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ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

2.ª Reunião da 3.ª Sessão Ordinária, 
realizada em 14 de junho de 2017 

 
 
 

CONSTITUIÇÃO DA MESA 
DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 
Face à ausência da 1.ª Secretária e do 2.º 
Secretário titulares, Sara Raquel Bordalo 
Gonçalves e Mário Rui Pedroso Pina, assumiram 
os cargos Marco Paulo Cardoso Fernandes, eleito 
pela Coligação “Loures Sabe Mudar” e Carlos 
Manuel do Carmo Gomes, eleito pela Coligação 
Democrática Unitária, ficando a Mesa da 
Assembleia com a seguinte composição: 
 
Presidente: Fernanda Maria Cardoso Santos 
 
1.º Secretário: Marco Paulo Cardoso Fernandes 
 
2.º Secretário: Carlos Manuel do Carmo Gomes 

 
 
 

TOMADA DE POSSE 
 

João Filipe de Jesus Pinto, eleito pelo Partido 
Socialista. 
 
 
Paulo Jorge dos Santos Niz Antunes Faustino, 
eleito pela Coligação “Loures Sabe Mudar”. 

 
 
 
 

SUBSTITUIÇÃO DE REPRESENTANTES 
 

Ermita Maria Ferreira de Castro, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Beatriz 
Goulart da Silva Pinheiro. 
 
 
Pedro Manuel Alves Pedroso, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Ana Clara 
Pedrosa Fernandes. 

Mário Rui Pedroso Pina, eleito pela Coligação 
Democrática Unitária, por João Carlos Duarte 
Viana. 
 
 
Filipa Alexandra Marques da Costa, eleita pela 
Coligação Democrática Unitária, por Lídia Maria 
da Silva Graça Mateus. 
 
 
Bruno Alexandre Caçador Simão, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Luís Miguel 
dos Santos Balasteiro. 
 
 
Orlando de Jesus Lopes Martins, eleito pela 
Coligação Democrática Unitária, por Maria 
Antonieta Dias Lourenço. 
 
 
José Augusto Farinha Fernandes Frazão, eleito 
pelo Partido Socialista por Sara Simone Boavida 
Carvalho Simões Alves. 
 
 
Carla Maria Santos Fernandes, eleita pelo Partido 
Socialista, por Paulo Jorge da Silva Alves. 
 
 
Herlânder Mário Carvalho Isidoro, eleito pelo 
Partido Socialista, por Sérgio Bruno Jacinto 
Albuquerque. 
 
 
Raquel Filipa Rodrigues Duarte, eleita pelo Partido 
Socialista, por João Filipe de Jesus Pinto. 
 
 
Ricardo da Cunha Costa Andrade, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Marco Paulo 
Cardoso Fernandes. 
 
 
João Manuel Varandas Fernandes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Mário José 
de Oliveira Rodrigues. 
 
 
Jorge Manuel Lopes Antunes, eleito pela 
Coligação “Loures Sabe Mudar”, por Paulo Jorge 
dos Santos Niz Antunes Faustino. 
 
 
 
António Dias Emídio, Presidente da Junta de 
Freguesia de Fanhões, pelo substituto legal Rui 
Manuel dos Santos. 
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Augusto Manuel de Jesus Glória, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, pelo substituto 
legal Domingos Nunes Ivo. 
 
 
 
Nelson César Gonçalves Batista, Presidente da 
Junta de Freguesia de Lousa, pelo substituto legal 
Lino Manuel Gomes Franco. 

 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Cláudio Manuel Ratinho Porfírio, eleito pelo 
Partido Socialista, à reunião de 14 de junho de 
2017. 
 
 
 
Joaquim Nogueira Castro Marques, eleito pelo 
Partido Socialista, à reunião de 14 de junho de 
2017. 
 
 
 
Tiago Pereira da Silva Abade, eleito pelo Partido 
Socialista, à reunião de 14 de junho de 2017. 
 
 
 
Augusto Manuel de Jesus Glória, Presidente da 
Junta de Freguesia de Loures, à reunião de 8 de 
junho de 2017. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação dos documentos de 
prestação de contas consolidadas de 2016. 
 
(Apreciação nos termos do disposto nos n.ºs 2 e 3 do Artigo 
76.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 248/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

 
 

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

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

 
B. Atendendo ao disposto no n.º 2 do artigo 76.º 

da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os 
documentos de prestação de contas 
consolidadas são elaborados e aprovados 
pela câmara municipal e submetidos à 
apreciação da assembleia municipal durante a 
sessão ordinária do mês de junho do ano 
seguinte àquele a que respeitam. 

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

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

 
D. O grupo autárquico do Município de Loures é 

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

 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 10 
 

16 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

7 

 

E. Nos termos do n.º 7 do artigo 75.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os documentos de 
prestação de contas consolidadas constituem 
um todo e compreendem o relatório de gestão 
e as seguintes demonstrações financeiras: 
balanço consolidado, demonstração 
consolidada dos resultados por natureza, 
mapa de fluxos de caixa consolidados de 
operações orçamentais e anexo às 
demonstrações financeiras, com a divulgação 
de notas específicas relativas a consolidação 
de contas, incluindo os saldos e os fluxos 
financeiros entre as entidades alvo da 
consolidação e o mapa de endividamento 
consolidado de médio e longo prazos e mapa 
da dívida bruta consolidada, desagregado por 
maturidade e natureza. 

 
F. Compete ao auditor externo que procede 

anualmente à revisão legal das contas emitir 
parecer sobre os documentos de prestação de 
contas do exercício, nomeadamente sobre a 
demonstração de resultados consolidada, de 
acordo com a alínea e) do n.º 1 do artigo 77.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do n.º 2 do artigo 76.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro, aprovar, para posterior 
submissão a apreciação da Assembleia Municipal 
de Loures, para apreciação e votação, sobre os 
documentos de prestação de contas consolidados 
de 2016, que incluem: 
 
- Relatório de Gestão consolidado; 
- Demonstrações Financeiras consolidadas; 
- Mapa de fluxos de caixa consolidado de 

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

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Apreciação e produção de considerandos) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos 
Certificação legal das contas consolidadas, 
Parecer sobre os documentos de Prestação de 
Contas consolidadas, emitidas pelo Revisor Oficial 
de Contas do Município, Relatório de Gestão 
consolidado, Demonstrações Financeiras 
consolidadas e Mapa de fluxos de caixa 
consolidado de operações orçamentais 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da 2.ª Revisão ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 241/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

 
Considerando que: 
 
A. Em consequência dos acordos a celebrar 

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

 
- Construção do Pavilhão Desportivo na EB 

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

Santa Iria de Azóia. 
 
