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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

95.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 25 de julho de 2017 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada as falta do Sr. Vereador António 
Pombinho Costa Guilherme à presente Reunião. 

 
 
 
 

ADMISSÃO DE PROPOSTA 
 

Proposta, que recebeu o n.º 409/2017, alusiva ao 
projeto de minuta de contrato adicional ao n.º 
89/2016 - primeiro adicional, Processo n.º 524-
F/DOM, Empreitada “Escola Básica do Alto da Eira 
- Remodelação do Edifício”. 
 
 
(Admitida por unanimidade) 

 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Processo disciplinar n.º 4/PDI/2017 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 373/2017 
 

Proposta, de 18 de julho de 2017, subscrita pelo 
Sr. Presidente da Câmara. 
 
(Aprovada por 7 votos a favor e 4 abstenções, 
mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 

Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de 2 postos de trabalho na 
categoria de Assistente Técnico, da carreira geral 
de Assistente Técnico, para constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 389/2017 
 

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

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de novembro de 
2016, foi aprovado o Orçamento Municipal de 
2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 1.ª Reunião da 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 8 de junho de 2017, foi aprovada 
a Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 
2017; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos postos 

de trabalho não ocupados da categoria de 
Assistente Técnico; 

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

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

 
E. A alteração do montante máximo a afetar ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures na 
93.ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de 
junho de 2017, e inscrito na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 
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F. Em 14/07/2017, o INA - Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas, enquanto ECCRC - Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento declarou, para efeitos do 
disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 
de abril, a inexistência em reserva de 
recrutamento de qualquer candidato com o 
perfil adequado e que na Câmara Municipal de 
Loures não estão constituídas reservas de 
recrutamento para os postos de trabalho em 
causa; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Técnicos nas 
seguintes áreas profissionais: Medidor 
Orçamentista e Topógrafo, tendo em conta as 
atividades de natureza permanente a 
desenvolver pelos serviços municipais; 

 
H. A evolução do número de trabalhadores da 

Câmara Municipal de Loures revela um 
decréscimo de 6 efetivos face ao ano 2015 e 
de 25 efetivos relativamente a 2014, 
correspondendo a uma redução efetiva de 
0,29% e 1,19%, respetivamente. Revela ainda 
que nos trabalhadores integrados na carreira 
de assistente técnico a diminuição em relação 
ao ano 2015 corresponde a 0,95%; 

 
I. A diminuição global dos recursos humanos 

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

 
J. Os princípios constitucionais da economia, 

eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública recomendam que seja 
autorizado o recrutamento de trabalhadores 
sem vínculo de emprego público, em caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho por candidatos em situação de 
requalificação ou detentores de vínculo de 
emprego público constituído por tempo 
indeterminado; 

 
K. A Câmara Municipal de Loures não se 

encontra em situação de saneamento 
financeiro, conforme previsto nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual; 

 

L. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 7-
A/2016, de 30 de março, as autarquias locais 
podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores, nos termos e de acordo com as 
regras previstas na legislação aplicável, no 
que diz respeito às regras de equilíbrio 
orçamental, cumprimento dos limites de 
endividamento e demais obrigações de 
sustentabilidade das respetivas finanças 
locais; 

 
M. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação de 2 postos de trabalho da categoria 
de Assistente Técnico da carreira geral de 
Assistente Técnico para a constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado: 
 

Unidade Orgânica Área de formação Total 
Departamento 
de Obras Municipais (DOM) 

Medidor 
Orçamentista 

1 

Departamento 
de Planeamento 
e Gestão Urbanística (DPGU) 

 
Topógrafo 

 
1 

Total 2 

 
Loures, 17 de julho de 2017 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de 23 postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, da carreira 
geral de Assistente Operacional, para constituição 
de vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 390/2017 
 

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

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de novembro de 
2016, foi aprovado o Orçamento Municipal de 
2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 1.ª Reunião da 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 8 de junho de 2017, foi aprovada 
a Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 
2017; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos postos 

de trabalho não ocupados da categoria de 
Assistente Operacional; 

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

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

 
E. A alteração do montante máximo a afetar ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures na 
93.ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de 
junho de 2017, e inscrito na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
 
 
 
 

F. Em 14/07/2017, o INA - Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas, enquanto ECCRC - Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento declarou, para efeitos do 
disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 
de abril, a inexistência em reserva de 
recrutamento de qualquer candidato com o 
perfil adequado e que na Câmara Municipal de 
Loures não estão constituídas reservas de 
recrutamento para os postos de trabalho em 
causa; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais nas 
seguintes áreas profissionais: Condutor de 
Máquinas Pesadas e Veículos Especiais; 
Pintor Auto; Serralheiro Mecânico; Coveiro; 
Carpinteiro de Limpos; Jardineiro; Sapador 
Florestal e Geral, tendo em conta as 
atividades de natureza permanente a 
desenvolver pelos serviços municipais; 

 
H. A evolução do número de trabalhadores da 

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

 
I. A diminuição global dos recursos humanos 

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

 
J. Os princípios constitucionais da economia, 

eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública recomendam que seja 
autorizado o recrutamento de trabalhadores 
sem vínculo de emprego público, em caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho por candidatos em situação de 
requalificação ou detentores de vínculo de 
emprego público constituído por tempo 
indeterminado; 
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K. A Câmara Municipal de Loures não se 
encontra em situação de saneamento 
financeiro, conforme previsto nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual; 

 
L. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, as autarquias locais 
podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores, nos termos e de acordo com as 
regras previstas na legislação aplicável, no 
que diz respeito às regras de equilíbrio 
orçamental, cumprimento dos limites de 
endividamento e demais obrigações de 
sustentabilidade das respetivas finanças 
locais; 

 
M. As soluções interpretativas uniformes da 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009 de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação de 23 postos de trabalho da categoria 
de Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional para a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado: 
 

Unidade Orgânica Área de formação Total 
Condutor 
de 
Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais 

3 

Pintor Auto 1 

 
 
Divisão 
de Transportes e Oficinas 

Serralheiro Mecânico 1 
Coveiro 2 
Jardineiro 8 
Sapador Florestal 3 

 
Departamento de Ambiente 

Geral 2 

 

Departamento 
de Obras Municipais 

Carpinteiro de Limpos 1 

Unidade de Serviço 
do Veterinário Municipal 

Geral 2 

Total 23 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento concursal comum de recrutamento 
para ocupação de 35 postos de trabalho na 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, para constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 391/2017 

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

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de outubro de 2016, e na 1.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de novembro de 
2016, foi aprovado o Orçamento Municipal de 
2017; 

 
B. Por deliberação tomada na 91.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
31 de maio de 2017, e na 1.ª Reunião da 3.ª 
Sessão Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 8 de junho de 2017, foi aprovada 
a Alteração ao Mapa de Pessoal para o ano 
2017; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos postos 

de trabalho não ocupados da categoria de 
Técnico Superior; 
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D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. A alteração do montante máximo a afetar ao 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures na 
93.ª Reunião Ordinária, realizada em 28 de 
junho de 2017, e inscrita na classificação 
económica do orçamento municipal 
01.01.04.04 - recrutamento de pessoal para 
novos postos de trabalho; 

 
F. Em 14/07/2017, o INA - Direção-Geral da 

Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas, enquanto ECCRC - Entidade 
Centralizada para Constituição de Reservas 
de Recrutamento declarou, para efeitos do 
disposto no artigo 4.º da Portaria n.º 83-
A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 
de abril, a inexistência em reserva de 
recrutamento de qualquer candidato com o 
perfil adequado e que na Câmara Municipal de 
Loures não estão constituídas reservas de 
recrutamento para os postos de trabalho em 
causa; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Técnicos Superiores nas 
seguintes áreas profissionais: Design; Belas 
Artes; Direito; Arquitetura; Arquitetura 
Paisagista; Engenharia do Ambiente ou 
Ecologia; Engenharia Florestal e Recursos 
Naturais; Engenharia Eletrotécnica; 
Engenharia Civil; Serviço e Política Social; 
Engenharia da Proteção Civil; Engenharia 
Mecânica, tendo em conta as atividades de 
natureza permanente a desenvolver pelos 
serviços municipais; 

 
H. A evolução do número de trabalhadores da 

Câmara Municipal de Loures revela um 
decréscimo de 6 efetivos face ao ano 2015 e 
de 25 efetivos relativamente a 2014, 
correspondendo a uma redução efetiva de 
0,29% e 1,19%, respetivamente. Revela ainda 
que nos trabalhadores integrados na carreira 
de técnico superior a diminuição em relação 
ao ano 2015 corresponde a 1,72%; 

 
 
 

I. A diminuição global dos recursos humanos 
verificada na Câmara Municipal de Loures, em 
cumprimento das determinações legais nos 
últimos anos e a insuficiência de solicitações 
de mobilidade de trabalhadores de outras 
entidades empregadoras públicas 
impossibilitam o suprimento das necessidades 
verificadas nas áreas de atividade em causa 
através dos recursos internos; 

 
J. Os princípios constitucionais da economia, 

eficácia e eficiência da gestão da 
administração pública recomendam que seja 
autorizado o recrutamento de trabalhadores 
sem vínculo de emprego público, em caso de 
impossibilidade de ocupação dos postos de 
trabalho por candidatos em situação de 
requalificação ou detentores de vínculo de 
emprego público constituído por tempo 
indeterminado; 

 
K. A Câmara Municipal de Loures não se 

encontra em situação de saneamento 
financeiro, conforme previsto nas alíneas a) e 
b) do n.º 1 do artigo 58.º da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua redação atual; 

 
L. Nos termos do n.º 1 do artigo 32.º da Lei n.º 7-

A/2016, de 30 de março, as autarquias locais 
podem proceder ao recrutamento de 
trabalhadores, nos termos e de acordo com as 
regras previstas na legislação aplicável, no 
que diz respeito às regras de equilíbrio 
orçamental, cumprimento dos limites de 
endividamento e demais obrigações de 
sustentabilidade das respetivas finanças 
locais; 

 
M. As soluções interpretativas uniformes da 

Direção-Geral das Autarquias Locais, 
homologadas pelo Senhor Secretário de 
Estado da Administração Local, em 15 de 
julho de 2014, a consulta à Direção-Geral da 
Qualificação dos Trabalhadores em Funções 
Públicas (INA) no âmbito do procedimento 
prévio de recrutamento de trabalhadores em 
situação de requalificação previsto no artigo 
24.º da Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, e 
regulamentado pela Portaria n.º 48/2014, de 
26 de fevereiro, não é aplicável à 
Administração Local, inexistindo situações de 
requalificação. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 5 do artigo 30.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, para 
a ocupação de 35 postos de trabalho da categoria 
de Técnico Superior da carreira geral de Técnico 
Superior para a constituição de vínculo de 
emprego público, na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado: 
 

Unidade Orgânica Área de 
formação 

Total 

Design 1 Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação 
(DAIC) 

Belas Artes 1 

Divisão de Transportes 
e Oficinas (DTO) 

Engenharia 
Mecânica 

1 

Departamento 
de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento (DPFA) 

 
Direito 

 
2 

Arquitetura 1 Equipa Multidisciplinar 
das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (EMAUGI) 

Direito 1 

Engenharia 
do Ambiente 
ou Ecologia 

1 

Arquitetura 
Paisagista 

1 

Engenharia 
Florestal 
e 
Recursos Naturais 

1 

 
 
 
 
Departamento de Ambiente 
(DA) 

Engenharia 
Eletrotécnica 

1 

Engenharia Civil 1 Departamento 
de Coesão Social 
e Habitação (DCSH) 

Serviço e Política 
Social 

4 

Engenharia Civil 6 Departamento 
de Obras Municipais (DOM) Engenharia 

Eletrotécnica 
5 

Arquitetura 2 
Arquitetura 
Paisagista 

1 
Departamento 
de Planeamento 
e Gestão Urbanística (DPGU) 

Engenharia Civil 2 
Departamento 
de Gestão e Modernização 
Administrativa (DGMA) 

Direito 2 

Serviço Municipal 
de Proteção Civil (SMPC) 

Engenharia 
de Proteção Civil 

1 

 Total 35 

 
Loures, 19 de julho de 2017 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 5.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 374/2017 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a atual execução orçamental 

existe necessidade de se proceder a 
reajustamentos nas classificações e dotações 
do Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-
2020, quer nas despesas de funcionamento, 
quer para despesas imprescindíveis à 
atividade municipal, de que se destacam: 

 
- Ajustamento transversal a todas as unidades 

orgânicas nas rubricas do orçamento de 
pessoal; 

 
- Ajustamentos em algumas dotações 

orçamentais das diversas unidades orgânicas, 
que se compensam orçamentalmente, 
nomeadamente: equipamento para refeitório, 
formação, auxílios económicos, 
enriquecimento curricular, abertura do ano 
letivo, programas Desporto Mais e Mais 
Formação, gestão de equipamentos 
municipais, Passeio Sénior, Plano de 
Promoção de Eficiência Energética (PPEC), 
remodelações de parques, limpeza de linhas 
de água, manutenção de cemitérios, aquisição 
de equipamento diverso para as intervenções 
por administração direta, aluguer de 
contentores Escola Alto da Eira e aquisição de 
equipamento para a Proteção Civil; 

 
- Reforços em outras rubricas que permitem a 

celebração de protocolos no âmbito da 
proteção animal e reparações e alugueres 
diversos de material de transporte municipal, 
entre outras. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação 
vigente, seja aprovada a 5.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 
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Loures, 18 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 5.ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da afetação 
ao domínio público municipal da área de 3.203,75 
m2, sita na Quinta do Casquilho, Portela, União 
das Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 376/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela; 

 
B. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 

se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, nas quais se encontra em 
funcionamento a sede da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela; 

 
C. Esta ocupação se encontra confinada à 

vedação da antiga Escola Vasco da Gama; 
 
D. Parte desta parcela, com a área de 3.203,75 

m2, correspondente à área do perímetro 
exterior à referida vedação, tem utilização 
pública desde o início da concretização da 
operação de loteamento na qual teve origem, 
como parte das vias envolventes, zona verde 
e percursos pedonais. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para 
deliberação, nos termos do previsto no artigo 25.º, 
n.º 1, aI. q) do mesmo diploma legal, a afetação ao 
domínio público municipal da área de 3.203,75 m2, 
pertencente à parcela sita na Quinta do Casquilho, 
Portela, com a área total de 10.987,75 m2, inscrita 
sob o artigo 288.º da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 da 
freguesia de Sacavém. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da oneração 
da área de 6.784,00 m2 da propriedade municipal 
com a área total de 10.987,75 m2, inscrita sob o 
artigo 288.º da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 da 
freguesia de Sacavém, para efeitos de outorga da 
escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor da Cruz 
Vermelha Portuguesa, para construção e 
funcionamento de um equipamento social e de 
saúde. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 377/2017 

 
Considerando que: 
 
A. De acordo com os Censos de 2011 o índice de 

envelhecimento do Município de Loures 
(número de pessoas de idade superior a 65 
anos por cada 100 jovens) é de 113,7, sendo 
mais notório na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela (249,7); 

 
B. De acordo com a mesma fonte, a relação de 

dependência de idosos (número de pessoas 
de idade superior a 65 anos por cada 100 
ativos) é de 26,1 em todo o concelho, sendo 
este índice mais expressivo na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela (45,5); 

 
C. A Cruz Vermelha Portuguesa manifestou 

interesse e disponibilidade para a construção 
de um equipamento social e de saúde na 
Portela; 

 
D. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela; 

 
E. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 

se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, em estado de degradação e 
ainda com placas de fibrocimento; 

 
F. Neste terreno encontra-se instalada, de 

acordo com a alínea anterior com parcas 
condições, a sede da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela; 

 
G. Com a cedência, em regime de direito de 

superfície, de parte deste terreno à Cruz 
Vermelha Portuguesa, esta entidade 
compromete-se a construir a suas expensas, 
um edifício, bem como os respetivos arranjos 
exteriores, para instalação de serviços da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela; 

 

H. Estamos, desta forma, na presença de uma 
oportunidade de revitalização desta área numa 
zona nobre da Portela, cuja população há 
muito ansiava pela intervenção; 

 
I. O Município tem dado prioridade, na sua 

intervenção, ao incentivo e apoio à expansão 
das respostas comunitárias desenvolvidas por 
entidades particulares de solidariedade social, 
que pretendem responder a grupos 
específicos; 

 
J. Este apoio tem-se materializado em apoio 

financeiro ou no planeamento e alargamento 
da rede de equipamentos de cuidados de 
saúde primários no concelho, levando à 
disponibilização de terrenos e edifícios para a 
instalação de novas unidades de saúde, 
nomeadamente centros de saúde; 

 
K. A carência de equipamentos sociais que 

contemplem a valência de saúde/prestação de 
cuidados de saúde para os grupos mais 
vulneráveis da população; 

 
L. O parecer positivo emitido pela Divisão de 

lntervenção Social e Saúde relativo à 
implantação de um equipamento social e de 
saúde no território da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor à Assembleia Municipal autorizar a 
oneração de 6.784,00 m2 da propriedade 
municipal com a área total de 10.987,75 m2, 
inscrita sob o artigo 288.º da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 
da freguesia de Sacavém, para efeitos de outorga 
da escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor da Cruz 
Vermelha Portuguesa, para construção e 
funcionamento de um equipamento social e de 
saúde nos termos e condições que constam da 
minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo 
proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela, inscrito sob o artigo 288.º 
da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela e descrito sob o n.º 1032 da freguesia 
de Sacavém. 

