/2016, de 
28 de dezembro, previamente preenchidos todos 
os requisitos, com os seguintes trabalhadores, 
com efeitos a 8 de abril de 2017: 
 
Para a carreira e categoria de Técnico Superior, 
2.ª posição remuneratória e nível remuneratório 
15.º, a que corresponde a remuneração mensal de 
1.201,48 euro, para as seguintes áreas funcionais: 
 
Geografia e Gestão do Território - Ana Sofia 
Soares Cabral Ramalhete; 
Ciências da Comunicação - António Pedro 
Almeida Lima; 
Comunicação e Jornalismo - Cláudia Sofia Vinhas 
Elias; 
Sociologia - Lélia Maria Silvério Travessa; 
Segurança no Trabalho - Marta Raquel Matias 
Pereira; 
Engenharia Civil - Nuno Manuel de Oliveira 
Simões; 
Engenharia de Segurança no Trabalho - Pedro 
Miguel Varela Neto. 
 
 
Para a carreira de Informática, categoria de 
Técnico de Informática nível I, grau 1, a que 
corresponde a remuneração mensal de 1.139,69 
euro: Tiago Jorge Nunes Alves. 
 
 
Para a carreira e categoria de Assistente Técnico, 
para a 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 7.º, a que corresponde a 
remuneração mensal de 789,54 euro: Andreia 
Raquel dos Santos Carvalho de Oliveira, Carolina 
Ferreira da Costa, Hélder José Narciso Bernardo, 
Maria Celestina Godinho Galamba. 
 
 
 

Para a carreira e categoria de Assistente Técnico, 
para a 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5.º, a que corresponde a 
remuneração mensal de 683,13 euro: Cátia 
Andreia Sampaio Nunes, Elsa Maria Freitas 
Martinez, Filipe António Teodoro Rodrigues, 
Geraldo Nascimento Silva Gonçalves, Hugo 
Miguel Ladeira Serafim, José Pedro Alves Simões, 
Vasco Lemos Pires e Violeta Mariana Filisan 
Antunes. 
 
Para a carreira e categoria de Fiscal de Leituras e 
Cobranças (carreira não revista), para a posição 
remuneratória entre a 9.ª e a 10.ª, e nível 
remuneratório entre o 9.º e o 10.º, a que 
corresponde a remuneração mensal de 906,26 
euro: Joaquim José Nunes Oliveira. 
 
Para a carreira de Assistente Operacional, 
categoria de Encarregado Geral Operacional, para 
a 1.ª posição remuneratória e nível remuneratório 
12.º, a que corresponde a remuneração mensal de 
1.047,00 euro: Mário Fernando Melo Machado. 
 
Para a categoria de Encarregado Operacional, 
para a posição remuneratória 1.ª e nível 
remuneratório 8.º, a que corresponde a 
remuneração mensal de 837,60 euro: Bruno 
Miguel Gomes Ribeiro, João Luís de Oliveira 
Nascimento, Luís Filipe Restolho Santos, Luís 
Manuel Santos Teixeira, Márcio Manuel Domingos 
de Almeida, Paulo António Roberto Jorge, Paulo 
Jorge Alves Gonçalves, Rui Manuel de Oliveira 
Pereira Lino, e Sérgio Francisco Cândido Costa. 

 
16 de maio de 2017. 

 
A Diretora 

de Departamento Administrativo e Financeiro, 
 

(a) Helena Campos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 108, de 5 de junho de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 287/2017 
 
 

QUADROS NORMATIVOS E TARIFÁRIOS 
 
 

Quadro Normativo Geral de Acesso a Instalações e Atividades - Época 2017/2018 
 

Quadro Normativo (Anexo I - Atividades Aquáticas com Orientação Técnico-Pedagógica) 
 

Quadro Normativo (Anexo II - Atividades Aquáticas - Utilização Livre) 
 

Quadro Normativo (Anexo III - Atividades de Manutenção da Condição Física) 
 

Quadro Normativo (Anexo IV - Área Desportiva) 
 

Quadro Normativo (Anexo V - Trabalhadores e Colaboradores) 
 

Quadro Normativo (Anexo VI - Atividades de Tempos Livres) 
 

Quadro Normativo (Anexo VII - Tabela de Preços 2017/2018) 
 

Quadro Normativo (Anexo VIII - Serviços e Produtos 2017/2018) 
 

Quadro Normativo Instituições 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo Instituições 

Época 2017/2018 
 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
O presente Quadro Normativo aplica-se à inscrição e frequência das atividades e instalações da 
GesLoures por grupos de utentes organizados por Instituições, em horário próprio. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais dos Utentes 

1. Constitui dever da Instituição garantir que os alunos, ou quem exerça o poder paternal, no caso de 
menores, toma conhecimento das normas aplicáveis à frequência de instalações e atividades. 
 