 
B. Os acordos prevêem receita consignada e 

despesa referente a estes investimentos que 
têm de ser inscritas no Orçamento Municipal; 

 
C. De acordo com a execução atual e prevista 

das Grandes Opções do Plano se verifica a 
necessidade de proceder a ajustamentos em 
algumas dotações orçamentais para os anos 
seguintes. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e do ponto 8.3 
do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, 
seja aprovada a 2.ª Revisão ao Orçamento 2017 e 
Opções do Plano 2017-2020, para posterior 
submissão a deliberação da Assembleia 
Municipal. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 2.ª Revisão ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo n.º 63.616/LA/L/OR 
Comissão de Administração Conjunta da 
Quinta da Calçada 
Proposta de desafetação do domínio público de 
faixa com 8 m2, fronteira aos Lotes 1 e 2, tendo 
por objetivo a manutenção de alinhamento com os 
lotes adjacentes, a norte, na Rua Nossa Senhora 
do Rosário (alvará de loteamento n.º 03/2006 - 
Bairro Quinta da Calçada, Unhos, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação). 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 178/2017 

 
[Aprovada na 88.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 19 de abril de 2017] 

 
 

Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 156-157, 158 e 159 e o 
despacho do Diretor do DPGU, em exercício, 
a fl. 161; 

 
B. Que a pretensão, instruída pela Comissão de 

Administração Conjunta da Quinta da Calçada, 
incide sobre a correção à delimitação dos lotes 
1 e 2 do Bairro da Quinta da Calçada, 
constituídos nos termos do alvará 03/2006 que 
concretizou o título de reconversão daquela 
área urbana de génese ilegal (AUGI), em 27 
de setembro de 2006; 

 
C. Que para além de estarem em questão 

acertos entre os dois lotes, a alteração 
também visa ajustar o limite fronteiro dos 
mesmos ao alinhamento dos lotes adjacentes, 
resultando a incorporação de estreita faixa de 
8 m2 do domínio público naqueles lotes; 

 
D. Que o fundamento para anular o recuo dos 

lotes em questão, estabelecido no alvará de 
loteamento vigente reside na alteração do tipo 
de uso admitido, de habitação + atividades 
económicas para exclusivamente habitação, 
decorrendo ser já desnecessária, e até 
adversa, a contiguidade do polígono de 
implantação da construção com o limite 
fronteiro do lote; 
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E. Que não foram registadas objeções à 
pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização; 

 
F. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesia de Camarate, Unhos e Apelação, a 
fl. 163. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 03/2006, do Bairro da 
Quinta da Calçada, em Unhos, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, e 
face à pretensão instruída no processo 
63.616/LA/L/OR, em nome da Comissão de 
Administração Conjunta da Quinta da Calçada, ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º 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: 
 
1. Submeter a deliberação da Assembleia 

Municipal de Loures a desafetação da faixa de 
domínio público com 8 m2 fronteira aos lotes 1 
e 2 do loteamento em questão, permitindo a 
sua incorporação nos respetivos lotes, em 
ordem a manter o alinhamento com os lotes 
adjacentes, a norte, na Rua Nossa Senhora do 
Rosário; 

 
2. Caso se verifique a aprovação do proposto no 

ponto anterior pela Assembleia Municipal de 
Loures: 

 
a. A alteração do alvará de loteamento em 

referência nos termos expressos a folha 112 
do processo em referência, designadamente 
com correção dos limites dos lotes 01 e 02; 

 
b. Relativamente ao lote 01: 
 
i. Área do lote - de 232 m2 para 241 m2 (+ 9 m2); 
 
ii. Área de implantação da construção principal - 

de 116 m2 para 102 m2 (- 14 m2); 
 
iii. Área de implantação de anexo - de 25 m2 para 

15 m2 (- 10 m2); 
 
iv. Área de construção máxima - de 232 m2 para 

204 m2 (- 28 m2), passando do destino de uso 
de atividades económicas + habitação para 
exclusivo uso de habitação; 

 
 
 

c. Relativamente ao lote 02: 
 
i. Área do lote - de 306 m2 para 305 m2 (- 1 m2); 
 
ii. Área de implantação da construção principal - 

de 153 m2 para 125 m2 (- 28 m2); 
 
iii. Área de implantação de anexo - de 30 m2 para 

15 m2 (- 15 m2); 
 
iv. Área de construção máxima - de 306 m2 para 

250 m2 (- 56 m2), passando do destino de uso 
de atividades económicas + habitação para 
exclusivo uso de habitação. 

… 
 

Loures, 23 de março de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da 
desafetação do domínio público municipal de 
parcela de terreno, com a área de 3.604,63 m2, 
sita na Urbanização Terraços da Ponte, Sacavém, 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 214/2017 

 
[Aprovada na 90.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de maio de 2017] 

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

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



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 10 
 

16 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

10 

 

B. A propriedade respeita a parte da parcela H, 
cedida ao Município de Loures pelo Alvará de 
Loteamento n.º 9/99, para integrar o domínio 
público municipal para equipamentos; 

 
C. A referida área de 2.500 m2 foi desafetada do 

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

 
D. Encontra-se a decorrer no Departamento de 

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

 
E. A área de terreno a ceder em direito de 

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

 
F. Pretende constituir-se em direito de superfície, 

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

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

 
 

Loures, 10 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
Proposta de desafetação do domínio público 
municipal da área de 438,00 m2, sita na Quinta de 
Santa Teresa e São Rafael, Camarate, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 215/2017 

 
[Aprovada na 90.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de maio de 2017] 

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

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

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

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

Área cedida: 2.000 m2 

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

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

 
D. A área pretendida foi objeto do levantamento 

topográfico de que resultaram 1.178 m2, é 
refletida da seguinte forma, conforme o 
presente quadro: 

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

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

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

 
 

Loures, 10 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 10 
 

16 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

13 

 

Proposta de desafetação do domínio público 
municipal de parcela de terreno com a área de 
2.532 m2, sita em Santo António dos Cavaleiros, e 
de aprovação da celebração de Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal entre o Município 
de Loures e a Associação dos Moradores de 
Santo António dos Cavaleiros, condicionada à 
aprovação pela Assembleia Municipal da 
desafetação da referida área do domínio público 
municipal. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 245/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

 
 

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

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

 
B. O Município de Loures está a construir o 

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

 
C. Nos termos da cláusula quarta do protocolo 

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

 
D. A construção integra a parcela ED, descrita na 

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

 
E. Para que seja possível a celebração do 

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

 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ccc), 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para 
deliberação, nos termos do disposto no artigo 
25.º, n.º 1, alínea q), do mesmo diploma legal, 
a desafetação do domínio público municipal da 
área com 2.532 m2; 

 
2. Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 

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

 
 

Loures, 25 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA 
 

Contrato de Utilização de Imóvel Municipal 
 

entre 
 

o Município de Loures 
 

e 
 

a Associação dos Moradores 
de Santo António dos Cavaleiros 
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CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

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

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

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

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Bens Móveis 

 
São igualmente entregues os bens móveis existentes e 
identificados no Documento Complementar ao presente 
Contrato, que dele faz parte integrante. 