 
2. Pelo presente contrato é constituído a favor da 

Cruz Vermelha Portuguesa o direito de 
superfície sobre uma parte do referido prédio 
localizado na Quinta do Casquilho, Portela, 
com a área de 6.784,00 m2, que se encontra 
identificada na planta em anexo como área de 
cedência em direito de superfície à Cruz 
Vermelha (anexo 1) e faz parte integrante 
deste contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 anos, prorrogável, por acordo das partes, e a 
título gratuito. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

1. O direito de superfície constituído destina-se à 
construção e funcionamento de um 
equipamento social e de saúde. 

 
2. O Município obriga-se a entregar o imóvel 

desocupado e limpo, no prazo máximo de seis 
meses, após a aprovação do projeto de 
arquitetura do edifício indicado no número 
anterior. 

 
3. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se 

a construir na propriedade municipal 
identificada na Cláusula Primeira, que se 
encontra identificada na planta em anexo 
como área destinada ao edifício da Junta 
(anexo 1), um edifício com as características 
constantes no estudo prévio em anexo (anexo 
2), bem como os respetivos arranjos 
exteriores, para instalação de serviços da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
comprometendo-se ainda a dar primazia à 
construção deste edifício. 

 
 
 

4. O Município compromete-se a efetuar as 
escavações necessárias à construção das 
caves dos equipamentos a construir. 

 
5. Como contrapartida do referido no ponto 

anterior, a Cruz Vermelha Portuguesa 
compromete-se a disponibilizar aos moradores 
da Portela a utilização noturna dos parques de 
estacionamento do equipamento a construir, 
em condições a definir em protocolo a celebrar 
com o Município. 

 
6. Enquanto decorre a construção do edifício 

referido no ponto 3, a Cruz Vermelha 
Portuguesa compromete-se a autorizar a 
instalação gratuita de contentores para 
instalação provisória dos serviços da União 
das Freguesias de Moscavide e Portela na 
área identificada na planta em anexo como 
área de instalação provisória da Junta de 
Freguesia (anexo 3), em número suficiente de 
modo a permitir a instalação do pessoal 
técnico, administrativo e respetivas atividades 
previstas instalar nesse edifício. 

 
7. A Cruz Vermelha Portuguesa autoriza a 

utilização, por parte da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, de um espaço 
polivalente existente no equipamento social e 
de saúde a construir, até 10 h. semanais. 

 
8. A Cruz Vermelha Portuguesa autoriza ainda a 

utilização, por parte da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela, de um outro espaço 
polivalente existente no equipamento social e 
de saúde a construir, fora das horas de 
utilização diária dos utentes. 

 
9. A utilização dos espaços polivalentes nos 

termos referidos nos pontos anteriores será 
concretizado num acordo a celebrar entre as 
duas entidades, acordo este que terá a 
duração de 5 anos, renovável por iguais 
períodos de tempo. 

 
10. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se 

a priorizar o atendimento de utentes 
residentes na área do Município de Loures nas 
várias respostas sociais disponibilizadas no 
equipamento social e de saúde. 

 
11. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se 

a aceitar como utentes residentes, em pé de 
igualdade com os restantes, os residentes na 
área do município, até 10% da sua 
capacidade. 
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12. A Cruz Vermelha Portuguesa compromete-se 
a aceitar, para apoio domiciliário, os utentes 
residentes na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela indicados pela Câmara 
Municipal de Loures, em situação de carência 
económica e social comprovada, em número 
não inferior a 10% da capacidade definida 
para esta resposta social, caso este apoio 
esteja protocolado com a Segurança Social. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

1. O Município 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 e solicitar informação escrita 
adequada do cumprimento das condições que 
resultam da constituição do direito de 
superfície. 

 
2. A Cruz Vermelha Portuguesa deve informar o 

Município, por escrito, com caráter semestral, 
sobre a situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento assim como a 
situação do imóvel transmitido, até que se 
verifique a conclusão da construção do 
equipamento social e de saúde. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito 
de preferência em primeiro lugar. 

 
 

Cláusula Sexta 
 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela 
Cruz Vermelha Portuguesa para garantia do 
financiamento da construção do equipamento no 
prédio sobre o qual foi constituído, sob pena de 
extinção e reversão para o Município. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

Em qualquer caso, a Cruz Vermelha Portuguesa é 
a única entidade responsável pelo cumprimento 
das obrigações a que fica adstrita, reservando-se 
o Município o direito de resolver o presente 
contrato em caso de incumprimento de alguma 
daquelas obrigações. 

 
 
 
 

Cláusula Oitava 
 

O direito de superfície extingue-se ao abrigo do 
disposto no artigo 1536.º do Código Civil, com 
reversão do terreno para o Município: 
 
a) se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato da constituição; 
 
b) se, no prazo de dois anos a contar da data da 

entrega do imóvel, não for iniciada a 
construção dos equipamentos identificados na 
Cláusula Terceira; 

 
c) se, no prazo de três anos a contar da data do 

início da construção, não entrar em 
funcionamento o equipamento identificado no 
número um da Cláusula Terceira; 

 
d) se, no prazo de três anos a contar da data do 

início da construção, não se encontrar 
concluído o edifício identificado no número 
três da Cláusula Terceira; 

 
e) se houver paralisação da atividade sem motivo 

justificado por período superior a seis meses; 
 
f) se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
g) se a Cruz Vermelha Portuguesa deixar de ter 

existência jurídica própria e autónoma; 
 
h) se a Cruz Vermelha Portuguesa proporcionar 

o uso privativo do local, total ou parcialmente, 
sem prévia autorização do MUNICÍPIO; 

 
i) se, até que se verifique o cumprimento do 

objeto identificado na Cláusula Terceira, a 
Cruz Vermelha Portuguesa não informar o 
Município, por escrito, com caráter semestral, 
sobre a situação do procedimento tendente à 
implementação do equipamento bem como 
sobre a situação do imóvel transmitido até que 
se verifique a conclusão da construção do 
equipamento social e de saúde. 

 
 

Cláusula Nona 
 

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. 
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Cláusula Décima 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído e em 
caso de não renovação, resolvido o contrato 
ou extinto o direito de superfície, por qualquer 
causa, o prédio e todas as obras existentes no 
terreno, as quais deverão estar concluídas e 
em bom estado de conservação, integrarão o 
património municipal, sem qualquer 
indemnização para a Cruz Vermelha 
Portuguesa, pelas benfeitorias entretanto 
realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído o 

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

 
a) A entrega do local pela Cruz Vermelha 

Portuguesa, no prazo de seis meses contado 
de qualquer dos factos determinantes para a 
reversão; 

 
b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 

reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
entrega do imóvel, caso não se verifique a 
conclusão do equipamento sem qualquer 
indemnização para a Cruz Vermelha 
Portuguesa pelos custos associados; 

 
c) A tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
 

Cláusula Décima Primeira 
 

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. 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

Proposta de aprovação e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal da oneração 
de 1.000,00 m2 da propriedade municipal com a 
área total de 10.987,75 m2, inscrita sob o artigo 
288.º da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela e descrita sob o n.º 1032 da freguesia de 
Sacavém, para efeitos de outorga da escritura 
pública de constituição de direito de superfície, a 
título gratuito, a favor da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, para construção e 
funcionamento de um edifício para instalação de 
serviços da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 378/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é dono e legítimo 

proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela. 
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B. Embora inativas há anos, neste terreno ainda 
se encontram as instalações da antiga Escola 
Vasco da Gama, em estado de degradação e 
ainda com placas de fibrocimento. 

 
C. Neste terreno encontra-se instalada, de 

acordo com a alínea anterior em parcas 
condições, a sede da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
D. Com a cedência, em regime de direito de 

superfície, de parte deste terreno à Cruz 
Vermelha Portuguesa, esta entidade 
compromete-se a construir a suas expensas, 
um edifício, bem como os respetivos arranjos 
exteriores, para instalação de serviços da 
União das Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
E. Estamos, desta forma, na presença de uma 

oportunidade de revitalização desta área numa 
zona nobre da Portela, cuja população há 
muito ansiava pela intervenção. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
propor à Assembleia Municipal autorizar a 
oneração de 1.000,00 m2 da propriedade 
municipal com a área total de 10.987,75 m2, 
inscrita sob o artigo 288.º da União das Freguesias 
de Moscavide e Portela e descrita sob o n.º 1032 
da freguesia de Sacavém, para efeitos de outorga 
da escritura pública de constituição de direito de 
superfície, a título gratuito, a favor da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, para 
construção e funcionamento de um edifício para 
instalação de serviços da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, nos termos e condições que 
constam da minuta anexa à presente proposta. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MINUTA DE CONTRATO 
DE CONSTITUIÇÃO 

DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

Cláusula Primeira 
 

1. O Município de Loures é dono e legítimo 
proprietário de um terreno para construção 
com a área de 10.987,75 m2, sito na Quinta do 
Casquilho, Portela, inscrito sob o artigo 288.º 
da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela e descrito sob o n.º 1032 da freguesia 
de Sacavém. 

 
2. Pelo presente contrato, é constituído, a favor 

da União das Freguesias de Moscavide e 
Portela, o direito de superfície sobre uma parte 
do referido prédio localizado na Quinta do 
Casquilho, Portela, com a área de 1.000,00 
m2, que se encontra identificada na planta em 
anexo como área destinada ao edifício da 
Junta (anexo 1) e faz parte integrante deste 
contrato. 

 
 

Cláusula Segunda 
 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 
70 anos, prorrogável, por acordo das partes, e a 
título gratuito. 

 
 

Cláusula Terceira 
 

1. O direito de superfície constituído destina-se à 
construção e funcionamento de um edifício 
para instalação de serviços da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela. 

 
2. Através de contrato, a Cruz Vermelha 

Portuguesa compromete-se a construir na 
propriedade municipal identificada na Cláusula 
Primeira, que se encontra identificada na 
planta em anexo como área destinada ao 
edifício da Junta (anexo 1), um edifício com as 
características constantes no estudo prévio 
em anexo (anexo 2), bem como os respetivos 
arranjos exteriores, para instalação de 
serviços da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
3. O Município obriga-se a entregar o imóvel 

atribuído em direito de superfície à Cruz 
Vermelha Portuguesa, bem como o imóvel 
objeto do presente contrato, atualmente 
ocupados pelos serviços da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, 
desocupados e limpos, no prazo máximo de 
seis meses, após a aprovação do projeto de 
arquitetura dos edifícios que se pretende neles 
construir. 
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4. Enquanto decorre a construção do edifício 
referido no n.º 2, a União das Freguesias de 
Moscavide e Portela ficará instalada, a título 
provisório, em contentores que a Cruz 
Vermelha Portuguesa se comprometeu 
autorizar a respetiva instalação gratuita na 
parcela de terreno que recebeu em direito de 
superfície na área identificada na planta em 
anexo como área de instalação provisória da 
Junta de Freguesia (anexo 3). 

 
5. O Município compromete-se a encontrar uma 

parcela municipal na Freguesia para cedência 
à União das Freguesias de Moscavide e 
Portela para instalação das suas oficinas e 
refeitório. 

 
6. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela tem a possibilidade de utilizar um 
espaço polivalente existente no equipamento 
social e de saúde a construir pela Cruz 
Vermelha Portuguesa, até 10 h semanais. 

 
7. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela tem ainda a possibilidade de utilizar 
um outro espaço polivalente existente no 
equipamento social e de saúde a construir 
pela Cruz Vermelha Portuguesa, fora das 
horas de utilização diária dos utentes. 

 
8. A utilização dos espaços polivalentes nos 

termos referidos nos pontos anteriores será 
concretizada num acordo a celebrar entre as 
duas entidades, acordo este que terá a 
duração de 5 anos, renovável por iguais 
períodos de tempo. 

 
 

Cláusula Quarta 
 

O Município 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 e solicitar informação escrita 
adequada do cumprimento das condições que 
resultam da constituição do direito de superfície. 

 
 

Cláusula Quinta 
 

Em caso de alienação, o Município goza do direito 
de preferência em primeiro lugar. 

 
 
 
 
 
 

Cláusula Sexta 
 

O direito de superfície extingue-se ao abrigo do 
disposto no artigo 1536.º do Código Civil, com 
reversão do terreno para o Município: 
 
a) se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

ato da constituição; 
 
b) se for alienado o direito de superfície sem 

autorização expressa do Município; 
 
c) se a União das Freguesias de Moscavide e 

Portela proporcionar o uso privativo do local, 
total ou parcialmente, sem prévia autorização 
do Município. 

 
 

Cláusula Sétima 
 

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 Oitava 
 

1. Expirado o prazo para que foi constituído e em 
caso de não renovação, resolvido o contrato 
ou extinto o direito de superfície, por qualquer 
causa, o prédio e todas as obras existentes no 
terreno, as quais deverão estar concluídas e 
em bom estado de conservação, integrarão o 
património municipal, sem qualquer 
indemnização para a União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, pelas benfeitorias 
entretanto realizadas. 