2. Constitui dever dos utentes cumprir os regulamentos aplicáveis à frequência dos equipamentos e das 
atividades. 
 
3. A Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus utentes, quando menores, e durante 
toda a frequência das Piscinas Municipais, por pessoal ao seu serviço, devendo os trabalhadores da 
Instituição permanecer junto dos alunos em número proporcional e adequado ao número de utentes 
em cada atividade, incluindo dentro das naves ou outros locais onde sejam realizadas atividades. 

 
4. Deverão os trabalhadores de cada Instituição usar calçado próprio (chinelos ou sandálias de 
borracha) na zona do cais da piscina, de forma a garantir a higiene e qualidade da água da piscina, ou 
calçado adequado à utilização dos ginásios. 
 

Artigo 3º 
Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos de hidroginástica). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
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6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
7. Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos é obrigatória a utilização de 
calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o calçado usado na via pública, mesmo 
sendo desportivo, ou que possua partes metálicas. 
 

Artigo 4º 
Calendário 

1. As atividades decorrerão entre os dias 1 de setembro de 2017 e o dia 29 de junho de 2018, sendo 
interrompidas, de acordo com os períodos de férias fixados no calendário escolar oficial: 
a) Nas férias de Natal; 
b) Na 2ª feira e 3ª feira de Carnaval; 
c) Nas férias de Páscoa; 
d) Nos feriados nacionais. 
 

2. Durante os períodos de interrupção do Natal e da Páscoa é possível, mediante pedido e em função da 
disponibilidade da GesLoures, manter a frequência em calendário a definir caso a caso, recomendando-
se que o pedido seja feito com uma antecedência não inferior a quinze dias. 
 
3. As atividades poderão ser suspensas até ao máximo de 5 dias por época desportiva, por motivo de 
obras de beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
4. As atividades poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, sempre que 
tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública, por motivos de cortes de água, eletricidade, gás natural ou 
outras razões ponderosas. 
 
5. A suspensão das atividades, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não 
confere direito a qualquer dedução no pagamento. 
 

Artigo 5º 
Avaliação e Festivais de Encerramento 

1. A GesLoures compromete-se a entregar à Instituição um relatório de avaliação individual de cada 
utente, nos meses de maio ou junho. 
 

2. Sempre que solicitado, a GesLoures disponibilizará um Professor para assistir e participar em 
reuniões que a Instituição realize com pais/encarregados de educação de utentes das atividades da 
GesLoures menores, na sede da Instituição ou no local por esta indicado. 
 

3. A GesLoures realizará um Festival de encerramento das atividades escolares, durante os meses de 
maio ou junho, convidando para participação todos os utentes inscritos nas atividades à data da sua 
realização. 
 

4. A GesLoures poderá excluir da participação nos Festivais as Instituições que à data de realização dos 
Festivais apresentem débitos vencidos. 
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Artigo 6º 
Inscrição, Renovação de Inscrição para o ano 2017/2018 e Desistências 

1. A GesLoures enviará à Instituição lista dos utentes que frequentaram as atividades no mês de junho 
de 2017 e que, por conseguinte, se encontram em situação de renovação de inscrição. Relativamente a 
estes utentes, a Instituição terá apenas de preencher o quadro da ficha de renovação, na coluna 
respetiva. 
 

2. As inscrições deverão ser feitas segundo o modelo anexo. 
 

3. As desistências e atestados médicos deverão ser comunicadas impreterivelmente até ao final do mês 
anterior a que respeitem, utilizando também o impresso tipo distribuído para o efeito. 
 

Artigo 7º 
Seguro de Acidentes Pessoais 

1. A Instituição compromete-se a obter e manter declaração médica que autorize a prática desportiva, 
da qual poderá fornecer cópia à GesLoures se assim for solicitado, bem como autorização expressa dos 
pais ou de quem exerça o poder paternal de todos os utentes menores que pretenda inscrever na Escola 
de Natação da GesLoures. 
 

2. A GesLoures celebrará um seguro de acidentes pessoais, salvaguardando as coberturas mínimas 
definidas por Lei.  
 

3. Em caso de acidente, o representante da Instituição poderá escolher um dos locais de prestação de 
assistência ao sinistrado indicados pela GesLoures. Caso não o faça, não poderá ser imputada à 
GesLoures a responsabilidade pelo pagamento das despesas incorridas. 
 

4. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica deverá ser sempre 
acompanhada por representante da Instituição. 
 

5. A GesLoures declina qualquer responsabilidade pelos resultados de assistência prestada aos utentes 
das atividades da GesLoures, que é da entidade médica ou paramédica prestadora desses serviços, 
assumindo-se a GesLoures como intermediário entre o sinistrado e a entidade prestadora desses 
serviços.  
 