 
 
 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A AMSAC deve apresentar um relatório anual da atividade 
desenvolvida assim como da situação dos bens objeto do 
presente Contrato sob pena de se verificar a sua caducidade. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
Acompanhamento da Atividade Desenvolvida 

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

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de Funcionamento e Manutenção 

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

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

 
1.2. As despesas de manutenção, com elevadores (com 

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

 
1.3. As despesas de manutenção relacionadas com a 

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

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

 
1.5. As despesas de manutenção com os sistemas de alarme 

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

 
1.6. As despesas com extintores de incêndio. 
 
2. Todas as despesas são da responsabilidade da AMSAC 

desde a data de início da ocupação do imóvel, que se 
verifica com a detenção das chaves de acesso, com 
ressalva do exposto no parágrafo seguinte. 

 
3. As despesas de manutenção respeitantes aos parágrafos 

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

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

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

 
 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução 

de Diligências Referentes 
a Serviços Públicos Essenciais 

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

 
 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no Imóvel 

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

 
 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção e Conservação dos Bens 

 
A AMSAC assegurará a manutenção e conservação do imóvel 
e bens municipais, sendo responsável por conservá-los no 
estado em que lhes foram entregues, excetuando-se as 
deteriorações resultantes da sua utilização normal. 
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CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A AMSAC é responsável pela prestação de informação ao 

Município de Loures no prazo máximo de 5 (cinco) dias 
após ocorrência de qualquer facto que cause prejuízo aos 
bens municipais, a qual deve ser pormenorizada e 
acompanhada de fotos, orçamento ou fatura 
para/referente à reparação dos prejuízos e de auto 
policial, caso a causa do dano seja provocada por terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de quaisquer 

acidentes decorrentes do imóvel é da AMSAC. 
 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no Imóvel 

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

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
Ruído 

 
A AMSAC obriga-se a respeitar o que se encontra estabelecido 
no Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no que 
concerne ao período de funcionamento das respetivas 
atividades. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Denúncia 

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

pelo menos, 6 (seis) meses de antecedência; 
 
2. A AMSAC avise, por escrito, o Município de Loures, com 

uma antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) dias. 
 
3. A denúncia prevista nos parágrafos anteriores desta 

cláusula só produz efeitos decorrido o prazo de 30 (trinta) 
anos identificado na cláusula segunda. 

 
 

CLÁUSULA 14.ª 
Extinção 

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

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

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

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

 
3. Se a AMSAC proporcionar o uso privativo do local, total ou 

parcialmente, sem prévia autorização do Município de 
Loures; 

 
4. Se a AMSAC deixar de ter existência jurídica própria e 

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

 
 
 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução dos Bens 

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

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

 
2. A AMSAC deverá entregar os bens municipais, no prazo 

de 30 (trinta) dias, findos os quais o Município de Loures 
retoma a posse dos mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Benfeitorias 

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

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, aplicação e 
execução do presente contrato, bem como a integração de 
lacunas, serão resolvidas por acordo entre a AMSAC e o 
Município de Loures. 

 
 

ANEXO I 
 

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

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

 
a. Nesse contrato de manutenção tem de contemplar a 

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

 
b. A AMSAC terá de comunicar no sítio da Agência 

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

 
i) A consultar o hiperlink do sítio da APA: 

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

comunicação de dados acerca das quantidades de gases 
fluorados: 

 
https://formularios.apambiente.pt/GasesF/Default.aspx?Return
Url=%2fGasesF%2fAdmin%2fMenu.aspx. 
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2. Instalações mecânicas especiais de Solar e Gás, por 
empresas da especialidade: 

 
a. Recomenda-se que seja a mesma empresa a realizar a 

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

 
b. Nesse contrato de manutenção a AMSAC deve 

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

 
i) da alínea a) do n.º 2 do artigo 3.º da Portaria n.º 362/2000, 

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

521/99, de 10 de dezembro. 
 
c. A EI terá de estar devidamente credenciada DGEG ao 

abrigo: 
 
i) do n.º 1 do artigo 4.º da Portaria n.º 362/2000, de 20 de 

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

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

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

 
3. Instalação mecânica especial de elevação - a manutenção 

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

 
4. Sistema de alarme da tina de gorduras da cozinha - por 

empresas da especialidade, de limpeza de câmaras 
separadoras de gorduras; 

 
5. Sistema de alarme da central de incêndios - por empresas 

da especialidade; 
 
6. Sistema de vídeo vigilância - por empresas da 

especialidade; 
 
7. Extintores de incêndios - por empresas da especialidade. 
 
a. A AMSAC terá de comunicar, no sítio da Agência 

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

 
https://formularios.a pambiente. 
pt/GasesF/Default.aspx?ReturnUrl%2fGasesF%2fAdmin%2fMe
nu.aspx 

 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de desafetação do domínio público 
municipal de parcela de terreno com a área de 323 
m2 sita em Rua Bartolomeu Dias, Bairro do Tazim, 
São Julião do Tojal, e de aprovação da celebração 
de escritura de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, com o Moto Clube do 
Tojal. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea q) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 246/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

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

(doravante designado por Moto Clube) a 
construção da sua sede social na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal; 
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B. Foi identificado pela autarquia uma 
propriedade municipal sita na rua Bartolomeu 
Dias, Bairro do Tazim, em São Julião do Tojal, 
na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, correspondente a parte da 
Parcela C com 323 m2, descrita na ficha 
predial n.º 1474/São Julião do Tojal, cedido ao 
Município para equipamentos públicos no 
âmbito do Alvará de Licença de Loteamento 
n.º 10/2006 com a área total de 1.535 m2; 