 
2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído o 

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

 
a) A entrega do local pela União das Freguesias 

de Moscavide e Portela, no prazo de seis 
meses, contado de qualquer dos factos 
determinantes para a reversão; 

 
b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a 

reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da 
entrega do imóvel, sem qualquer 
indemnização para a União das Freguesias de 
Moscavide e Portela pelos custos associados; 

 
c) A tomada de posse do local pelo Município, 

caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 
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Cláusula Nona 
 

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. 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de aceitação, a título de inventário, da 
doação de património arquivístico que se destina a 
incorporar o acervo documental do Arquivo 
Municipal de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 375/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura, nos termos 
estatuídos na alínea e) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, incumbindo-
lhes o conhecimento, estudo, proteção, 
valorização e divulgação do património cultural 
como preceituado no n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro; 

B. Nos termos do artigo 24.º do Regulamento 
Municipal de Acesso e Utilização do Arquivo 
Municipal de Loures, o Município de Loures 
desenvolve uma política ativa de valorização 
do seu património arquivístico, através da 
aquisição por compra, doação ou depósito de 
fundos arquivísticos de natureza diversa, 
provenientes de entidades públicas ou 
privadas, em qualquer tipo de suporte, com 
origem em entidades e/ou com interesse 
histórico-cultural para o Município; 

 
C. Foi manifestada a intenção de doar, por Maria 

do Carmo da Silva Cleto Parreira, Ana Maria 
Franca, representada por Fernando Pinto 
Ferreira e António Carlos Costa Cerqueira, ao 
Município, com vista à sua incorporação no 
acervo documental do Arquivo Municipal de 
Loures, melhor identificada na informação 
técnica n.º 59/DGDA/2017, de 15 de julho de 
2017, em anexo; 

 
D. A aceitação da proposta de doação permite, 

com efeito, valorizar e enriquecer o património 
arquivístico do Arquivo Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar a aceitação, a título de 
inventário, da doação do património arquivístico 
descrito na informação 59/DGDA/2017, em anexo, 
e que se destina a incorporar o acervo documental 
do Arquivo Municipal de Loures. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A listagem de bens 
doados, a incorporar o acervo documental do 
Arquivo Municipal, encontra-se disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 



 

 
N.º 15 

  

 
 

25 de JULHO 
de 2017 

 
 
 
 

23 

 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 524-F/DOM 
Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação 
do edifício 
Proposta de aprovação da adjudicação dos erros e 
omissões, no valor total de 11.882,07 € e 
trabalhos a menos, no valor de 10.823,64 €, 
perfazendo um adicional de 1.058,43 € (mil e 
cinquenta e oito euros e quarenta e três cêntimos) 
acrescido de IVA, de não alteração do prazo da 
empreitada, uma vez que se trata de meros 
acertos de quantidades, não se justificando mais 
prazo para a sua execução, e de celebração do 
subsequente contrato adicional ao contrato de 
empreitada n.º 89/2016, sendo delegada no Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Loures a 
competência para aprovar a minuta daquele 
contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 382/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O empreiteiro “Habitâmega-Construções, S.A.” 

responsável pela obra “Escola Básica do Alto 
da Eira - Remodelação do edifício” apresentou 
uma listagem de trabalhos da empreitada 
resultante da remedição dos articulados do 
mapa de trabalhos. Analisada a mesma pela 
equipa projetista resultaram medições 
adicionais no montante de 11.882,07 €; 

 
B. Foram igualmente identificados trabalhos a 

menos no montante de 10.823,64 €; 
 
C. A informação n.º 489/DEC/VR expõe a análise 

dos erros e omissões e trabalhos a menos; 
 
D. A percentagem de erros e omissões é de 

1,79% do valor de adjudicação, o que somado 
ao anterior contrato adicional corresponde a 
2,86% do valor de adjudicação, pelo que não 
ultrapassa o limite de contratação de erros e 
omissões. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A aprovação da proposta de adjudicação dos 

erros e omissões (art.ºs 376.º e seguintes do 
CCP) considerando a responsabilidade 
integral do Dono de Obra conforme o descrito 

na informação 489/DEC/VR, no valor total de 
11.882,07 € e trabalhos a menos, no valor de 
10.823,64 €, perfazendo um adicional de 
1.058,43 € (mil e cinquenta e oito euros e 
quarenta e três cêntimos) acrescido de IVA. 

 
2. A não alteração do prazo da empreitada, uma 

vez que se trata de meros acertos de 
quantidades, não se justificando mais prazo 
para a sua execução. 

 
3. A celebração do subsequente contrato 

adicional ao contrato de empreitada n.º 
89/2016. 

 
4. Delegar no Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Loures a competência para 
aprovar a minuta de contrato, nos termos do 
n.º 1 do artigo 109.º do CCP. 

 
… 

 
Loures, 18 de julho de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Processo n.º 524-F/DOM 
Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação 
do edifício 
Proposta de aprovação do projeto de minuta do 
contrato adicional ao n.º 89/2016, no âmbito da 
empreitada “Escola Básica do Alto da Eira – 
Remodelação do Edifício”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 409/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foram aprovados pela Câmara Municipal de 

Loures na sua 91.ª Reunião Ordinária, datada 
de 31.05.2017, os Trabalhos a Mais, Erros e 
Omissões e ainda a alteração do prazo 
contratual da empreitada da “Escola Básica do 
Alto da Eira – Remodelação do edifício” com o 
número de processo 524-F/DOM; 
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B. Estes trabalhos, incluídos no Contrato 
Adicional, devem ser executados durante a 
obra; 

 
C. A competência para aprovação da minuta de 

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

 
 
Assim, tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 98.º do Código dos 
Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro), aprovar a minuta do 
contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a empresa Habitâmega - Construções, S.A., 
relativo ao primeiro adicional do contrato n.º 
89/2016, anexo à presente proposta deliberativa. 
 
… 

 
Loures, 21 de julho de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

Contrato Adicional ao n.º 89/2016 
 

No dia … de ………. de ….., no edifício dos Paços 
do Município, em Loures, perante mim, Júlio 
Esteves Ribeiro, Diretor do Departamento de 
Gestão e Modernização Administrativa, servindo 
de Oficial Público, compareceram como 
outorgantes: 
 
Primeiro - Bernardino José Torrão Soares, que 
também usa assinar Bernardino Soares, Primeiro 
Outorgante, na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, em representação 
do Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público com o número 501294996, com sede em 
Loures, na Praça da Liberdade. 
Segundo - Carlos Alberto Lemos, na qualidade de 
Presidente do Conselho de Administração da 
sociedade denominada, “Habitâmega - 
Construções, S.A.”, já identificada no contrato 
número 89/2016 celebrado no dia 29 de junho de 
2016. 
 

A identidade dos outorgantes e os poderes de 
intervenção são do meu conhecimento pessoal. 
 
Disseram: 
 
- Que para os seus representados, de acordo 

com a deliberação da Câmara Municipal, 
tomada na sua 91.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 31 de maio de 2017, e em 
aditamento à adjudicação constante do já 
mencionado contrato número 89/2016, 
respeitante à empreitada de “Escola Básica do 
Alto da Eira - Remodelação do Edifício”, se 
incluem no objeto da empreitada os trabalhos 
a mais, erros e omissões, trabalhos a menos, 
valor a mais do estaleiro e prejuízos sofridos 
pelo empreiteiro, pela suspensão da obra, 
referidos na Informação da Divisão de 
Equipamentos Coletivos número 336/DEC/VR, 
datada de 23 de maio de 2017, documentos 
complementares que ficam a fazer parte 
integrante do presente contrato. 

 
- Que o valor global dos trabalhos a mais, erros 

e omissões, trabalhos a menos, valor a mais 
do estaleiro e prejuízos sofridos pelo 
empreiteiro, pela suspensão da obra, objeto 
do presente contrato é de 36.645,11  € (trinta 
e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco euros 
e onze cêntimos), acrescido de IVA - Imposto 
sobre o Valor Acrescentado à taxa legal cm 
vigor. 

 
- Que ainda pela referida deliberação da 

Câmara Municipal de Loures, é prorrogado em 
35 (trinta e cinco) dias o prazo contratual 
estabelecido na Cláusula Segunda do 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
número 89/2016 e modificado pelo Contrato 
número 24/2017. 

 
- O encargo resultante do presente contrato 

será satisfeito pela dotação orçamental 
seguinte: 

 
classificação orgânica: 1002, classificação 
económica: 07010305, com os números de 
compromisso 2017/2456 e 2017/2457, datados de 
19 de junho de 2016. 
 
- Que em tudo o mais vigoram as cláusulas 

constantes do contrato inicial, bem como o 
constante da modificação ao mesmo através 
do Contrato n.º 24/2017, celebrado em 24 de 
fevereiro de 2017. 

 
 
Assim disseram e outorgaram. 
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Arquivo: 
 
- Informação com número 336/DEC/VR, datada 

de 23 de maio de 2017. 
 
Exibiram: 
 
- Declaração do Instituto da Segurança Social, 

I.P., válida: até … de …….. de 2017; 
 
- Certidão do Serviço de Finanças de […….. ] 

válida até … de ……. de 2017; 
 
- Certificados do Registo Criminal dos titulares 

dos órgãos sociais. 
 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos Outorgantes, perante mim, 
Júlio Esteves Ribeiro, na qualidade de Oficial 
Público, nomeado por despacho número 
327/2013, do Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, de 28 de outubro de 2013, 
nos termos do disposto no artigo 35.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro. 
 
 
Celebrado em duplicado, em Loures a .... de …….. 
de dois mil e dezassete, ficando um exemplar para 
cada um dos Contraentes. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º 07.02.D.18 
Requalificação dos edifícios da Rua José 
Alfredo Dias, 1 a 4 e exteriores do Bairro 
Municipal das Sapateiras, Loures 
Proposta de aprovação da abertura de 
procedimento para a empreitada, por concurso 
público, pelo preço base de 599.696,77 €, com um 
prazo de execução de 210 dias seguidos, de 
aprovação do programa de concurso, caderno de 
encargos; Plano de Prevenção e Gestão de 
Resíduos de Construção e Demolição; 
composição do Júri e delegação neste de 
competências para condução do procedimento, 
incluindo a prestação de esclarecimentos e 
audiência prévia escrita aos interessados, e de 
publicação eletrónica do anúncio do concurso. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 388/2017 
 

Considerando que: 
 
A. No âmbito da candidatura ao Programa 

Operacional Regional Lisboa, POR Lisboa 
2020, no Plano PEDU - Planos Estratégicos 
de Desenvolvimento Urbano, no PAlCD - 
Plano de Ação Integrado para as 
Comunidades Desfavorecidas, na prioridade 
de investimento 9.8, encontra-se prevista a 
realização de Empreitada de Requalificação 
dos Edifícios da Rua José Alfredo Dias, 1 a 4 
e exteriores do Bairro Municipal das 
Sapateiras, Loures; 

 
B. Foi aprovado o projeto de execução para 

requalificação e modernização do espaço e do 
ambiente urbano na 80.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 28 de 
dezembro de 2016. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere ao abrigo do 
disposto na alínea b) do artigo 19.º do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovar: 
 
1. A abertura de procedimento para a 

Empreitada de Requalificação dos Edifícios da 
Rua José Alfredo Dias, 1 a 4 e exteriores do 
Bairro Municipal das Sapateiras, Loures, por 
Concurso Público, pelo preço base de 
599.696,77 € (quinhentos e noventa e nove mil 
seiscentos e noventa e seis euros e setenta e 
sete cêntimos), IVA não incluído, com um 
prazo de execução de 210 (duzentos e dez) 
dias seguidos; 

 
2. O programa de concurso, incluindo os 

seguintes critérios de seleção da proposta 
economicamente mais vantajosa: 

 
A) PP - Preço da proposta - 70% 
B) PT - Plano de trabalhos - 30% 
 
3. O caderno de encargos; 
 
4. O Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos 

de Construção e Demolição; 
 
5. A composição do júri: 
 
• Presidente - Dr. Carlos Branquinho 
• 1.º vogal efetivo - Eng.º António Bracons 

Carneiro 
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• 2.º vogal efetivo - Eng.ª Lucília Reis 
• 1.º vogal suplente - Eng.º Orlando Bonfim 
• 2.º vogal suplente - Arqt.ª Patrícia Carvalho 
 
6. A publicação eletrónica do anúncio do 

concurso no sítio do Diário da República; 
 
7. A delegação de competências no júri para 

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

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro para 
aquisição de equipamento informático. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 394/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Secretariado Diocesano de Lisboa da Obra 

Nacional da Pastoral dos Ciganos tem como 
preocupação primordial a promoção e 
integração social da população cigana através 
da educação, respeitando os seus valores 
culturais mas promovendo a cidadania; 

 
B. A instituição também dá apoio à população 

não cigana, carenciada, e o princípio do apoio 
é o mesmo, o de promover o respeito pela 
pessoa humana, os valores e a cultura; 

 
C. A sua estratégia de intervenção na Apelação 

tem sido ao nível da valorização e formação 
das pessoas mais carenciadas do Bairro 
Quinta da Fonte, mediante um trabalho de 
proximidade, com especial enfoque nas 
crianças e jovens, proporcionando-lhes 
atividades que vão desde o apoio escolar à 
formação profissional; 

D. O Centro Verdine, com valência de CATL é 
um espaço onde as crianças/jovens aliam o 
apoio escolar com as atividades lúdicas, 
expressão plástica, Inglês, informática, 
capoeira, percussão e dança; 

 
E. A Instituição solicitou apoio financeiro ao 

Município para aquisição de equipamento 
informático. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 3.139,84 € (três mil 
cento e trinta e nove euros e oitenta e quatro 
cêntimos) ao Secretariado Diocesano de Lisboa 
da Obra Nacional da Pastoral dos Ciganos, NIF 
504615483. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro para 
obras de beneficiação e aquisição de 
equipamentos necessários à continuidade de 
atividades e da resposta social junto à 
comunidade sénior. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 396/2017 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social aos 

seniores do concelho de Loures constituem 
uma importante rede de solidariedade local, 
com um desempenho inequívoco, quer na 
revitalização social e cultural da pessoa idosa, 
quer na identificação e capacidade de 
resposta às necessidades concretas e 
quotidianas; 
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B. O desempenho destas é marcado por 
especificidades de caráter funcional, social e 
cultural que influenciam quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. O Centro de Convívio de Reformados e 

Pensionistas e Idosos de Santo António dos 
Cavaleiros (CCRPI) é uma associação sem 
fins lucrativos que desenvolve atividades com 
a população sénior na localidade de Santo 
António dos Cavaleiros desde 1991, no âmbito 
da resposta social de Centro de Convívio; 

 
D. O Centro de Convívio de Reformados e 

Pensionistas e Idosos de Santo António dos 
Cavaleiros solicitou ao Município apoio 
financeiro (E/40382/2015) por obras de 
beneficiação realizadas e necessárias para 
viabilizar a continuidade das atividades e da 
resposta social junto da comunidade sénior 
local. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, aprovar 
a comparticipação no valor de 500,00 € 
(quinhentos euros) ao Centro de Convívio de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Santo 
António dos Cavaleiros, NIF 502549130. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro aos 
Agrupamentos de Escolas, através de 
transferência de verba correspondente ao 
pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas para 
o 1.º semestre do ano 2017. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 392/2017 
 

Considerando que: 
 
A. No âmbito da publicação do Regime Jurídico 

das Autarquias Locais (Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro), cabe ao Município, nos termos 
da legislação, assegurar a construção e 
apetrechamento dos equipamentos 
educativos; 

 
B. Desde 2002 que o Município tem assegurado 

a verba correspondente à “taxa fixa de 
telefones das escolas do 1.º ciclo e jardins de 
infância” pelo que a proposta de transferência 
de verba em apreço visa garantir apenas a 
existência de telefone, isto é, não estão 
incluídas despesas com comunicações; 

 
C. Os valores apresentados incluem os seguintes 

critérios: 
 
• Verba relativa a uma (1) linha telefónica, salvo 

algumas exceções que se prendem com a 
dimensão dos estabelecimentos, de acordo 
com o valor em uso pela Portugal Telecom 
(PT) que é de 15,54 € mensalmente acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 

 
• Verba correspondente a uma linha RDIS 

(acesso básico) nos estabelecimentos de 
ensino em que esteja prevista esta 
infraestrutura, de acordo com o valor em uso 
pela PT que é de €35,54 € mensalmente 
acrescido de IVA; 

 
• Verba correspondente a uma linha telefónica 

para os elevadores instalados nos Centros 
Escolares; 