6. O pagamento de todas as despesas feitas pela Instituição ou pelos utentes em resultado de acidente 
pessoal ocorrido nas instalações da GesLoures será feito diretamente pela Companhia de Seguros a 
indicar pela GesLoures, mediante preenchimento do Boletim de Declaração de Sinistro e apresentação 
de comprovativo legal das despesas efetuadas.  
 

Artigo 8º 
Preços 

1. Os preços a vigorar no ano letivo de 2017/2018 constam da tabela anexa, considerada parte 
integrante do presente normativo. 
 

2. À frequência de cursos de atividades aquáticas de curta duração corresponde o pagamento do preço 
previsto na tabela geral (20.00€ - 10 aulas ou 12.00€ - 5 aulas), sendo que à frequência de um número 
de aulas inferior àqueles corresponde o preço de 2,50€/aula. 
 

3. Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. 
 

4. Para efeitos de inscrição/renovação, só serão considerados utentes em situação de renovação, os 
utentes que tenham frequentado e pago as atividades no mês de junho de 2017. 
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5. Os preços estão organizados considerando o número de utentes a frequentar as atividades. A 
faturação mensal será emitida por referência ao número de utentes a frequentar o equipamento nesse 
mês. 
 

6. Os preços consideram apenas a frequência de crianças de idade igual ou superior a 3 anos. Caso as 
Instituições pretendam inscrever crianças de idade inferior a 3 anos, poderá a GesLoures, caso as 
circunstâncias o determinem, cobrar um acréscimo mensal de € 2.00 (dois euros) IVA incluído, por 
criança. 
 

7. As pessoas coletivas de direito público e as restantes entidades que possuam de estatuto de utilidade 
pública beneficiam de desconto de 10% sobre as mensalidades dos utentes, devendo, no segundo caso, 
entregar antecipadamente declaração comprovativa. 
 

8. A faturação será mensal e emitida pela GesLoures e enviada à Instituição, por correio eletrónico, no 
início de cada mês a que respeitar, devendo ser liquidada no prazo indicado na fatura e que será de 20 
dias relativamente à sua emissão. 
 

9. Em caso de mora, a GesLoures poderá cobrar juros nos termos legalmente aplicáveis, podendo a 
Instituição ser suspensa da frequência das Piscinas Municipais até ao pagamento dos débitos vencidos. 
 

10.   A não frequência das atividades em qualquer mês por qualquer utente não desobriga a Instituição 
do pagamento de todas as mensalidades desde a data de inscrição até ao mês de junho de 2017, salvo 
casos de desistência ou de atestado médico, informadas de acordo com o n.º 3 do artigo 6º. 
 

Artigo 9º 
Suspensão da Frequência por Doença 

1. Em caso de doença, a Instituição poderá requerer a suspensão da frequência de atividades pelo(s) 
utente(s) que se encontre(m) nessa situação, devendo para o efeito preencher e entregar à GesLoures 
impresso próprio, até ao fim do prazo para o pagamento do 1º. mês em que pretende ver a inscrição 
suspensa, comprovada por declaração médica de que resulte claramente a impossibilidade da prática 
desportiva, e desde que não se verifique, no período em questão, nenhuma frequência de atividades. A 
declaração médica deverá incluir expressamente o período a que respeita. 
 

2. Quando as Instituições apresentem Atestados Médicos por tempo indeterminado, deverão informar 
a GesLoures sempre que a situação se altere, e por períodos máximos de dois meses. A inexistência de 
informação ao fim do período mencionado (2 meses) indicará que o aluno se encontra apto para a 
frequência. 
 

Artigo 10º 
Público 

1. As atividades da GesLoures, considerando o seu caráter pedagógico e formativo, não são, em 
princípio, passíveis de assistência por público. 
 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior será admitida a assistência às aulas na primeira 
semana de cada mês, exceto nos meses de outubro e junho. 
 

3. A recolha de imagens das atividades, através de fotografia ou vídeo, só é permitida mediante 
autorização a prestar caso a caso e em função da disponibilidade dos restantes utentes que as 
frequentam, excetuando os festivais de final de época, onde os utentes estão autorizados à recolha de 
imagens. 
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€ 17.20

€ 27.40

€ 34.40

€ 16.05

€ 25.60

€ 30.60

€ 14.90

€ 22.60

€ 27.60

Nota: As Instituições sem fins lucrativos beneficiam de desconto de 10%

INSCRIÇÃO: 30.00 €

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 15.00 €

+ de 40 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

De 16 a 40 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

Até 15 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

Tarifário Instituições

2017/2018

Frequência
Mensalidade por Utente                       

(IVA incluído)

 