 
C. Os serviços da Divisão de Gestão Urbanística 

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

 
D. A Junta de Freguesia da União das 

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

 
E. Para ser possível atender à pretensão é 

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

 
F. Foi apresentada pela Câmara Municipal 

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

 
G. O Moto Clube aceitou as condições 

identificadas pelos serviços relativamente à 
formalização de contrato de constituição de 
direito de superfície da propriedade municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere: 
 
1. Ao abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea ccc) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, submeter à Assembleia Municipal 
para que esta delibere, nos termos do disposto 
no artigo 25.º, n.º 1, alínea q) do mesmo 
diploma legal, a desafetação do domínio 
público municipal da área com 323 m2; 

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

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

 
 
 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
(Identificação do prédio objeto do contrato) 

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

 
 

Cláusula Segunda 
(Propriedade) 

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

 
 

Cláusula Terceira 
(Licenciamentos) 

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

 
 

Cláusula Quarta 
(Gratuitidade do contrato) 

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

 
 

Cláusula Quinta 
(Objeto do direito de superfície) 

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

 
 

Cláusula Sexta 
(Acompanhamento e fiscalização 

pelo Município) 
 

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

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

 
 
 

Cláusula Oitava 
(Oneração do direito de superfície) 

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

 
 
 

Cláusula Nona 
(Responsabilidade contratual) 

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

 
 
 

Cláusula Décima 
(Resolução do contrato 

e extinção do direito de superfície) 
 

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

 
2. O direito de superfície extingue-se ainda ao abrigo do 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Eficácia do ato de resolução) 

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

 
 
 
 
 
 

Cláusula Décima Segunda 
(Reversão) 

 
1. Expirado o prazo para que foi constituído, resolvido o 

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

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído ou a extinção 

do direito de superfície por qualquer outra razão implicam: 
 
2.1. a entrega do bem pelo Moto Clube, no prazo de 30 (trinta) 

dias, contado de qualquer dos factos determinantes da 
reversão, livre de pessoas e bens; 

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

 
 
 

Cláusula Décima Terceira 
(Legislação aplicável) 

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

 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Processo n.º 1644/DOM 
Proposta de aprovação de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Parque 
Infantil “O Sonho da Criança” na Rua Egas Moniz, 
Bobadela, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º conjugado com o Artigo 131.º ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 220/2017 

 
[Aprovada na 90.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de maio de 2017] 

 
 

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

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

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

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

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

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

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

 

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

 
Loures, 9 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 

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

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

 
b) E a delegação por contrato interadministrativo 

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

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

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

 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de 

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

 
3. Que a delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
4. Com este instrumento de delegação de 

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

 
5. Que a celebração dos contratos 

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

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

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

 
 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso 
das competências previstas nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 
 
 
e 
 
 
 

a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, NIF 510839533, 
com sede em Praceta Aviador Plácido de Abreu 
n.º 7-A, 2690-521 Santa Iria de Azóia, neste ato 
representada pelo(a) Presidente da Junta de 
Freguesia, Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, 
no uso das competências previstas nas alíneas a), 
f) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013. 
 
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato interadministrativo o qual se rege pelos 
termos a cláusulas seguintes: 

 
 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

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

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

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

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

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

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de verbas 

 
A Câmara Municipal de Loures transfere para a 
Junta de Freguesia 70% do valor da adjudicação 
da intervenção, assumindo a Junta de freguesia 
30 % do valor da obra. 
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Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

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

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

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

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

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

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

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

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

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

 
 
 
 
 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
__________________ 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Processo n.º 1646-A/DOM 
Proposta de aprovação de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Espaço 
de Jogo e Recreio na Rua 1.º de Maio, Manjoeira, 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º conjugado com o Artigo 131.º ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 221/2017 

 
[Aprovada na 90.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 17 de maio de 2017] 

 
 

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

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

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

para a transferência de 70% do valor da 
adjudicação da intervenção para a 
recuperação dos parques infantis, para as 
juntas de freguesia, com vista à concretização 
do Plano de Intervenções dos Parques Infantis 
do Concelho; 
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D. Os meios a transferir foram considerados os 
necessários e adequados; 

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

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

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

 
Loures, 9 de maio de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 

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

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

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

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

 
 
 

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

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

 
2. Que o Município de Loures tem uma prática de 

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

 
3. Que a delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
4. Com este instrumento de delegação de 

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

 
5. Que a celebração dos contratos 

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

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

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

 
 
 
 
 
 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 10 
 

16 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

23 

 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

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

 
 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

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

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

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

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de Verbas 

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

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

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

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

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

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

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

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor no dia __ de 
__________ de 2017. 
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Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

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

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
(Bernardino Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
__________________ 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 370-A/DOM 
Proposta de aprovação de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Parque 
Infantil na Praceta Manuel Fialho, em Santo 
António dos Cavaleiros. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º conjugado com o Artigo 131.º ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 250/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

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

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

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
 
 

C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 
para a transferência de 70% do valor da 
adjudicação da intervenção para a 
recuperação dos parques infantis, para as 
juntas de freguesia, com vista à concretização 
do Plano de Intervenções dos Parques Infantis 
do Concelho; 

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

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

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

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

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso 
das competências previstas nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 
 
e 
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a União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, NIF 510839665, com sede na 
Rua José Afonso, n.º 1 A/B - 2660-278 Santo 
António dos Cavaleiros, neste ato representada 
pelo(a) Presidente da Junta de Freguesia, Glória 
Maria Trindade, no uso das competências 
previstas nas alíneas a), f) e g) do n.º 1 do artigo 
18.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato interadministrativo o qual se rege pelos 
termos e cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil sito na 
Praceta Manuel Fialho, em Santo António dos 
Cavaleiros, União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

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

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

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

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de verbas 

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

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

referido na cláusula 1.ª deverão ser 
contratualizados pela Junta de Freguesia por 
recurso a empreitada de obras públicas, nos 
termos e para os efeitos do Código dos 

Contratos Públicos, a empreiteiro de obras 
públicas com as seguintes habilitações: 10.ª 
subcategoria da 2.ª categoria, isto é a 
subcategoria correspondente a infraestruturas 
de desporto e lazer, em classe que cubra o 
valor global da proposta. 