 
• Verba correspondente a uma linha telefónica 

para os alarmes no caso dos 
estabelecimentos de ensino que utilizam linha 
exclusiva para esse efeito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea ee), aprovar a atribuição de apoio financeiro 
aos Agrupamentos de Escolas, através de 
transferência de verba correspondente ao 
pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas para 
o 1.º semestre do ano 2017, conforme quadro 
abaixo: 
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Quadro Resumo - Valor a Atribuir por 
Agrupamento de Escolas 
 
Agrupamento de Escolas NIF Valor 
Agrupamento de Escolas 
4 de outubro 

600085236 458,74 € 
(quatrocentos e 
cinquenta e oito 
euros e setenta e 
quatro cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
Maria Keil 

600079198 229,37 € 
(duzentos e vinte 
e nove euros e 
trinta e sete 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de Bobadela 

600079694 458,74€ 
(quatrocentos e 
cinquenta e oito 
euros e setenta e 
quatro cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares Pereira 

600074226 1.261,54 € 
(mil duzentos e 
sessenta e um 
euros e cinquenta 
e quarto 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado 

600079899 458,74€ 
(quatrocentos e 
cinquenta e oito 
euros e setenta e 
quatro cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
n.° 1 de Loures 

600079325 3.113,47 € 
(três mil cento e 
treze euros e 
quarenta e sete 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
João Villaret 

600079465 1.753,19 € 
(mil setecentos e 
cinquenta e três 
euros e dezanove 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de Portela e Moscavide 

600074544 344,06 € 
(trezentos e 
quarenta e quatro 
euros e seis 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro 

600079767 950,40 € 
(novecentos e 
cinquenta euros e 
quarenta 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de São João da Talha 

600079341 688,11 € 
(seiscentos e 
oitenta e oito 
euros e onze 
cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia 

600079007 1.556,74 € 
(mil quinhentos e 
cinquenta e seis 
euros e setenta e 
quatro cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
José Afonso 

600079929 721,03 € 
(setecentos e 
vinte e um euros 
e três cêntimos) 

Agrupamento de Escolas 
de Catujal-Unhos 

600074757 229,37 € 
(duzentos e vinte 
e nove euros e 
trinta e sete 
cêntimos) 

 
 
 

TOTAL 12.223,50 € 
(doze mil 
duzentos e vinte e 
três euros e 
cinquenta 
cêntimos) 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba para 
Agrupamento de Escolas, no âmbito da melhoria 
do parque escolar. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 393/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O contrato de execução de transferência de 

competências no âmbito da educação foi 
estabelecido entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação em 16/09/2008; 

 
B. Atualmente a Autarquia assume as 

competências inerentes à gestão do parque 
escolar de dez das treze escolas básicas dos 
2.º e 3.º ciclos e escolas básicas integradas 
(EB Apelação, EB Bucelas, EB Bobadela, EB 
Luís Sttau Monteiro, EB João Villaret, EB 
General Humberto Delgado, EB Bartolomeu 
Dias, EB Santa Iria de Azóia, EB Jorge de 
Barros e EB Alto do Moinho) existentes no 
concelho; 

 
C. A Escola Básica Mário de Sá Carneiro não se 

encontra ao abrigo das competências 
municipais no âmbito do contrato de 
execução, contudo verifica-se a necessidade 
de efetuar melhorias na portaria, uma vez que 
está em causa a criação de condições de 
trabalho para os assistentes operacionais que 
desempenham as suas funções na portaria, 
sendo responsabilidade municipal garantir 
essas mesmas condições. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
alíneas o) e r) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, aprovar a transferência de verba 
para o Agrupamento de Escolas de Camarate, NIF 
600074226, no valor de 1.476,00 € (mil 
quatrocentos e setenta e seis euros), no âmbito da 
melhoria do parque escolar. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de atribuição de verba a Associação de 
Pais, para apoio ao acompanhamento de alunos 
com Necessidades Educativas Especiais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 397/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Componente de Apoio à Família (CAF) é 

considerada, na Portaria n.º 644-A/2015, de 24 
de agosto, como o conjunto de atividades 
destinadas a assegurar o acompanhamento 
dos alunos do 1.º ciclo do ensino básico, antes 
ou depois das componentes do currículo e das 
AEC, bem como durante os períodos de 
interrupção letiva; 

 
B. O Acordo de Colaboração relativo à CAF, nas 

escolas do primeiro ciclo do ensino básico 
público, do Município do Loures, refere na 
cláusula 2.ª da alínea b), ser necessário 
articular com as entidades parceiras e 
Agrupamentos de Escolas as soluções 
adequadas para garantir o normal 
funcionamento e segurança das instalações 
utilizadas para a CAF, conforme disposto nas 
normas definidas para esse efeito; 

 
 
 
 

C. A alínea c), do acordo supra citado, prevê 
avaliar o apoio e acompanhamento dos alunos 
com Necessidades Educativas Especiais 
(NEE), após proposta devidamente 
fundamentada e apresentada pelos restantes 
outorgantes; 

 
D. A Escola Básica de Via Rara incorpora uma 

Unidade de Apoio Especializado que integra 
alunos com multideficiência, dos quais dois 
frequentaram a CAF; 

 
E. A Associação de Pais EB de Via Rara, 

responsável pela CAF nesta escola, aumentou 
o número de recursos humanos para 
assegurar o bem-estar destes alunos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, aprovar a transferência 
de verba à Associação de Pais da EB de Via Rara, 
em Santa Iria de Azóia, no valor de 4.746,50 € 
(quatro mil setecentos e quarenta e seis euros e 
cinquenta cêntimos) para apoio ao 
acompanhamento dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais. 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 395/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família 

existem entidades que, em colaboração com o 
Município, se disponibilizaram a efetuar o 
acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, em alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures, no decorrer dos meses 
de dezembro de 2016, janeiro, fevereiro e 
março de 2017 - ano letivo 2016/2017; 

 
B. Foram rececionados registos de assiduidade 

remetidos por algumas entidades parceiras, 
referentes a meses dos anos letivos 
2015/2016 e 2017, que se encontravam em 
falta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
indicado: 
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Horas 

trabalhadas 
Entidade Equipamento Educativo Nº Aux./h 

autorizadas 
Valor em € 

Valor 
a 

processar 
 
Associação de Reformados Pensionistas e Idosos 
S. Julião do Tojal 
NIF: 503180360) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 
 

 
 

EB Zambujal 

 
 

2 aux./2h 

 
284 H 

 
1.562 € 

 
 

1.562 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Educação da EB S. Julião do Tojal 
(NIF: 505198908) 
(meses de set, out, nov e dez/16, jan, fev e março/17 
 

 
EB S. Julião Tojal 

 
2 aux./2h 

 
500 H 

 
2.750 € 

 
 

2.750 € 

 
Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 
(NIF: 509497810) 
(só o mês de dezembro de 2016) 
 

 
EB Loures 

 
2 aux./2h 

 
38 H 

 
209 € 

 
209 € 

 
Sítio da Belavista - Assoc. Pais e Enc. Educação 
(NIF: 508613418) 
(meses de out, nov, dez/2016, jan e fev/2017 
 

 
EB Bela Vista 

 
1 aux./2h 

 
180 H 

 
990 € 

 
990 € 

 
IPSS “O Nosso Mundo” 
(NIF: 501354760) 
(meses de set, out, nov e dez/2016 e jan, fev e 
março/2017) 
 

 
EB n.º 1 Apelação 

 
1 aux./2h 

 
240 H 

 
1.320 € 

 
 

1.320 € 

 
Irmandade da Santa Casa Misericórdia de Loures 
(NIF: 503903051) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 
 

 
EB Manjoeira 

 
2 aux./2h 

 
284 H 

 
1.562 € 

 
1.562 € 

 
Associação Cantinho da Pequenada 
(NIF: 503666602) 
(meses de dez/16, jan, fev e março/17) 
 

 
EB Frielas 

 
2 aux. /2h 

 
284 H 

 
1.562 € 

 
1.562 € 

 
EB Fonte Santa 

 
2 aux./2h 

 
280 H 

 
1.540 € 

 
EB Murteira 

 
1 aux./2h 

 
138 H 

 
759 € 

 
 
 
 
Assoc. Pais e Enc. Educação dos alunos da EB Fonte 
Santa 
(NIF: 509065686) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 

 
EB Tojalinho 

 
1 aux./2h 

 
122 H 

 
671 € 

 
 
 
 
 

2.970 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Ed. EB Via Rara 
(NIF: 504447050) 
(meses março, abril, maio e junho de 2016, set, out, 
nov, dez 2016 e jan 2017) 
 

 
EB Via Rara 

 
1 aux. /2h 

 
286 H 

 
1.573 € 

 
 

1.573 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Ed. alunos EB n.º 2 Loures - 
Mealhada 
(NIF: 504037358) 
(meses de setembro, outubro, novembro e dezembro 
de 2016) 
 

 
 

EB n.º 2 Loures 

 
 

1 aux. /2h 

 
126 H 

 
693 € 

 
 

693 € 

 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
(NIF: 501391509) 
(meses de maio e junho 2016, set, out, nov, dez/16, 
jan, fev e março/17) 
 

 
EB n.º 2 Bobadela 

 
2 aux. /2h 

 
608 H 

 
3.344 € 

 
 

3.344 € 
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Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Covina 
(NIF: 507602838) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 
 

 
EB Covina 

 
1 aux. /2h 

 
142 H 

 
781 € 

 
 

781 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Portela da Azóia 
(NIF: 508384320) 
(meses de dez/16, jan, fev e março de 2017) 
 

 
EB n.º 5 St.ª Iria de Azóia 

 
1 aux. /2h 

 
142 H 

 
781 € 

 
 

781 € 

 
EB n.º 1 São João Talha 

 
2 aux./2h 

 
496 H 

 
2.728 € 

 
EB n.º 2 São João Talha 

 
2 aux./2h 

 
496 H 

 
2.728 € 

 
EB n.º 4 São João Talha 

 
3 aux./2h 

 
744 H 

4.092 € 

 
 
Assoc. Pais e Enc. Educação da EB n.º 4 São João da 
Talha 
(NIF: 503389684) 
(meses de set, out, nov e dez 2016 e jan, fev e 
março/2017) 

 
EB Vale Figueira 

 
1 aux./2h 

248 H 
 

1.364 € 

 
 
 
 
 

10.912 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Educação da EB n.º 3 Bobadela 
(NIF: 504949853) 
(meses de set, out, nov, dez/2016, jan, fev, março de 
2017) 
 

 
 

EB Bobadela 

 
 

2 aux. /2h 

 
496 H 

 
2.728 € 

 
 

2.728 € 

 
EB Sacavém 

 
2 aux./2h 

 
356 H 

 
1.958 € 

 
 
Associação de Pais Agrupamento Eduardo Gageiro 
(NIF: 504183397) 
(meses de abril, maio e junho/2016, novembro e 
dezembro/2016 e janeiro/2017) 

 
EB n.º 3 Sacavém 

 
2 aux./2h 

356 H 
 

1.958 € 

 
 
 

3.916 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Educação da EB n.º 1 Santo Antão 
Tojal 
(NIF: 504076116) 
(meses de set, out, nov, dez/2016, jan, fev, março de 
2017) 
 

 
 

EB Santo Antão Tojal 

 
 

1 aux. /2h 

 
248 H 

 
1.364 € 

 
 

1.364 € 

 
 
 

Horas 
trabalhadas 

Reforço 
PND 

Entidade Equipamento 
Educativo 

Nº Aux./h 
autorizadas 

Valor em € Horas/valor 
em € 

Valor 
a 

processar 

 
Associação de Pais e Enc. Educação 
EB Alto da Eira 
(NIF: 501926712) 
(meses nov, dez/2016, jan, fev e março/2017) 
 

 
EB Alto Eira 

 
4 aux./2h 

+ 
1 aux./8h 

 
736 H 

 
4.048 € 

 
735 H 

 
4.042,50 € 

 
 

8.090,50 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação EB Portela 
(NIF: 504927493) 
(meses maio e junho/2016, dez, jan, fev e 
março/2017) 

 
 

EB Portela 

 
2 aux./2h 

+ 
1 aux./8h 

+ 
1 aux./8h 

 
392 H 

 
2.156 € 

 
893 H 

 
4.911,50 € 

 
 

7.067,50 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Prior Velho 
(NIF: 505136562) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 
 

 
 

EB Prior Velho 

 
2 aux./2h 

+ 
1 aux./8h 

 
284 H 

 
1.562 € 

 
530.50 H 

 
2.917,75 € 

 
 

4.479,75 € 
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EB Fanhões 

 
1 aux./2h 

+ 
1 aux./8h 

 
140 H 

 
770 € 

 
298 H 

 
1.639 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Educação do Núcleo Escolar 
Fanhões 
(NIF: 503965685) 
(meses dez/2016, jan, fev e março/2017)  

 
JI Pintéus 

 
1 aux./2h 

 
138 H 

 
759 € 

--- 

 
 
 

3.168 € 

 
EB Santo 
António 

Cavaleiros 

 
2 aux./2h 

+ 
1 aux./8 h 

 
264 H 

 
1.452 € 

 
548 H 

 
3.014 € 

 
Assoc. Pais e Enc. Educação do Agrupamento 
Escolas General Humberto Delgado 
(NIF: 505426390) 
(meses nov, dez/2016, jan e fev. e março/2017)  

EB Conventinho 
 

1 aux./2h 
+ 

1 aux./2h 

 
184 H 

 
1.012 € 

 
166 H 

 
913 € 

 
 
 

6.391 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação EB n.º 3 
Loures 
(NIF: 503058793) 
(meses maio e junho/2016, set, out, nov e 
dez/2016, jan e fev/2017) 
 

 
 

EB Fanqueiro 

 
2 aux./2h 

+ 
1 aux./2h 

 
520 H 

 
2.860 € 

 
130 H 

 
715 € 

 
 

3.575 € 

 
EB Fernando 

Bulhões 

 
2 aux./2h 

 
368 H 

 
2.024 € 

 
--- 

 
 
Associação “O Saltarico” 
(NIF: 501400206) 
(meses de nov, dez/2016, jan, fev e março/2017)  

EB Flamenga 
 

2 aux./2h 
+ 

1 aux./8h 

 
368 H 

 
2.024 € 

 
154 H 

 
847 € 

 
 
 

4.895 € 

 
EB n.º 1 e n.º 3 

Unhos 

 
1 aux./2h 

+ 
1 aux./8 h 

 
142 H 

 
781 € 

 
498 H 

 
2.739 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
(NIF: 502368845) 
(dez/2016, jan, fev e março/2017  

EB Unhos 
 

1 aux./2h 
(iniciou em 
jan/2017) 

 
120 H 

 
660 € 

--- 

 
 
 

4.180 € 

 
EB Lousa 

 
1 aux./2h 

 
98 H 

 
539 € 

 
--- 

 
JI Salemas 

 
2 aux./2h 

 
196 H 

 
1.078 € 

 
--- 

 
 
Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Lousa 
(NIF: 501683755) 
(meses de dez/2016, jan e fev/2017) 

 
EB Cabeço 

Montachique 

 
1 aux./2h 

+ 
1 aux./1h 

 
98 H 

 
539 € 

 
25 H 

 
137,50 € 

 
 
 
 

2.293,50 € 

 
Associação de Pais e Enc. Educação EBI 
Bobadela 
(NIF: 504927493) 
(meses set, out, nov e dez/2016, jan, fev e 
março/2017 
 

 
 

EBI Bobadela 

 
2 aux./1h 

+ 
1 aux./8h 

 
248 H 

 
1.364 € 

 
464 H 

 
2.552 € 

 
 