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

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

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

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

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

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

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

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

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
 

(Bernardino Soares) 
 
 

Pela Freguesia 
 

A Presidente da Junta 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 1663 /DOM 
Proposta de aprovação de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Espaço 
de Jogo e Recreio Ary dos Santos, na Rua António 
Ferreira, em Bobadela. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º conjugado com o Artigo 131.º ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 251/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

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

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

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

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

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

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

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março, pela Lei n.º 69/2015, de 
16 de julho, e pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de 
março, seja aprovada e submetida à Assembleia 

Municipal a aprovação do Contrato 
Interadministrativo em anexo, para a remodelação 
do Parque Infantil Ary dos Santos, na Rua António 
Ferreira, Bobadela. 

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
Contrato interadministrativo a estabelecer com 
a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela - Remodelação 
do Espaço de Jogo e Recreio Ary dos Santos, 
na Rua António Ferreira, Bobadela 
 
A lei prevê duas formas distintas para a 
concretização da delegação de competências dos 
municípios nas freguesias: 
 
a) A denominada delegação legal (ou tácita) 

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

 
b) E a delegação por contrato interadministrativo 

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

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

especial o determinado nos seus artigos 
16.º/n.º 1, alíneas i) e j), 33.º/n.º1, alíneas l) e 
m), e 116.º a 123.º; 
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2. Que o Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações; 

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

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

5. Que a celebração dos contratos 
interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
[alínea g do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do n.º 
1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 
25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

6. E que, no caso, a Assembleia Municipal e a 
Assembleia de Freguesia autorizaram a 
celebração do presente Contrato 
Interadministrativo nas suas reuniões de ___ e 
____ respetivamente; 

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

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil sito na 
Rua António Ferreira, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1- O exercício da competência delegada deve 

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

 
2- São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

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

 
3- Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de verbas 

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

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1- Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

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

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

C.M. Loures o contrato de empreitada 
celebrada, que deve consagrar um prazo de 
garantia mínimo dos trabalhos executados de 
2 anos. 
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3- A Junta de Freguesia obriga-se a entregar à 
C.M. Loures no final da obra as guias de 
acompanhamento de resíduos de construção 
e demolição devidamente preenchidas e 
entregues a operador de Resíduos de 
Construção e Demolição (RCD’s) devidamente 
licenciado para o efeito. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

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

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

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

 
 

Pelo Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara 
 

(Bernardino Soares) 
 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 1653/DOM 
Proposta de aprovação de Contrato 
Interadministrativo para remodelação do Espaço 
de Jogo e Recreio das Sapateiras na Rua Maria 
Lamas, em Loures. 
 
(Autorização nos termos do disposto na alínea k) do n.º 1 do 
Artigo 25.º conjugado com o Artigo 131.º ambos do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 252/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

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

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

 
B. O Município de Loures tem uma prática de 

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

 
C. Encontrando-se previsto em PA/2017 valor 

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

 
D. Os meios a transferir foram considerados os 

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

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

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

 
 

Loures, 23 de maio de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Contrato Interadministrativo 
para Intervenção nos Parques Infantis 

 
Contrato interadministrativo a estabelecer com 
a Freguesia de Loures - Remodelação do 
Espaço de Jogo e Recreio das Sapateiras, na 
Rua Maria Lamas, Loures 
 
A lei prevê duas formas distintas para a 
concretização da delegação de competências dos 
municípios nas freguesias: 
 
a) A denominada delegação legal (ou tácita) 

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

 
b) E a delegação por contrato interadministrativo 

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

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

especial o determinado nos seus artigos 
16.º/n.º 1, alíneas i) e j), 33.º/n.º1, alíneas l) e 
m), e 116.º a 123.º; 

 
 

2. Que o Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada desde 
os anos 80 do século XX, com resultados 
positivos na garantia dos interesses das 
populações; 

 
3. Que a delegação de competências deve ser 

acompanhada da transferência dos meios 
necessários ao seu adequado exercício, num 
quadro de acentuada diminuição dos recursos 
financeiros; 

 
4. Com este instrumento de delegação de 

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

 
5. Que a celebração dos contratos 

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

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

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

 
 
Entre: 
 
O Município de Loures, NIF 501294996, com sede 
na Praça da Liberdade 2674-501, Loures, neste 
ato representado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, Bernardino José Torrão Soares, no uso 
das competências previstas nas alíneas a) a c) do 
n.º 1 e na alínea f) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013 
 
e 
 
a Junta de Freguesia de Loures, NIF 506849171, 
com sede na Rua Francisco Soromenho, 50 - 
2670-452 Loures, neste ato representada pelo(a) 
Presidente da Junta de Freguesia, Manuel de 
Jesus Glória, no uso das competências previstas 
nas alíneas a), f) e g) do n.º 1 do artigo 18.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013. 
 
É subscrito e reciprocamente aceite o presente 
contrato interadministrativo o qual se rege pelos 
termos e cláusulas seguintes: 



 

 
EDIÇÃO 
ESPECIAL   

 

N.º 10 
 

16 de JUNHO 
de 2017 

 
 
 
 

30 

 

Cláusula 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato interadministrativo tem por 
objeto a remodelação do Parque Infantil sito na 
Rua Maria Lamas, Sapateiras, Freguesia de 
Loures. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Condições de exercício das competências 

 
1. O exercício da competência delegada deve 

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

 
2. São da inteira e exclusiva responsabilidade da 

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

 
3. Qualquer dano causado no exercício da 

competência delegada é igualmente da 
responsabilidade da junta de freguesia. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Transferência de verbas 

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

 
 

Cláusula 4.ª 
Critérios de execução dos trabalhos 

 
1. Os trabalhos de reabilitação do parque infantil 

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

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

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

 
 

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

 
 

Cláusula 5.ª 
Publicitação da obra 

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

 
 

Cláusula 6.ª 
Entrada em vigor 

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

 
 

Cláusula 7.ª 
Cessação do contrato 

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

 
Pelo Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara 

 
(Bernardino Soares) 

 
 
 

Pela Freguesia 
 

O Presidente da Junta 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação de alteração ao Mapa de 
Pessoal da Câmara Municipal de Loures para 
2017. 
 
(Deliberação nos termos do disposto na alínea a) do n.º 1 do 
Artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 266/2017 

 
[Aprovada na 91.ª Reunião Ordinária 

de Câmara Municipal, 
realizada em 31 de maio de 2017] 

 
Considerando que:  
 
A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de 

gestão dos recursos humanos, regulado pela 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em conta 

as atividades a desenvolver pelas unidades 
orgânicas previstas e os recursos financeiros 
disponíveis; 

 
C. De acordo com o artigo 29.º da referida Lei, o 

Mapa de Pessoal contém a indicação do 
número de postos de trabalho necessários à 
prossecução das atribuições do município, 
bem como, em anexo, os perfis de 
competências transversais aos cargos 
dirigentes e às carreiras gerais; 

 
D. A caracterização dos postos de trabalho 

constantes do Mapa de Pessoal obedece ao 
disposto no referido artigo; 

 
E. Vários serviços manifestaram necessidade de 

reforço de Recursos Humanos atento o seu 
funcionamento e a viabilidade legal de 
abertura de procedimentos concursais no 
corrente ano; 

 
F. Se pretende a cessação do recurso a 

programas de inserção profissional; 
 
G. A distribuição dos postos de trabalho, segundo 

as diferentes modalidades de vinculação, 
encontra-se expressa da seguinte forma: 

 
 
 
 
 
 
 

Vínculo de Emprego Público Não 
Ocupados 

Ocupados Total 

Designação 
em Comissão de Serviço 

 
37 

 
8 

 
45 

Contrato de Trabalho 
por Tempo Indeterminado 

 
423 

 
2171 

 
2594 

Contrato de Trabalho 
por Tempo 
determinado/determinável 

 
 
0 

 
 
5 

 
 
5 

Total 460 2184 2644 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, delibere submeter 
à Assembleia Municipal a aprovação da alteração 
do Mapa de Pessoal para 2017, em anexo à 
presente proposta e da qual faz parte integrante. 

 
 

Loures, 24 de maio de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com 1 abstenção do 
Representante Municipal Sérgio Bruno Jacinto 
Albuquerque e 35 votos a favor dos demais 
Representantes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: a Proposta de alteração do 
Mapa de Pessoal para 2017 encontra-se 
disponibilizada em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

Nota: A Reunião terminaria às 00:10 de dia 15 de 
junho de 2017, ficando agendada nova Reunião 
para o dia 22 de junho de 2017. 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 241/2017 
 
 

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

























 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 248/2017 
 
 

Documentos de Prestação de Contas Consolidadas de 2016 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 266/2017 
 
 

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado

Assistente técnico - 3 3

Assistente operacional - 1 1

1 3 4

Direito 1 3 4

Gestão 1 1

Assistente técnico - 1 3 4

Assistente operacional - 2 2

2 9 11

Antropologia 1 1

Engenharia civil 2 2

Gestão 1 1 2

Línguas, literaturas e culturas 1 1

Psicologia 1 1 2

Serviço e política social 1 1

Assistente técnico - 2 20 22

- 2 2 4

Vigilante de jardins e parques infantis 1 1

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico - 1 1

6 31 37

Ciências da comunicação 2 2

Ciências sociais 1 1

Relações internacionais 1 1

Relações públicas 2 2

Assistente técnico - 1 1

1 6 7

Técnico superior Direito 1 1

Assistente técnico - 1 2 3

Assistente operacional - 1 1

2 3 5

Engenharia do território 1 1

Engenharia geográfica 1 1

Geografia 2 2

Sociologia 3 3

Urbanismo 1 1

Assistente técnico - 1 1

Professor do 2º e 3º Ciclos e Secundário - 1 1

10 10

Total

Alteração ao Mapa de Pessoal para 2017

Nos termos do previsto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.

Unidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional
CS CTI

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM)

Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) Total

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP)

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) Total

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV)

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) Total

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI)

Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais (GPRI) Total

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ)

Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ) Total

Gabinete de Planeamento (GP)

Gabinete de Planeamento (GP) Total

As previstas nos artigos 6.º e 35.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 34.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 36.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 41.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 38.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 39.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior

Assistente operacional

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Engenharia do território 1 1

Geografia 1 1

Assistente operacional - 1 1

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

Professor do 1º Ciclo do Ensino Básico - 1 1

1 4 5

Arquitetura 1 1

Economia 1 1

Engenharia civil 1 1

Marketing e publicidade 1 1

Sociologia 1 1

Assistente técnico - 1 1

1 5 6

Assessoria de administração 1 1

Contabilidade, fiscalidade e auditoria 2 2

Gestão 2 2

Assistente técnico - 2 2

2 5 7

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Médico vet. Municipal b) - 1 1

Direito 1 1

Engenharia de produção animal 1 1

Engenharia química 1 1

Gestão 1 1

Medicina veterinária 2 2

Saúde ambiental 1 1

Engenharia de produção alimentar 1 1

Assistente técnico - 1 2 3

Assistente técnico a) - 1 1

Assistente operacional - 4 5 9

1 6 16 23

As previstas nos artigos 6.º e 43.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Chefe de Equipa - 1 1

Arquitetura 1 9 10

Direito 1 1 2

Engenharia civil 3 3

Geografia 1 1

Assistente técnico - 1 8 9

1 3 22 26

Gabinete de Auditoria Interna (GAI) Total

Unidade do Serviço Médico Veterinário Municipal (USVM)

Unidade do Serviço Médico Veterinário Municipal (USVM) Total

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(EMAUGI)

Equipa Multidisciplinar das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (EMAUGI) Total

Gabinete de Intervenção Local (GIL)

Gabinete de Intervenção Local (GIL) Total

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU)

Gabinete de Revitalização Urbana (GRU) Total

Gabinete de Auditoria Interna (GAI)

Técnico superior

Técnico superior

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 40.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 42.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 37.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 33.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 43.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

As previstas nos artigos 6.º e 29.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Ciências da comunicação 1 1

Ciências da educação 1 1

Ciências sociais 1 1

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia geográfica 1 1

Geografia 1 1

Gestão 4 4

Psicologia 2 2

Serviço e política social 1 1

Sociologia 1 1

Assistente técnico - 1 5 6

Especialista de informática do grau 2 nível 1 b) - 1 1

1 3 18 22

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Antropologia 2 2

Artes plásticas 1 1

Ciência política 1 1

Ciências da comunicação 1 10 11

Design 1 5 6

Gestão 1 1

Línguas, literaturas e culturas 1 1

Marketing e publicidade 2 2

Relações públicas 6 6

Sociologia 1 1

Belas artes 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 18 29 47

Assistente técnico a) - 5 4 9

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

Assistente operacional - 5 11 16

1 32 76 109

Divisão de Economia e Inovação (DEI)