3.916 € 
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EB Fetais 
 

3 aux./1h 
+ 

3 aux./8h 

 
194 H 

 
1.067 € 

 
1.701 H 

 
9.355,50 

 
EB Quinta das 

Mós 

 
2 aux./1h 

 
116 H 

 
638 € 

 
--- 

 
EB n.º 1 

Camarate 

 
1 aux./2h 

 
136 H 

 
748 € 

 
--- 

 
EB n.º 2 

Camarate 

 
1 aux./1h 

 
68 H 

 
374 € 

 
--- 

 
EB n.º 4 

Camarate 

 
1 aux./1h 

 
69 H 

 
379,50 € 

 
--- 

 
EB n.º 5 

Camarate 

 
1 aux./2h 

 
124 H 

 
682 € 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
Agrupamento de Escolas de Camarate - D. Nuno 
Álvares Pereira 
(NIF: 600074226) 
(meses de dez/2016, jan, fev e março/2017) 

 
EB n.º 6 

Camarate 

 
1 aux./2h 

 
140 H 

 
770 € 

 
--- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14.014 € 

 
 
 

Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento Educativo Nº Aux./h 
autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a 

processar 
 

EB Dr. Catela Gomes 
 

1 aux./2h 
 

183 H 
 

1.006,50 € 

 
 
União das Freguesias de Moscavide e Portela 
(NIF: 510838162) 
(inclui os meses de novembro, dezembro/2016 e 
janeiro, fevereiro e março de 2017) 

 
EB Quinta da Alegria 

 
1 aux./2h 

 
183 H 

 
1.006,50 € 

 
 
 

2.013 € 

 
 

Loures, 19 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia Alexandra da 
Silva Paixão dos Santos Bernardo Lopes) 
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Proposta de aprovação das Normas do Serviço de 
Apoio à Família e do Plano de Transportes 
Escolares para o ano letivo de 2017-2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 399/2017 

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

Plano de Transportes Escolares, para o ano 
letivo 2017/2018, carecem de parecer do 
Conselho Municipal de Educação (CMEL), de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
janeiro, artigo 4.º, n.º 1, alínea e), na 
“adequação das diferentes modalidades de 
ação social escolar às necessidades locais, 
em particular no que se refere aos apoios 
socioeducativos, à rede de transportes 
escolares e à alimentação”; 

 
B. As Normas do Serviço de Apoio à Família e o 

Plano de Transportes Escolares foram 
aprovados, por unanimidade, na 6.ª reunião 
ordinária de CMEL, no passado dia 7 de junho 
de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas gg) e hh) do n.º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar as Normas do Serviço de Apoio à Família 
e o Plano de Transportes Escolares para o ano 
letivo 2017/2018. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas do Serviço de Apoio à 
Família e o Plano de Transportes Escolares para o 
ano letivo 2017/2018 encontram-se 
disponibilizados em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 398/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A FIP - Fundação Islâmica de Palmela 

solicitou a utilização do Parque Adão Barata, 
no dia 2 de julho, para a realização da Festa 
de Eid - 4.ª edição; 

 
B. A utilização do espaço solicitado corresponde 

ao valor de 513,00 € (quinhentos e treze 
euros); 

 
C. Foi solicitado apoio à autarquia, através da 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/9, bem 
como do artigo 5.º, n.º 1, alínea a), do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
aprovar a isenção total do pagamento pela 
utilização do Parque Adão Barata à FIP - 
Fundação Islâmica de Palmela, NIF 509270930, 
no valor de 513,00 € (quinhentos e treze euros). 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 381/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Partido Socialista, concelhia de Loures, com 

o NIPC 501312188, utilizou o Auditório 
António Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica de Sacavém, no dia 6 de julho de 
2017, entre as 20H00 e as 24H00, para 
realização de uma iniciativa partidária; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora em período 
noturno, de 18,50 € (dezoito euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas, 

do que resulta um valor total a cobrar de 74,00 
€ (setenta e quatro euros), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
Auditório António Ferreira, o Compositor, 
atualmente em vigor, em conjugação com a al. o) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Partido Socialista, 
concelhia de Loures, no valor total de 74,00 € 
(setenta e quatro euros), IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 383/2017 
 

Considerando que: 
 
A. Grupo Desportivo de Pirescoxe, com o NIF 

501617540, requereu a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia, no dia 25 de junho de 
2016, entre as 10H00 e as 19H00, para a 
realização de um Torneio de Futsal; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia, prevê o pagamento por hora, ao fim de 
semana, em período diurno, de 11,90 € (onze 
euros e noventa cêntimos) e no período 
noturno, de 13,23 € (treze euros e vinte e três 
cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de nove 

horas, correspondendo a um valor a 
pagamento, pela utilização de 107,77 € (cento 
e sete euros e setenta e sete cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia, ao Grupo Desportivo de Pirescoxe, 
no valor 107,77 € (cento e sete euros e setenta e 
sete cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 384/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A AKS - Associação de Karaté Shoto, com o 

NIF 504831178, realizou no dia 28 de maio de 
2017, entre as 9H00 e as 19H00, um Estágio 
de Karaté, no Pavilhão António Feliciano 
Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos prevê o pagamento por hora, ao fim de 
semana, de 10,53 € (dez euros e cinquenta e 
três cêntimos), sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação (incluindo iniciativa, montagem e 

desmontagem) teve a duração de dez horas, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 129,52 € (cento e vinte nove euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
de Karaté Shoto, no valor total de 129,52 € (cento 
e vinte nove euros e cinquenta e dois cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 385/2017 
 

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

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou aulas de compensação 
de patinagem, no Pavilhão José Gouveia, nos 
dias 10, 11 e 12 de abril de 2017, entre as 
16H00 e as 19h00 e no dia 13 de maio de 
2017, entre as 10H00 e as 12H30; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 7,91 € (sete euros e 
noventa e um cêntimos), ao dia de semana e 
de 9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos), 
ao fim de semana, sem IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração total de onze horas 

e trinta minutos, correspondendo a um valor a 
pagamento de 115,92 € (cento e quinze euros 
e noventa e dois cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total de 115,92 € (cento e 
quinze euros e noventa e dois cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 386/2017 
 

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

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou treino extra de ginástica, 
no Pavilhão José Gouveia, no dia 20 de maio 
de 2017, entre as 10H00 e as 13h00; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, ao fim de semana, de 
9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos), 
sem IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração total de três horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
34,02 € (trinta e quatro euros e dois cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total 34,02 € (trinta e quatro 
euros e dois cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 387/2017 
 

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

sede na localidade de São João da Talha 
(União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela), com o NIF 
501599100, realizou treinos extra de ginástica, 
no Pavilhão José Gouveia, nos dias 14 e 21 
de maio de 2017, entre as 10H30 e as 12H30; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, ao fim de semana, de 
9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos), 
sem IVA incluído; 

 
C. A utilização teve a duração total de quatro 

horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 45,36 € (quarenta e cinco euros 
e trinta e seis cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
utilização do mesmo, ao Sport Clube 
Sanjoanense, no valor total de 45,36 € (quarenta e 
cinco euros e trinta e seis cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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AMBIENTE 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures, a Junta 
de Freguesia de Bucelas e a Quinta da Quintã - 
Sociedade Imobiliária, Lda., no âmbito do Projeto 
ValoRio. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 400/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No exercício das suas competências ao nível 

da gestão dos recursos hídricos, o Município 
de Loures perfilhou uma visão convergente 
entre a questão hidráulica, o controlo dos 
riscos e as preocupações relativas ao bom 
estado ecológico e ao equilíbrio do sistema 
fluvial no seu conjunto, em consonância com 
as disposições legais em vigor; 

 
B. No âmbito referido e através da atuação da 

Área Metropolitana de Lisboa (AML) - Pacto 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
para a Área Metropolitana de Lisboa (PDCT-
AML) - dos proprietários privados, bem como 
das Juntas de Freguesia do concelho, 
pretende o Município de Loures preservar as 
suas características geomorfológicas 
singulares, designadamente as diversas zonas 
ripícolas, consideradas como um dos habitats 
biofísicos mais complexos do planeta pela sua 
biodiversidade, que apresentam atualmente 
um nível de degradação considerável, 
sobretudo devido à urbanização do território e 
às infraestruturas rodoviárias; 

 
C. Neste enquadramento, foi concebido o projeto 

ValoRio - Valorização e Proteção do 
Património Natural e Paisagístico de Linhas de 
Água (Componente Património), enquadrado 
nos Eixos e Objetivos do Programa 
Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 
(POR Lisboa 2020) - apoio a projetos que 
visam tomar a Região de Lisboa mais 
competitiva, mais inclusiva e mais sustentável 
na utilização de recursos e enquadra o 
financiamento do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional - FEDER, no 
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio III; 

 
D. O projeto em apreço visa sobretudo, através 

da criação de redes de cooperação e 
promoção de parcerias direcionados para a 
valorização, excelência e singularidade 
daquele território, numa perspetiva de 
renaturalização e de requalificação de frentes 
ribeirinhas, elevar o patamar da preservação, 
proteção e valorização do património hídrico; 

E. Foi definida como prioritária a intervenção do 
Município de Loures num troço do Rio 
Trancão, com cerca de 5 quilómetros, entre a 
localidade da Bemposta e a Ponte do 
Furadouro, na freguesia de Bucelas, 
contemplando trabalhos de limpeza, 
desobstrução e restauro ecológico daquele 
troço, cuja regularização é considerada de 
vital importância para a região, bem como a 
implantação de um corredor verde ribeirinho, 
este consubstanciado também na 
construção/implantação de um percurso 
pedonal/ciclável ao longo da EN 115, na 
mesma ligação da Bemposta a Bucelas, o qual 
visa igualmente colmatar uma lacuna local, 
tendo em conta que este é um percurso muito 
utilizado pela população, não possuindo à 
presente data quaisquer zonas de passeio que 
permitam uma mobilidade segura para 
deslocações pedonais naquele local; 

 
F. O troço do Rio Trancão que se pretende 

intervencionar abrange, entre outros, prédios 
rústicos confinantes com a linha de água e/ou 
nos quais será construído/implantado o 
caminho pedonal e ciclável, propriedade da 
Quinta da Quintã - Sociedade Imobiliária, Lda.; 

 
G. A Quinta da Quintã manifestou a intenção em 

colaborar com o referido projeto, tendo-se 
disponibilizado para ceder ao domínio público 
municipal, a título gratuito e definitivo, a área 
de 1.563,40 m2 do prédio melhor identificado 
nos anexos I e II da proposta de Protocolo de 
Colaboração anexa, a qual se destinará em 
exclusivo à construção/implantação da obra de 
construção do um percurso pedonal/ciclável; 

 
H. A Junta de Freguesia de Bucelas tem vindo a 

assumir-se como uma entidade parceira do 
Município na concretização e desenvolvimento 
não só do Projeto ValoRio, demonstrando 
determinação na valorização do riquíssimo 
património daquele territórios; 

 
I. As entidades envolvidas reconhecem o 

interesse da intervenção preconizada, com 
claras mais-valias locais, municipais e até 
regionais, designadamente e na continuidade 
do trabalho desenvolvido conjuntamente com 
o Município de Mafra, enquanto fator 
potenciador de benefícios sociais, ambientais 
e económicos numa região que se tem vindo a 
afirmar pelas suas potencialidades ligadas ao 
setor vitivinícola, que não é possível dissociar 
dos recursos hídricos ali presentes. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos das 
alíneas t) e u) do número 1 do Artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar celebração do Protocolo de Colaboração 
entre o Município de Loures, a Junta de Freguesia 
de Bucelas e a Quinta da Quintã - Sociedade 
Imobiliária, Lda., nos termos da minuta que se 
anexa. 

 
 

Loures, 4 de julho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, neste ato representado pelo seu 
presidente, Dr. Bernardino José Torrão Soares, 
adiante designado por Primeiro Outorgante; 
 
Junta de Freguesia de Bucelas, pessoa coletiva 
n.º xxxxxxxxxx, com sede no Largo Espírito Santo 
- Adro da Igreja, 2670-655 Bucelas, neste ato 
representada pelo seu presidente, Élio Alexandre 
Capricha Matias, adiante designada por Segunda 
Outorgante 
 
e 
 
Quinta Quintã - Sociedade Imobiliária, Lda., 
pessoa coletiva n.º 502104996, com sede no Beco 
dos Apóstolos, 4, Lisboa, 1200-028 Lisboa, 
representada por ________________ adiante 
designada por Terceira Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
A) A Terceira Outorgante é dona e legítima 

proprietária dos prédios rústicos, inscritos na 
matriz predial rústica da freguesia de Bucelas, 
sob os artigos matriciais 2 e 20 da secção R e 
91, 114 e 130 da secção T, com a área total 
de 96.105 m2; 

 
B) A Primeira Outorgante, com a colaboração da 

Segunda Outorgante, pretende levar a efeito a 
construção de um percurso pedonal/ciclável 
ao longo da EN 115, na ligação da Bemposta 
a Bucelas, freguesia de Bucelas; 

C) Esta ligação é muito utilizada pela população, 
não possuindo quaisquer zonas de passeio 
que permitam uma mobilidade segura para 
deslocações pedonais naquele local; 

 
D) Para a execução da referida obra a Primeira 

Outorgante necessita de integrar no domínio 
público municipal as áreas necessárias para a 
construção do percurso, num total de 1.563,40 
m2 do prédio identificado pertencente à 
Terceira Outorgante e identificado na alínea 
A), conforme anexo I ao presente Protocolo; 

 
E) A Terceira Outorgante manifestou intenção em 

colaborar com este projeto mediante a 
disponibilização da área em falta para a 
execução do referido percurso. 

 
 
É livremente celebrado e de boa fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo de Colaboração, que 
se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 
 

1. Pelo presente Protocolo a Terceira Outorgante 
cede para o domínio público municipal, a título 
gratuito, a área de 1.563,40 m2 do prédio 
identificado na alínea A) dos considerandos, a 
qual se destinará em exclusivo à 
construção/implantação da obra de construção 
de um percurso pedonal/ciclável, conforme 
anexos I e II, apensos ao presente Protocolo, 
dele fazendo parte integrante. 

 
2. Com a assinatura do presente Protocolo a 

Primeira Outorgante emitirá certidão da área a 
ceder ao domínio público municipal, que 
permitirá que a Terceira Outorgante promova 
o seu abate na Conservatória do Registo 
Predial. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Obrigações da Primeira Outorgante) 

 
1. A Primeira Outorgante assumirá os custos 

relativos à documentação necessária para 
atualização da nova delimitação do prédio na 
Autoridade Tributária e Conservatória do 
Registo Predial. 

 
2. A Primeira Outorgante compromete-se a 

proceder ao recuo do muro delimitador da 
propriedade, refazendo-o a sua expensas de 
forma a permitir a implementação do referido 
percurso. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigações da Segunda Outorgante) 

 
A Segunda Outorgante compromete-se a proceder 
à manutenção do percurso pedonal/ciclável, 
efetuando as intervenções que se mostrem 
necessárias à sua regular utilização. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Autorização) 

 
Com a assinatura do presente Protocolo, a 
Terceira Outorgante autoriza a Primeira 
Outorgante a ocupar a parcela de terreno com a 
área de 1.563,40 m2 delimitada no anexo I, tendo 
em vista a execução da obra de 
construção/implantação do percurso 
pedonal/ciclável. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Entrada em vigor e alterações ao protocolo) 

 
1. O presente Protocolo entra em vigor, 

produzindo os seus efeitos, na data da sua 
assinatura. 

 
2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição 

acessória ao presente Protocolo deve ser 
previamente acordada pelos Outorgantes e 
constará de documento escrito e assinado por 
todas as partes. 

 
3. Sem prejuízo das disposições legais 

aplicáveis, qualquer lacuna ou omissão do 
presente Protocolo deverá ser suprida por 
acordo entre os Outorgantes. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Foro Competente) 

 
Para todas as questões emergentes do presente 
Protocolo será competente o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
 
 
Fazem parte integrante do presente Protocolo, os 
Anexos I e lI. 
 
 
O presente Protocolo, elaborado em triplicado, 
será assinado e rubricado pelos outorgantes, 
destinando-se um exemplar a cada um deles. 

 
 
 
 

Loures,__ de ______ de 2017 
 

O Presidente da Câmara de Loures 
 

(Dr. Bernardino José Torrão Soares) 
 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas 
 

(Élio Alexandre Capricha Matias) 
 
 
 

QUINTA QUINTÃ - Sociedade Imobiliária, Lda. 
 

(xxxxxxxxxxx) 
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(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures, a Junta 
de Freguesia de Bucelas e a Sociedade 
Imobiliária, do Freixial, S.A., no âmbito do Projeto 
ValoRio. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 401/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No exercício das suas competências ao nível 

da gestão dos recursos hídricos, o Município 
de Loures perfilhou uma visão convergente 
entre a questão hidráulica, o controlo dos 
riscos e as preocupações relativas ao bom 
estado ecológico e ao equilíbrio do sistema 
fluvial no seu conjunto, em consonância com 
as disposições legais em vigor; 
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B. No âmbito referido e através da atuação da 
Área Metropolitana de Lisboa (AML) - Pacto 
para o Desenvolvimento e Coesão Territorial 
para a Área Metropolitana de Lisboa (PDCT-
AML) -, dos proprietários privados, bem como 
das Juntas de Freguesia do concelho, 
pretende o Município de Loures preservar as 
suas características geomorfológicas 
singulares, designadamente as diversas zonas 
ripícolas; 

 
C. Neste enquadramento, foi concebido o projeto 

ValoRio - Valorização e Proteção do 
Património Natural e Paisagístico de Linhas de 
Água (Componente Património), enquadrado 
nos Eixos e Objetivos do Programa 
Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 
(POR Lisboa 2020) - apoio a projetos que 
visam tornar a Região de Lisboa mais 
competitiva, mais inclusiva e mais sustentável 
na utilização de recursos e enquadra o 
financiamento do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional - FEDER, no 
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio III; 

 
D. O projeto em apreço visa sobretudo, através 

da criação de redes de cooperação e 
promoção de parcerias direcionados para a 
valorização, excelência e singularidade 
daquele território, numa perspetiva de 
renaturalização e de requalificação de frentes 
ribeirinhas, elevar o patamar da preservação, 
proteção e valorização do património hídrico; 

 
E. Foi definida como prioritária a intervenção do 

Município de Loures num troço do Rio 
Trancão, com cerca de 5 quilómetros, entre a 
localidade da Bemposta e a Ponte do 
Furadouro, na freguesia de Bucelas, 
contemplando trabalhos de limpeza, 
desobstrução e restauro ecológico daquele 
troço, cuja regularização é considerada de 
vital importância para a região, bem como a 
implantação de um corredor verde ribeirinho; 

 
F. A Sociedade Imobiliária do Freixial, S.A. (SIF) 

é dona e legítima proprietária dos prédios 
inscritos na matriz predial rústica sob os 
artigos 1 e 13 da Secção AA, o artigo 66 da 
Secção BB e os artigos 23, 28, 29 e 40 da 
Secção CC, todos da freguesia de Bucelas; 

 
G. O troço do Rio Trancão que se pretende 

intervencionar ao abrigo do projeto ValoRio 
abrange, entre outros, os referidos prédios 
rústicos propriedade da SIF, numa área 
correspondente a cerca de 1721 metros da 
intervenção preconizada; 

 

H. Reconhecendo as mais valias do projeto 
identificado, a SIF demonstrou interesse em 
colaborar no mesmo, autorizando o Município 
ou a Junta de Freguesia de Bucelas ou 
terceiros por estes mandatados para o efeito à 
realização dos trabalhos necessários para a 
concretização do projeto em apreço, ao uso e 
fruição do corredor verde ribeirinho integrado 
na sua propriedade, comprometendo-se ainda 
a abster-se de qualquer intervenção na área 
objeto de intervenção municipal sem prévia 
comunicação ao Município e a zelar e não 
destruir ou danificar as infraestruturas 
beneficiadas; 

 
I. A Junta de Freguesia de Bucelas tem vindo a 

assumir-se como uma entidade parceira do 
Município na concretização e desenvolvimento 
não só do Projeto ValoRio, demonstrando 
determinação na valorização do riquíssimo 
património daqueles territórios; 

 
J. As entidades envolvidas reconhecem o 

interesse da intervenção preconizada, com 
claras mais-valias locais, municipais e até 
regionais, designadamente e na continuidade 
do trabalho desenvolvido conjuntamente com 
o Município de Mafra, enquanto fator 
potenciador de benefícios sociais, ambientais 
e económicos numa região que se tem vindo a 
afirmar pelas suas potencialidades ligadas ao 
setor vitivinícola, que não é possível dissociar 
dos recursos hídricos ali presentes. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar 
celebração do Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Loures, a Junta de Freguesia de 
Bucelas e a Sociedade Imobiliária do Freixial, S.A. 
(SIF), nos termos da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, com sede em Loures, na 
Praça da Liberdade, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo seu 
Presidente, Dr. Bernardino Soares, com poderes 
para o ato e adiante designado por Primeiro 
Outorgante; 
 
A Junta de Freguesia de Bucelas, com sede no 
Largo Espírito Santo - Adro da Igreja, 2670-655 
Bucelas, pessoa coletiva n.º xxxxxxxxxx, neste ato 
representada pelo seu presidente, Élio Alexandre 
Capricha Matias, com poderes para o ato e 
adiante designada por Segunda Outorgante 
 
e 
 
A SIF - Sociedade Imobiliária do Freixial, S.A., 
com sede na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 
35 - 8.º A, 1050-118 Lisboa, pessoa coletiva n.º 
500237204, neste ato representada pelo seu 
xxxxxxxxxx, xxxxxxxx, com poderes para o ato e 
adiante designada por Terceira Outorgante. 
 
Considerando que: 
 
- O concelho de Loures, em virtude das suas 

características geomorfológicas singulares, 
enquadra no seu território diversas zonas 
ripícolas, consideradas como um dos habitats 
biofísicos mais complexos do planeta pela sua 
biodiversidade, que apresentam atualmente 
um nível de degradação considerável, 
sobretudo devido à urbanização do território e 
às infraestruturas rodoviárias; 

 
- No exercício das suas competências ao nível 

da gestão dos recursos hídricos, o Município 
de Loures perfilhou uma visão convergente 
entre a questão hidráulica, o controlo dos 
riscos e as preocupações relativas ao bom 
estado ecológico e ao equilíbrio do sistema 
fluvial no seu conjunto, em consonância com 
as disposições legais em vigor; 

 
- São fundamentais à concretização dos 

desígnios traçados pelo Município de Loures 
as sinergias criadas com os municípios 
vizinhos, alcançadas, em larga medida, 
através da atuação da Área Metropolitana de 
Lisboa (AML) - Pacto para o Desenvolvimento 
e Coesão Territorial para a Área Metropolitana 
de Lisboa (PDCT-AML) - com os proprietários 
privados, bem como com as Juntas de 
Freguesia do concelho; 

 

- Neste enquadramento, foi concebido o projeto 
ValoRio - Valorização e Proteção do 
Património Natural e Paisagístico de Linhas de 
Água (Componente Património), enquadrado 
nos Eixos e Objetivos do Programa 
Operacional Regional de Lisboa 2014-2020 
(POR Lisboa 2020) - apoio a projetos que 
visam tornar a Região de Lisboa mais 
competitiva, mais inclusiva e mais sustentável 
na utilização de recursos e enquadra o 
financiamento do Fundo Europeu de 
Desenvolvimento Regional - FEDER, no 
âmbito do Quadro Comunitário de Apoio III, 
abrindo a possibilidade de financiamento de 
50% dos investimentos realizados - e que 
conta, atualmente, com os Municípios de 
Loures e Mafra como promotores, 
pretendendo abranger os cursos de água e 
respetivos afluentes comuns aos concelhos de 
Mafra e Loures: Rio Trancão, Ribeira do 
Boição e Rio de Loures (Ribeira de Monfirre); 

 
 
- O projeto em apreço visa sobretudo, através 

da criação de redes de cooperação e 
promoção de parcerias direcionados para a 
valorização, excelência e singularidade 
daquele território, numa perspetiva de 
renaturalização e de requalificação de frentes 
ribeirinhas, elevar o patamar da preservação, 
proteção e valorização do património hídrico 
comum aos referidos concelhos; 

 
 
- Em virtude do enquadramento que antecede, 

foi definida como prioritária a intervenção do 
Município de Loures num troço do Rio 
Trancão, com cerca de 5 quilómetros, entre a 
localidade da Bemposta e a Ponte do 
Furadouro, na freguesia de Bucelas, conforme 
Anexo I ao presente Protocolo e do qual faz 
parte integrante, contemplando trabalhos de 
limpeza, desobstrução e restauro ecológico 
daquele troço, cuja regularização é 
considerada de vital importância para a região, 
bem como a implantação de um corredor 
verde ribeirinho; 

 
 
- O troço do Rio Trancão que se pretende 

intervencionar abrange, entre outros, prédios 
rústicos propriedade da Sociedade Imobiliária 
do Freixial, S.A. (SIF), correspondentes a 
cerca de 1721 metros da intervenção 
preconizada; 
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- A Junta de Freguesia de Bucelas tem vindo a 
assumir-se como uma entidade parceira do 
Município na concretização e desenvolvimento 
não só do Projeto ValoRio, mas também de 
todas as operações necessárias à 
requalificação, manutenção e restauro 
ecológico das zonas ripícolas existentes na 
freguesia, demonstrando determinação na 
valorização do riquíssimo património daqueles 
territórios; 

 
- As entidades envolvidas reconhecem o 

interesse da intervenção preconizada, com 
claras mais-valias locais, municipais e até 
regionais, designadamente e na continuidade 
do trabalho desenvolvido conjuntamente com 
o Município de Mafra, enquanto fator 
potenciador de benefícios sociais, ambientais 
e económicos numa região que se tem vindo a 
afirmar pelas suas potencialidades ligadas ao 
setor vitivinícola, que não é possível dissociar 
dos recursos hídricos ali presentes. 

 
 
É livremente celebrado e de boa fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente Protocolo de Colaboração visa 
estabelecer e definir as condições de colaboração 
entre os Outorgantes no sentido do alcance das 
metas definidas no âmbito da requalificação do 
Rio Trancão, no troço integrado na propriedade da 
Terceira Outorgante e melhor definido no Anexo II 
ao presente Protocolo, do qual faz parte 
integrante, contemplando, designadamente, 
trabalhos de limpeza, de desobstrução, de 
restauro ecológico, de implementação de 
corredores ribeirinhos e a aproximação da 
população e dos visitantes ao rio. 

 
 
 

Cláusula Segunda 
Objetivos 

 
São objetivos do presente Protocolo: 
 
a) Conjugar esforços dos Outorgantes no sentido 

da realização das intervenções projetadas e 
da manutenção dos investimentos e 
infraestruturas; 

 
 

b) Colaborar no sentido da implementação de um 
corredor verde ribeirinho e do restauro 
ecológico e do equilíbrio do sistema fluvial da 
freguesia de Bucelas, contribuindo para a 
melhoria daqueles fatores ao nível municipal 
no seu conjunto, em cumprimento das 
disposições legais em vigor; 

 
c) Proporcionar o uso e fruição dos recursos 

hídricos, nas suas valências ecológica, 
patrimonial, paisagística, turística e 
económica, em prol da comunidade local, 
através da preservação, conservação, 
sustentabilidade e prevenção de fenómenos 
de cheias e outros riscos naturais; 

 
d) Maximizar a eficiência na utilização de 

recursos, designadamente através da 
convergência de planeamento e investimentos 
dos Outorgantes. 

 
 

Cláusula Terceira 
Deveres do Primeiro e Segunda Outorgantes 

 
Nos termos do presente Protocolo e sem prejuízo 
das demais obrigações legais, são obrigações do 
Primeiro e Segunda Outorgantes, em colaboração: 
 
a) Dar cumprimento aos dispositivos legais 

aplicáveis, designadamente ao disposto pela 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da 
Água; 

 
b) Encetar as diligências necessárias à 

formalização da Candidatura e aos ulteriores 
termos definidos pela Autoridade de Gestão e 
legislação em vigor com vista à execução do 
projeto aprovado; 

 
c) Dar conhecimento à Terceira Outorgante das 

medidas implementadas e a implementar e do 
respetivo cronograma de intervenções; 

 
d) Assegurar a conciliação das intervenções com 

a gestão da propriedade privada da Terceira 
Outorgante; 

 
e) Promover as ações de limpeza, requalificação, 

renaturalização, bem como a implementação 
do percurso pedonal e ciclável melhor 
identificado no Anexo II ao presente Protocolo 
e do qual faz parte integrante; 

 
f) Promover a proteção do corredor verde 

ribeirinho e o percurso pedonal e ciclável a 
implementar no âmbito da intervenção 
preconizada, na parte que confina com a 
propriedade da Terceira Outorgante, nos 
termos da Cláusula Quinta do presente 
Protocolo; 
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g) Proceder à regular e correta manutenção dos 
espaços intervencionados e inseridos na 
propriedade da Terceira Outorgante, nos 
termos da Cláusula Quinta do presente 
Protocolo. 

 
 

Cláusula Quarta 
Deveres da Terceira Outorgante 

 
Nos termos do presente Protocolo e sem prejuízo 
das demais obrigações legais, são obrigações da 
Terceira Outorgante: 
 
a) Dar cumprimento aos dispositivos legais 

aplicáveis, designadamente ao disposto pela 
Lei n.º 58/2005, de 29 de dezembro - Lei da 
Água; 

 
b) Autorizar o Primeiro e a Segunda Outorgantes, 

ou terceiros por aqueles mandatados para o 
efeito, a aceder ao interior da sua propriedade 
para efeitos de concretização das necessárias 
intervenções preconizadas; 

 
c) Autorizar o Primeiro e a Segunda Outorgantes, 

ou terceiros por aqueles mandatados para o 
efeito, à realização de benfeitorias, mediante 
assinatura de Declaração de Autorização para 
a Realização de Benfeitorias; 

 
d) Abster-se de qualquer intervenção na área 

objeto do presente Protocolo, sem prévia 
comunicação e autorização do Primeiro 
Outorgante; 

 
e) Informar o Primeiro Outorgante de todos os 

constrangimentos ou alterações ocorridas nos 
espaços intervencionados ou a intervencionar; 

 
f) Zelar e não destruir ou danificar as 

infraestruturas beneficiadas. 
 
 

Cláusula Quinta 
Proteção e manutenção 

da área objeto de intervenção 
 

1. Para os efeitos das alíneas f) e g) da Cláusula 
Terceira do presente Protocolo, o Primeiro 
Outorgante obriga-se a: 

 
a) Proceder à manutenção do corredor verde 

ribeirinho, designadamente através da 
realização regular de trabalhos de limpeza, 
desobstrução e restauro ecológico, enquanto o 
presente Protocolo se mantiver em vigor, mas 
nunca por prazo inferior a 12 (doze) anos; 

 

b) Proceder à proteção do percurso pedonal e 
ciclável a implementar, na área inserida na 
propriedade da Terceira Outorgante, mediante 
a instalação de vedação de caráter ligeiro em 
rede ovelheira ligeira zincada de nó e postes 
de madeira tratada com 1,20m de altura, 
conforme ilustrado no Anexo III ao presente 
Protocolo e do qual faz parte integrante; 

 
c) Proceder, em colaboração com a Segunda 

Outorgante e sem prejuízo do disposto pelo 
Acordo de Execução e dos Contratos 
Interadministrativos celebrados com esta, à 
regular e correta manutenção, enquanto o 
presente Protocolo se mantiver em vigor, dos 
espaços intervencionados e inseridos na 
propriedade da Terceira Outorgante, na faixa 
compreendida entre a linha de água e a 
vedação referida na alínea anterior, nos 
termos preconizados no projeto de execução e 
de acordo com as orientações emanadas pela 
Autoridade de Gestão do POR Lisboa. 