Divisão de Economia e Inovação (DEI) Total

Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC)

Divisão de Atendimento Informação e Comunicação (DAIC) Total

As previstas nos artigos 6.º e 29.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 30.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior
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não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Ciência política 1 1

Ciências da comunicação 2 2

Economia 1 1

Gestão hoteleira 2 2

Relações públicas 1 1

Turismo 2 2

Assistente técnico - 1 3 4

Assistente operacional - 1 1 2

1 2 13 16

As previstas nos artigo 6.º e 31.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 2º grau - 1 1

Técnico superior Engenharia mecânica 1 1

Assistente técnico - 5 5

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 3 3

- 2 2

Bate-chapa 1 1

Cantoneiro de arruamentos 1 1

Cantoneiro de limpeza 1 1

Condutor de cilindros 3 3

Condutor de máquinas pesadas e veículos especiais 4 20 24

Eletricista auto 3 3

Lavador de viaturas 3 3

Lubrificador 4 4

Mecânico 1 3 4

Motorista de pesados 4 20 24

Motorista de transportes coletivos 3 5 8

Pedreiro 1 1

Pintor auto 1 2 3

Tratorista 1 2 3

Vulcanizador 2 2

Motorista de ligeiros 2 2

Serralheiro mecânico 1 1

1 16 84 101

Unidade de Turismo (UT)

Unidade de Turismo (UT) Total

Divisão de Transportes e Ofícinas (DTO)

Divisão de Transportes e Ofícinas (DTO) Total

Assistente operacional

As previstas nos artigos 6.º e 32.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigo 6.º e 31.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 2 3

Assessoria de administração 2 2

Direito 3 3 6

Estudos europeus 1 1

Gestão 2 2

Línguas e literaturas modernas 1 1

Sociologia 1 1

Arquivo e documentação 1 6 7

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 2

Assistente técnico - 3 39 42

Assistente técnico a) - 2 2

- 13 48 61

Cantoneiro de limpeza 1 1

Jardineiro 1 1

Especialista de informática do grau 3 nível 2 b) - 1 1

Especialista de informática do grau 1 nível 3 b) - 1 1

Especialista de informática do grau 1 nível 2 b) - 1 3 4

Especialista de informática do grau 1 nível 1 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 3 nível 2 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 3 nível 1 b) - 1 4 5

Técnico de informática do grau 3 nível 1 b) c) - 1 1

Técnico de informática do grau 2 nível 2 b) - 1 1

Técnico de informática do grau 1 nível 3 b) - 1 1 2

Técnico de informática do grau 1 nível 1 b) - 1 8 9

Técnico de informática - Ajunto nível 1 b) - 1 1

Encarregado de pessoal auxiliar b) - 2 2

1 3 29 129 162

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA)

Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) Total

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 14.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Administração pública 1 1

Ciências sociais 3 3

Direito 4 4

Economia 1 1

Educação de infância 1 4 5

Enfermagem 1 1 2

Engenharia alimentar 1 1

Engenharia do ambiente 1 1

Gestão 5 5

Línguas e literaturas modernas 1 1

Psicologia 5 5

Serviço e política social 3 3

Sociologia 3 3

Segurança e higiene no trabalho 1 2 3

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1 2

Assistente técnico - 6 40 46

Assistente técnico a) - 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

- 6 20 26

Auxiliar de ação educativa 2 8 10

Cozinheiro 4 4

Especialista de informática do grau 1 nível 2 b) - 1 1

3 1 19 110 133

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 13.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional

Departamento de Recursos Humanos (DRH) Total
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2 4

Antropologia 1 1

Arquitetura 1 1

Ciências sociais 3 3

Contabilidade, fiscalidade e auditoria 6 6

Direito 4 2 6

Economia 3 3

Geografia 2 2

Geral, administrativa 1 1

Gestão 1 10 11

Sociologia 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 4 4

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico a) - 1 1

Assistente técnico - 4 38 42

Assistente técnico a) - 4 4

Assistente operacional - 5 5 10

Chefe de armazém b) - 1 1

Chefe de serviços de limpeza b) - 1 1

Fiscal municipal de 1.ª classe b) - 1 1

3 2 14 85 104

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Animação cultural 1 1

Animação sociocultural 1 1 2

Ciência política 1 1

Ciências da educação 1 1

Ciências sociais 10 10

Dietética e nutrição 1 1

Direito 1 1

Educação de infância 1 1

Educação social 2 2

Gestão hoteleira 1 1

História 1 1

Psicologia 3 9 12

Relações internacionais 1 1

Segurança social 1 1

Serviço e política social 4 8 12

Sociologia 4 4

Teatro e educação 1 1

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 15.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 9.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento, Finanças e Aprovisionamento 
(DPFA)

Departamento de Planeamento, Finanças e Aprovisionamento (DPFA) Total

Departamento de Educação (DE)

Técnico superior

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 10 12

Assistente técnico - 21 101 122

Assistente técnico a) - 4 9 13

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 12 13

- 55 654 709

Auxiliar de ação educativa 2 2

Técnico superior Serviço e política social 1 1

Chefe de serviços de administração escolar b) - 2 2

Educador de infância b) - 1 1

3 91 837 931

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 3 3

Arquitetura 15 15

Arquitetura paisagista 2 2

Design 2 2

Direito 1 1

Economia 1 1

Engenharia civil 6 22 28

Engenharia de máquinas 1 1

Engenharia de minas 1 1

Engenharia eletrotécnica 5 1 6

Engenharia eletrotécnica e de máquinas 2 2

Engenharia mecânica 1 1

Geografia 1 4 5

Gestão 2 2

Urbanismo 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 2 2

- 4 27 31

Medidor orçamentista 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 4 5

- 2 5 7

Asfaltador 1 3 4

Caiador 2 2

Calceteiro 1 1 2

Canalizador 1 4 5

Cantoneiro de arruamentos 3 6 9

Carpinteiro de limpos 1 5 6

Carpinteiro de toscos 1 1

Eletricista 2 2 4

Estofador 1 1 2

Técnico superior

Assistente técnico

Assistente operacional

Departamento de Obras Municipais (DOM)

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da estrutura nuclear dos 
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures

As previstas nos artigos 6.º e 8.º da estrutura nuclear dos 
Serviços Municipais da Câmara Municipal de Loures e no artigo 
15.º do Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Assistente operacional

Departamento de Educação (DE) Total
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Montador eletricista 1 1