 
2. Findo o prazo de 12 anos referido na alínea a) 

do número anterior, se o Protocolo deixar de 
estar em vigor, mantém-se a obrigatoriedade 
de manutenção das áreas intervencionadas, a 
cargo das entidades legalmente responsáveis. 

 
 
 

Cláusula Sexta 
Entrada em vigor, Período de vigência 

e Denúncia 
 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data 
da sua assinatura e vigorará por tempo 
indeterminado, podendo ser denunciado, a 
partir do quinto ano da sua vigência, por 
qualquer das partes, com pelo menos 3 (três) 
anos de antecedência relativamente ao termo 
pretendido dos seus efeitos. 

 
2. Qualquer alteração, aditamento ou disposição 

acessória ao presente Protocolo deve ser 
previamente acordada pelos Outorgantes e 
constará de documento escrito e assinado por 
todas as partes. 

 
3. Sem prejuízo das disposições legais 

aplicáveis, qualquer lacuna ou omissão do 
presente Protocolo deverá ser suprida por 
acordo entre os Outorgantes. 
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Cláusula Sétima 
Foro Competente 

 
Para todas as questões emergentes do presente 
Protocolo será competente o Tribunal 
Administrativo e Fiscal de Lisboa. 
 
O presente Protocolo, elaborado em triplicado, 
será assinado e rubricado pelas partes, 
destinando-se um exemplar a cada uma delas. 

 
 

Loures, xxx de xxxxxxxxx de 2017 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Dr. Bernardino Soares 
 
 

O Presidente da Junta de Freguesia de Bucelas 
 
 

Élio Alexandre Capricha Matias 
 
 

O xxxxxxxxxx 
 

xxxxxxxxxxxxx 
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(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 62743/LA/E/OR/2015 
Vítor Manuel Dias Duarte 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de 
legalização de alterações em edifício (Rua António 
Pedro de Carvalho, 14, tornejando para Avenida 
de Moscavide, 12, Moscavide, União das 
Freguesias de Moscavide e Portela), nos termos 
das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 403/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fl. 155 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 156; 

 
B. Que os lugares de parqueamento a garantir 

nos termos do PDM, e que agora se propõe 
dispensar, apesar de se referirem a edifício 
localizado em Moscavide, com acentuados 
constrangimentos de estacionamento no 
espaço público, estão associados à 
legalização de situações já existentes de 
alteração do uso habitacional inicial para 
serviços; 

 
C. Que não é possível tecnicamente prover no 

edifício em questão os espaços necessários 
ao número de lugares de parqueamento em 
falta; 

 
D. Que consultada a Junta da União das 

Freguesias de Moscavide e Portela, esta não 
se pronunciou favoravelmente à pretensão. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 62743/LA/E/OR/2015, em nome de 
Vítor Manuel Dias Duarte, sito no gaveto da Rua 
António P. Carvalho, n.º 14 com a Avenida de 
Moscavide, n.º 12, em Moscavide, na União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, aprovar da isenção 
do cumprimento, da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, 
designadamente 5 (cinco) lugares de 
estacionamento. 
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… 
 

Loures, 17 de julho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
Processo n.º 64231/LA/E/OR/2017 
José Rui Coelho Lucas Prior 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis, decorrente de 
legalização de ampliação de estabelecimento 
comercial (Rua Guilherme Gomes Fernandes, 13, 
Camarate, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 404/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 67, 67-A, 68 e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 69; 

 
B. Que o lugar de parqueamento a garantir nos 

termos do PDM, e que agora se propõe 
dispensar, resulta da ampliação da superfície 
de pavimento da fração comercial para o 
espaço de logradouro, à semelhança das 
frações equivalentes nos edifícios confinantes; 

 
C. Que tal ampliação se enquadra na 

regulamentação urbanística vigente, embora 
não possa acolher o lugar de parqueamento 
que seria exigível em função da superfície de 
pavimento acrescida; 

 
D. Que a fração em questão se situa na Rua 

Guilherme Gomes Fernandes, em Camarate, 
a qual foi objeto de intervenção de 
requalificação recente, no âmbito da operação 
de revitalização urbana que aposta na 
dinamização dos espaços comerciais daquele 
arruamento; 

 

E. Que consultada a Junta da União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
em 19-04-2017, esta não se pronunciou até ao 
momento, deduzindo-se do seu silêncio nada 
ter a obstar à pretensão. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64231/LA/E/OR/2017, em nome de 
José Rui Coelho Lucas Prior, sito na Rua 
Guilherme Gomes Fernandes, n.º 13, em 
Camarate, na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, ao abrigo da exceção prevista 
nos termos do n.º 3 do artigo 150.º do 
Regulamento do PDM, conjugado com o n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar da isenção do 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, 
designadamente 1 (um) lugar de estacionamento. 

 
 

Loures, 11 de julho de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 44638/LA/L/OR 
Santos Ferreira & Silva, S.A. 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
loteamento n.º 01/2007 (Urbanização do Adeião, 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela), consubstanciada fundamentalmente na 
alteração da delimitação dos espaços destinados 
a equipamentos e espaços verdes, de fixação de 
calendarização para a conclusão das obras de 
urbanização, e de acionamento dos 
procedimentos para realização de obra coerciva 
caso não se verifique o início das obras referidas 
no prazo de 20 dias após a notificação da 
presente deliberação ao titular do processo, nos 
termos das informações dos serviços. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 405/2017 
 

Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 1788 a 1792 e o despacho do 
Diretor do DPGU a fl. 1806, conjugado com o 
antecedente a fls.1762 e 1763; 

 
B. Que após as repetidas declarações de 

intenção, por parte da titular do alvará de 
loteamento, de concluir as obras de 
urbanização, acompanhadas de sucessivas 
calendarizações a que se comprometeu para o 
efeito e não cumpriu; 

 
C. Que o sucessivo protelamento da conclusão 

das obras de urbanização se tem escudado na 
ausência de novo projeto de arranjos 
exteriores que contemple os necessários 
ajustamentos às soleiras dos edifícios 
licenciados na urbanização e as restrições da 
EPAL ao projeto inicialmente aprovado, por 
interferirem com o seu domínio ou servidão; 

 
D. Que tal projeto de arranjos exteriores foi 

sucessivamente formulado pela titular da 
urbanização sem as necessárias condições de 
aprovação, capazes de suportar as obras a 
realizar para a conclusão dos trabalhos em 
falta; 

 
E. Que, neste quadro de incumprimento, não se 

tira qualquer partido da maior rapidez de 
procedimentos para a conclusão das obras 
que seria proporcionada caso a urbanizadora 
desse continuidade aos projetos de arranjos 
exteriores já iniciados, tirando partido do 
melhor conhecimento das obras já executadas 
por si; 

 
F. Que, desde que aprovadas as alterações ao 

alvará de loteamento agora propostas, e não 
sendo as correspondentes obras iniciadas no 
prazo estabelecido, ficam criadas as 
condições necessárias para que a Câmara 
delibere a execução coerciva dos trabalhos 
em falta já apurados, provendo os projetos de 
execução para o efeito e mobilizando a 
caução disponível; 

 
G. Que não foram registadas quaisquer 

reclamações decorrentes da notificação aos 
proprietários dos lotes e consulta pública 
sobre a alteração ao alvará em questão; 

 
 

H. O parecer favorável da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela a fl. 1783. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento n.º 01/2007, da 
urbanização do Adeião, em Santa Iria de Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, e no âmbito do 
processo 44638/LA/L/OR, em nome de Santos 
Ferreira & Silva, S.A., ao abrigo do disposto no n.º 
1 do artigo 5.º, do artigo 27°, do RJUE e do artigo 
84.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação em vigor: 
 
1. Aprovar a alteração ao alvará de loteamento 

01/2007, traduzida nos termos da planta 
síntese, a folha 1380 do processo em 
referência, consubstanciada  
fundamentalmente na alteração da delimitação 
dos espaços destinados a equipamentos e 
espaços verdes; 

 
2. Fixar, para a conclusão das obras de 

urbanização, em conformidade com tais 
alterações, a calendarização que consta a 
folha 1753 do processo em referência; 

 
3. Caso não se verifique o início das obras 

referidas no prazo de 20 dias após a presente 
notificação da presente deliberação ao titular 
do processo, determinar o acionamento dos 
procedimentos para realização de obra 
coerciva, nos termos propostos no despacho 
do Diretor do DPGU, a folha 1806. 

 
… 

 
Loures, 17 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
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Processo n.º 38.775/OM/N/1982 
Comissão de Administração Conjunta do 
Bairro da Quinta da Peça 
Proposta de homologação do auto de vistoria para 
efeitos de receção definitiva das obras de 
urbanização (Alvará de Loteamento e de Obras de 
Urbanização n.º 02/2009 - Bairro da Quinta da 
Peça, Moninhos, Freguesia de Loures), de 
receção definitiva daquelas obras, de 
cancelamento da caução existente no valor de 
191.554,00 € (cento e noventa e um mil 
quinhentos e cinquenta e quatro euros), por via do 
distrate da hipoteca dos lotes hipotecados e de 
cancelamento da caução existente na figura de 
depósito em dinheiro em nome da Câmara 
Municipal, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 406/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 3678 e 3679 e o despacho do 
Diretor do DPGU, a fl. 3680; 

 
B. As conclusões da vistoria realizada em 14-12-

2016, em cujo auto se regista parecer 
favorável à receção definitiva das obras de 
urbanização; 

 
C. Que a ocupação do pequeno espaço de 

cedência, com 6,6 m2, identificado como 
parcela G, não pode condicionar a receção 
definitiva das obras de urbanização, uma vez 
que o Município já tem legitimidade para 
garantir a desocupação da área em questão; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a fl. 3682. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de loteamento 02/2009, de 10-02-2009, 
do Bairro da Quinta da Peça, em Moninhos, na 
freguesia de Loures, e face à pretensão instruída 
no processo 38.775/OM/N/1982, em nome de 
Comissão de Administração Conjunta do Bairro da 
Quinta da Peça, ao abrigo do disposto no n.º 5 do 
artigo 54.º e n.º 1 do artigo 87.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação, aprovar: 
 
 

1. A homologação do auto de vistoria para 
efeitos de receção definitiva das obras de 
urbanização, de fls. 3639 a 3642; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização; 
 
3. O cancelamento da caução existente no valor 

de 191.554,00 € (cento e noventa e um mil 
quinhentos e cinquenta e quatro euros), por 
via do distrate da hipoteca dos lotes 
hipotecados e cancelamento da caução 
existente na figura de depósito em dinheiro em 
nome da Câmara Municipal. 

 
… 

 
Loures, 11 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Proposta de aprovação da isenção do pagamento 
de taxa devida pela emissão de Licença de Ruído 
para atividade ruidosa de caráter temporário - 
realização de XXXII Festival de Folclore. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 402/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

que conclui que a requerente se enquadra nos 
critérios de isenção de pagamento de taxas 
estabelecidos no Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU; 

 
B. Os documentos apresentados, que certificam 

que os estatutos do Rancho Folclórico e 
Etnográfico “Os Frieleiros”, têm 
enquadramento previsto no n.º 1 do artigo 5.º, 
alíneas a) e c), do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
pretensão instruída com o registo E/70752/2017, 
em nome de Rancho Folclórico e Etnográfico “Os 
Frieleiros”, com sede na Travessa do Jordão, 3, 
Frielas, na União das Freguesias de Santo António 
dos Cavaleiros e Frielas, com base nas alíneas a) 
e c) do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures (RTML), publicado em Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Aprovar a isenção do pagamento da taxa especial 
de ruído, no valor total de 80,00 € (oitenta euros), 
ao Rancho Folclórico e Etnográfico “Os Frieleiros”, 
pela emissão de licença de ruído para atividade 
ruidosa de caráter temporário, relativa ao XXXII 
Festival de Folclore em Frielas, que teve lugar nos 
dias 7, 8, e 9 de julho no Parque Desportivo do S. 
C. Frielas. 
… 

 
Loures, 18 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

 
 
 
 

CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Fundação PT. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 407/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Enquadrada nos eixos de intervenção do 

Gabinete do Contrato Local de Segurança 
(GCLS) e na estratégia preventiva da 
criminalidade tem este serviço dedicado 
especial atenção à problemática da 
Delinquência Juvenil, atendendo aos 
contextos de trabalho e ao público-alvo, em 
determinadas circunstâncias, jovens em 
situações de iminente “risco social”; 

B. A problemática do cyberbullying, enquanto 
violência em ambiente virtual, tem vindo a 
ganhar proporções que exigem uma 
intervenção eficaz e eficiente, a vários níveis; 

 
C. As tecnologias de informação ampliam as 

consequências, refletindo-se num sentimento 
de insegurança ilimitado, com consequências 
graves nas vítimas e respetivas famílias; 

 
D. Se torna imprescindível conhecer os direitos e 

os deveres dos utilizadores, os riscos e 
benefícios da utilização da internet, utilizando 
as redes sociais e as ferramentas tecnológicas 
de forma responsável, ética e sábia; 

 
E. O Programa “Comunicar em Segurança”, 

promovido pela Fundação PT, tem como 
principais objetivos contribuir para uma 
cidadania digital consciente, segura e 
responsável junto dos mais jovens, pais e 
encarregados de educação e população 
sénior, através de várias ações de 
sensibilização/prevenção; 

 
F. Após contacto estabelecido com a Fundação 

PT foi considerado que o Programa 
“Comunicar em Segurança” se enquadrava no 
âmbito de intervenção do GCLS, tendo sido do 
entendimento de ambas as entidades, que o 
trabalho a desenvolver seria uma mais-valia 
no cumprimento dos objetivos que nos são 
comuns, ao nível da prevenção do BulIying e 
Cyberbullying; 

 
G. Se considera necessária a formalização desta 

parceria com a Fundação PT e do trabalho 
conjunto já iniciado, salvaguardando as 
obrigações/responsabilidades de cada 
entidade, traduzindo-se esta na primeira 
parceria que a Fundação PT estabelece com 
um município, no âmbito do Programa 
“Comunicar em Segurança”. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto no Artigo 33.º, n.º 1, alínea 
o), Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a celebração do Protocolo de Cooperação, em 
anexo, entre o Município de Loures e a Fundação 
PT, conforme informação técnica n.º 
07/GVNB/ACA, de 23/06/2017, que igualmente se 
anexa. 

 
Loures, 13 de julho de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) Nuno Botelho 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Programa “Comunicar em Segurança” 
 
 

Entre: 
 
Fundação Portugal Telecom, entidade particular 
sem fins lucrativos de utilidade pública, com sede 
na Avenida Fontes Pereira de Melo, n.º 40, em 
Lisboa e instalações na Av. Afonso Costa, n.º 4, 
8.º Piso, 1900-034 Lisboa, pessoa coletiva n.º 
506421104, neste ato representada pela sua 
Diretora Graça Rebocho doravante designada por 
Fundação PT 
 
 
e 
 
 
Município de Loures, com sede em Praça da 
Liberdade, pessoa coletiva n.º 501294996, neste 
ato representado pelo seu Presidente, Bernardino 
José Torrão Soares, doravante designada por 
Município. 
 
 
Ambas também designadas como Partes. 
 