Motorista de pesados 1 1

Pedreiro 2 11 13

Pintor 2 6 8

Porta miras 1 1

4 37 136 177

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Animação sociocultural 1 1

Antropologia 4 4

Arquitetura 2 2

Biblioteca e documentação 1 1

Ciências da comunicação 1 1 2

Ciências da educação 1 1

Ciências policiais 1 1

Ciências sociais 2 6 8

Direito 7 7

Educação social 2 2

Engenharia civil 1 2 3

Geografia 1 1

História 1 1

Psicologia 8 8

Relações públicas 2 2

Segurança social 1 1

Serviço e política social 4 21 25

Sociologia 9 9

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 4 40 44

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 1 1

- 9 9 18

Canalizador 1 1

Cantoneiro de arruamentos 1 2 3

Cantoneiro de limpeza 1 1

Carpinteiro de limpos 2 2

Montador eletricista 1 1

Pedreiro 2 2 4

Pintor 1 2 3

Fiscal municipal principal b) - 1 1

Fiscal de obras b) - 1 2 3

4 28 134 166

Departamento de Obras Municipais (DOM) Total

Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH)

Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH) Total

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  11.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional
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não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

- 2 2

Animação cultural 4 4

Animação sociocultural 1 1

Antropologia 5 5

Arqueologia 2 2

Artes decorativas 1 1

Artes plásticas 1 1

Biblioteca e documentação 1 9 10

Ciências da comunicação 3 3

Ciências sociais 5 5

Desporto 3 3

Direito 1 1

Educação básica 1 1

Gestão 3 3

História 15 15

História da arte 1 1

Psicologia 1 2 3

Relações internacionais 1 1

Serviço e política social 2 2

Sociologia 2 2

Turismo 2 2

Arquivo e documentação 1 1

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 20 57 77

Assistente operacional - 9 22 31

Educador de infância b) - 2 2

3 34 146 183

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 2 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Agronomia 2 2

Animação cultural 1 1

Arquitetura paisagista 1 1 2

Ciências sociais 2 2

Conservação e restauro 1 1

Direito 1 1 2

Engenharia civil 2 2

Engenharia do ambiente 6 6

Engenharia eletrotécnica 1 1

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ)

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  12.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Técnico superior

Departamento de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ) Total

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Página 10 de 13



CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Engenharia florestal e recursos naturais 1 2 3

Engenharia mecânica 1 1

Ergonomia 1 1

Geografia 4 4

Geologia 1 1

Gestão 3 3

Psicologia 1 1

Engenharia zootécnica 1 1 2

Engenharia do ambiente ou ecologia 1 1

Assistente técnico - 2 16 18

Assistente técnico a) - 4 4

Encarregado geral operacional da carreira de assistente 
operacional

- 1 1

Encarregado operacional da carreira de assistente operacional - 9 9

- 17 22 39

Canalizador 2 2

Cantoneiro de limpeza 11 11

Jardineiro 8 11 19

Pedreiro 2 2

Pintor 1 1

Sapador florestal 5 5 10

Tratador apanhador de animais 1 1

Vigilante de jardins e parques infantis 3 3

Viveirista 1 4 5

Coveiro 2 2

Encarregado de brigadas e serviços de limpeza b) - 1 6 7

Fiscal de obras b) - 1 1

4 44 122 5 175

Direção intermédia 1º grau - 1 1

Direção intermédia 2º grau - 1 1 2

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Administração pública 1 1

Arquitetura 2 30 32

Arquitetura paisagista 1 2 3

Bioquímica 1 1

Direito 3 3

Engenharia civil 2 9 11

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia do território 1 1

Geografia 1 3 4

História 1 1

Sociologia 1 1

Urbanismo 1 1

Departamento de Ambiente (DA) Total

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 10.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU)

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e  7.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Técnico superior

Assistente operacional

Departamento de Ambiente (DA)
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

- 3 41 44

Topógrafo 1 1

Assistente operacional - 2 3 5

Fiscal municipal principal b) - 1 1

3 1 14 98 116

Direção intermédia 1º grau
De acordo com o n.º 2 do artigo 5.º da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 14/2010.

1 1

Direção intermédia 2º grau
De acordo com o n.º 3 do artigo 5.º da Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 14/2010.

2 2

Antropologia 2 2

Ciências sociais 1 1

Direito 1 6 7

Coordenador técnico da carreira de assistente técnico - 1 1

Assistente técnico - 12 10 22

Assistente técnico a) - 2 2

- 4 1 5

Cantoneiro de limpeza 1 1

Graduado-coordenador da carreira de polícia municipal a) b) - 1 1

Agente graduado da carreira de polícia municipal a) b) - 1 1 2

Agente municipal de 1.ª classe da carreira de polícia municipal a) 
b)

- 1 1 2

Agente municipal de 2.ª classe da carreira de polícia municipal a) 
b)

- 4 17 21

Fiscal municipal especialista principal b) - 1 1

Fiscal municipal especialista b) - 1 1 2

Fiscal municipal principal b) - 5 5

Fiscal municipal de 1.ª classe b) - 1 1

Fiscal municipal de 2.ª classe b) - 2 2

3 26 52 81

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

Direção intermédia 3º grau - 1 1

Ciências da educação 1 1

Engenharia civil 1 1

Engenharia da proteção civil 1 2 3

Engenharia do ambiente 1 1

Engenharia florestal 1 1

Geografia 1 1

Geologia 1 1

Comandante operacional municipal - 1 1

Assistente técnico - 2 8 10

Assistente operacional - 4 1 5

Assistente técnico

Técnico superior

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures. e no artigo 15.º do 
Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais

As previstas nos artigos 6.º e 44.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures.

As previstas nos artigos 6.º e 48.º do regulamento da estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) Total

Polícia Municipal

Polícia Municipal Total

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)

Assistente operacional

Técnico superior
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CTR

não ocupado ocupado não ocupado ocupado ocupado
TotalUnidade Orgânica Atribuições/Competências/Atividades Cargo/Carreira/Categoria Area de Formação Académica/Profissional

CS CTI

Fiscal municipal especialista b) - 1 1

1 9 17 27

37 8 423 2171 5 2644

Legenda:

a)      Posto(s) de trabalho correspondente(s) à área de tesouraria ou cobrança, com manuseamento ou guarda de valores;

b)      Carreiras subsistentes e/ou não revistas;

c)      Posto(s) de trabalho com funções de coordenação de equipa de projeto;

Total

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) Total
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