 
Considerando que: 
 
1. A Fundação PT instituída sem qualquer fim 

lucrativo tem por objeto exprimir e concretizar 
o compromisso de intervenção social e apoio 
ao desenvolvimento por parte do Grupo 
Portugal Telecom, promovendo e apoiando 
programas de ação, iniciativas e atividades 
que visem ou favoreçam os avanços da 
Sociedade de Informação, os usos sociais dos 
meios e tecnologias de comunicação e 
informação, bem como as que promovam a 
inovação e o desenvolvimento, 
designadamente na área da educação; 

 
2. A Fundação PT tem a seu cargo a gestão do 

programa “Comunicar em Segurança” que tem 
por objetivo alertar e sensibilizar os jovens que 
frequentam estabelecimentos de ensino para a 
necessidade de uma utilização segura e 
responsável da internet e dos telemóveis, com 
recurso a conteúdos pedagógicos adaptados 
aos vários escalões etários; 

 
 
 
 
 
 

3. O Contrato Local de Segurança (CLS) foi 
firmado a 12 de setembro de 2008, entre o 
Município de Loures e o Ministério da 
Administração Interna, através do então 
Governo Civil de Lisboa, no âmbito do qual 
foram assumidos compromissos de reforço de 
segurança, através de um trabalho articulado 
e de proximidade com as Forças de 
Segurança e a Sociedade Civil, nas seguintes 
áreas estratégicas: Violência Doméstica, 
Pequena Criminalidade, Delinquência Juvenil, 
Comportamentos Antissociais e Fenómenos 
de Insegurança; 

 
4. Orientado para uma zona geográfica 

delimitada do Município - Apelação, Camarate 
e Sacavém (cerca de 50 mil habitantes) foi, ao 
longo dos anos, desenvolvida, para cada área 
estratégica, uma intervenção integrada, em 
parceria com entidades locais, através de 
projetos e ações de informação, sensibilização 
e prevenção, dirigidas a públicos distintos, 
enquadrados em contextos variados; 

 
5. Atualmente, e desde 1 de janeiro de 2016, o 

Contrato Local de Segurança integra a 
estrutura orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, com a designação Gabinete do 
Contrato Local de Segurança, constituindo um 
dos serviços que compõem a Polícia Municipal 
de Loures. 

 
6. Nesta intervenção preventiva, que se 

consubstancia em função das causas, das 
formas de manifestação, das tendências e da 
evolução dos fenómenos torna-se 
imprescindível, para a sua concretização, 
encontrar parceiros vocacionados para 
atividades de natureza social e com os quais 
se possam delinear estratégias de ação 
adequadas a cada uma das problemáticas 
diagnosticadas; 

 
7. As Partes decidiram unir esforços na 

prossecução dos objetivos acima citados 
através de um projeto de formação a ser 
efetuado em estabelecimentos de ensino dos 
vários ciclos, prioritariamente, dos territórios 
de intervenção do Contrato Local de 
Segurança: União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação e União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
 
É celebrado o presente Protocolo, que se rege 
pelas cláusulas seguintes: 
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CLÁUSULA 1.ª 
(Objeto) 

 
O presente Protocolo oficializa a cooperação entre 
a Fundação PT e o Município de Loures, através 
do seu Gabinete do Contrato Local de Segurança, 
e estabelece os termos e as condições em que as 
Partes vão colaborar entre si, definindo as 
atividades que executarão no âmbito do Programa 
“Comunicar em Segurança”, garantindo a sua 
realização em estabelecimentos de ensino dos 
vários ciclos, prioritariamente, dos territórios de 
intervenção do Contrato Local de Segurança: 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação e União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
(Responsabilidades da Fundação PT) 

 
No âmbito do presente Protocolo a Fundação PT 
propõe-se: 
 
a) Assegurar a disponibilização de conteúdos 

para as ações e atividades a realizar; 
 
b) Elaborar um Plano de Formação e diligenciar 

a realização de ações de formação dirigidas 
aos colaboradores do Gabinete do Contrato 
Local de Segurança, designados para integrar 
o Projeto; 

 
c) Promover a divulgação da parceria com o 

Município de Loures/Gabinete do Contrato 
Local de Segurança. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
(Responsabilidades do Município de Loures) 

 
O Município de Loures, através do GCLS, 
compromete-se a: 
 
a) Assegurar a divulgação dos conteúdos do 

Programa “Comunicar em Segurança” no 
âmbito de ações de sensibilização nas 
escolas, que não sejam diretamente 
abrangidas por voluntários PT e se encontrem 
inseridas na sua área de responsabilidade; 

 
b) Designar os colaboradores afetos ao projeto e 

que integrarão as ações de formação a 
realizar; 

 
c) Colaborar na elaboração do Plano de 

Formação e cumprir o que nele for acordado; 
 
 

d) Informar, no final de cada ano letivo, a 
Fundação PT, relativamente ao número de 
ações realizadas e a forma como decorreram; 

 
e) Promover a divulgação do Programa 

“Comunicar em Segurança” e da parceria com 
a Fundação PT na sua página oficial e através 
das redes sociais. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
(Divulgação de conteúdos) 

 
Os colaboradores envolvidos por ambas as Partes 
divulgarão os conteúdos no âmbito do Programa 
“Comunicar em Segurança”, junto das escolas. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
(Materiais da formação) 

 
Os materiais que integram a formação, a utilizar 
pelos colaboradores da PT e do GCLS, são 
constituídos por um guião e respetivas 
apresentações, para utilização em sala de aula e 
cujos conteúdos ambas as Partes se 
comprometem a respeitar. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
(Promoção do Programa e Ação) 

 
1. Qualquer ação de divulgação do presente 

Programa fará menção a ambas as Partes e 
será do seu conhecimento prévio, inserindo, 
sempre, os respetivos logótipos. 

 
2. Será da responsabilidade das Partes a 

escolha e distribuição de brindes que cada 
uma delas entenda distribuir aos alunos, 
durante as ações a realizar no âmbito do 
Programa. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
(Confidencialidade e Dados Pessoais) 

 
1. As Partes obrigam-se a manter confidencial 

toda a informação trocada ao abrigo do 
presente Protocolo com exceção do 
expressamente previsto no mesmo, ou que 
seja previamente autorizado pela outra Parte. 

 
2. As Partes comprometem-se a cumprir 

integralmente as disposições legais aplicáveis 
à proteção de dados pessoais, nomeadamente 
o disposto na Lei n.º 67/98, de 26 de outubro, 
assim como qualquer outra legislação que a 
substitua ou venha a ser aplicável a esta 
matéria. 
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CLÁUSULA 8.ª 
(Avaliação do Programa e Ação) 

 
As Partes comprometem-se, ainda, no final do ano 
letivo, a fazer a avaliação conjunta do Programa 
segundo a metodologia desenvolvida para o efeito, 
pela Fundação PT, sendo que esta metodologia 
deverá ter em consideração os indicadores do 
GCLS. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
(Gestão e Financiamento) 

 
O presente Protocolo constitui uma mera relação 
de colaboração institucional entre as Partes, não 
implicando a criação de uma nova pessoa coletiva, 
nem a assunção de quaisquer encargos 
financeiros entre aquelas. 

 
 

CLÁUSULA 10.ª 
(Vigência, Revisão e Resolução) 

 
1. O presente Protocolo entra em vigor com a 

sua assinatura, sendo válido pelo período de 
um ano letivo, prorrogável tacitamente por 
iguais períodos, caso não seja denunciado, 
por escrito, por qualquer das partes, com a 
antecedência de trinta dias. 

 
2. Durante o prazo de vigência e mediante 

acordo entre as Partes outorgantes, o 
Protocolo poderá ainda ser modificado, no 
todo ou em parte, constituindo tais alterações, 
após formalização de Aditamento, parte 
integrante do presente Protocolo. 

 
3. As Partes poderão resolver em qualquer 

momento o presente Protocolo, em caso de 
incumprimento pela outra Parte de alguma das 
obrigações decorrentes do mesmo desde que 
a parte faltosa, notificada por escrito desse 
incumprimento não reponha o cumprimento 
das suas obrigações no prazo de 10 (dez) dias 
após recebimento da comunicação. 

 
4. O presente Protocolo pode ser revogado em 

qualquer momento, por acordo escrito das 
Partes. 

 
5. As Partes poderão denunciar o presente 

Protocolo a qualquer momento, por iniciativa 
de qualquer uma, mediante aviso escrito, com 
a antecedência de trinta dias, sem prejuízo de 
ficar assegurada a realização de eventuais 
atividades em curso. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
(Comunicações entre as Partes) 

 
1. As comunicações efetuadas entre as Partes 

serão feitas por escrito mediante carta ou 
correio eletrónico, e serão dirigidas para os 
seguintes interlocutores: 

 
Fundação PT: 
 
Av. Afonso Costa n.º 4, 8.º, 1900-034 Lisboa; 
 
E-mail: comunicaremseguranca@telecom.pt 
 
Contactos: 215003500 
 
 
Câmara Municipal de Loures / Gabinete do 
Contrato Local de Segurança 
 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures 
 
E-mail: clsl@cm-loures.pt 
 
Contactos: 211151185/211150791 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
(Lei e Tribunal competentes) 

 
O presente Protocolo rege-se pela Lei Portuguesa 
e para quaisquer litígios emergentes do mesmo, é 
competente o foro da Comarca de Lisboa. 
 
 
O presente Protocolo foi lavrado e assinado em 
dois originais, ficando um exemplar em poder de 
cada uma das Partes. 
 
 
Feito em Lisboa, aos ___ dias do mês 
de__________ de 2017 

 
 

Fundação PT 
 

Graça Rebocho - Diretora 
 
 

Município de Loures 
 

Bernardino Soares - Presidente 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Sr. Vereador Fernando 
José da Costa) 
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TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
e de transferência do montante de 14.500,00 € a 
favor daquela União de Freguesias a título de 
comparticipação nas despesas de animação e 
direitos de autor relativos à Feira Setecentista de 
2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 408/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 

 
B. A Feira Setecentista é uma iniciativa realizada 

na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal que pretende recriar o 
ambiente do quotidiano da época setecentista 
e um importante momento histórico, que 
ocorreu nesta freguesia na primeira metade do 
século XVIII; 

 
C. Esta recriação histórica tem tido uma 

crescente procura de visitantes e expositores, 
tendo-se, nesta sequência, em 2014, optado 
pelo alargamento do evento para dois dias, e 
pela ampliação do espaço envolvente; 

 
D. A Feira Setecentista sempre foi uma 

organização conjunta do Município de Loures 
e da União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, permitindo assim uma 
organização conjunta, direcionada para o 
crescimento da iniciativa; 

 
E. A promoção, organização e realização de tal 

evento implica um conjunto de despesas, 
cabendo ao Município, anualmente, os custos 
relativos à Câmara dos Ofícios e à Sociedade 
Portuguesa de Autores, prevendo-se para o 
ano de 2017, um orçamento de cerca de 
14.452,50 € para a animação e 27,00 € em 
direitos de autor; 

 
F. Que a afetação total dos custos de 

contratação de serviços à União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal irá permitir uma gestão mais eficaz e 
eficiente da iniciativa. 

 
 
 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.° 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação dada pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o Município de Loures e a 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, nos termos constantes da 
minuta em anexo à presente proposta 
deliberativa; 

 
2. Aprovar a realização da transferência do 

montante de 14.500,00 € (catorze mil e 
quinhentos euros) a favor da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, contribuinte n.º 510839657, para 
comparticipação nas despesas de animação e 
direitos de autor relativos à Feira Setecentista 
2017. 

 
 

Loures, 12 de julho 2017 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Botelho 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal 

 
Considerando que: 
 
a) O Município de Loures tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 

 
b) A Feira Setecentista é uma iniciativa realizada 

na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal que pretende recriar o 
ambiente do quotidiano da época setecentista 
e um importante momento histórico, que 
ocorreu nesta freguesia na primeira metade do 
século XVIII; 
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c) Esta recriação histórica tem tido uma 
crescente procura de visitantes e expositores, 
tendo-se, nesta sequência, em 2014, optado 
pelo alargamento do evento para dois dias, e 
pela ampliação do espaço envolvente; 

 
d) A Feira Setecentista sempre foi uma 

organização conjunta do Município de Loures 
e da União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, permitindo assim um 
planeamento mais eficaz e direcionado para o 
crescimento da iniciativa; 

 
e) Os custos que o Município suporta 

anualmente são relativos à Câmara dos 
Ofícios e à Sociedade Portuguesa de Autores, 
prevendo-se para o ano de 2017, um 
orçamento de cerca de 14.452,50 € para a 
animação e 27,00 € em direitos de autor; 

 
f) Que a afetação total dos custos de 

contratação de serviços à União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal irá permitir uma gestão mais eficaz e 
eficiente da iniciativa. 

 
 
Entre: 
 
Primeiro Outorgante: 
 
O Município de Loures, doravante também 
designado por Município, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, n.º 
4, 2674-501, Loures, neste ato representado pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Bernardino José Torrão Soares 
 
e 
 
Segundo Outorgante: 
 
A União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, doravante também designada por 
União das Freguesias, pessoa coletiva n.º 
510839657, com sede no Largo Francisco Maria 
Borges, 2660-161, Santo Antão do Tojal, neste ato 
representada pelo Exmo. Senhor Presidente da 
Junta de Freguesia, João da Silva Florindo. 
 
 
É celebrado o presente Acordo de Cooperação 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 
 
 
 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo estabelece as formas de 
cooperação entre o Município e a União das 
Freguesias para a organização e realização da 
iniciativa “Feira Setecentista 2017”. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Colaboração das partes) 

 
Os signatários manifestam a sua disponibilidade e 
interesse em colaborar, tirando partido das 
sinergias que daí possam resultar para ambas as 
partes, nos termos e condições previstas no 
Acordo ou através de aditamentos, sempre que tal 
se entenda necessário. 

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se a apoiar 

financeiramente a União das Freguesias, no 
âmbito da iniciativa Feira Setecentista 2017, 
sendo esse apoio no montante de 14.500,00 € 
(catorze mil e quinhentos euros). 

 
2. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

número anterior ocorrerá, preferencialmente, 
no decurso do mês de setembro de 2017. 

 
3. O Município compromete-se, igualmente, a 

proceder, através dos seus correspondentes 
serviços internos, ao apoio da iniciativa com 
recursos humanos, técnicos e logísticos, 
nomeadamente: 

 
a) Serviços de carpintaria 
 
- Cedência e montagem de 30 bancas de 

madeira para a realização do Mercado 
Setecentista; 

 
 
b) Serviços de eletricidade e água 
 
- Reforço da iluminação na Praça Monumental, 

através da montagem de holofotes e 
colocação de tomadas para o Mercado 
Setecentista; 

 
- Apoio na presença do piquete de eletricistas 

durante a realização do evento; 
 
- Montagem de sistema de canalização para as 

tasquinhas presentes no Pátio do Palácio dos 
Arcebispos e Pátio do Salão Paroquial; 
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c) Materiais 
 
- Cedência de baias; 
 
- Cedência de mastros; 
 
- Cedência de balcões para o Churrasco 

Popular; 
 
- Cedência de mesas de madeira do Parque 

Municipal do Cabeço de Montachique; 
 
 
d) Limpeza e higiene 
 
- Apoio na limpeza de sanitários existentes no 

Centro de Convívio e Cultura Popular, no dia 
23/09 das 11h00 às 23h00 e no dia 24/09 das 
10h00 às 21h00; 

 
- Cedência de papeleiras e contentores para o 

Mercado Setecentista; 
 
 
e) Transportes 
 
- Cedência de autocarros para o transporte dos 

participantes no Desfile Setecentista, no dia 
23/09, das 20h00 às 21h30; 

 
 
f) Refeitório 
 
- Apoio do Refeitório Municipal de Loures para o 

Churrasco Popular a ter lugar no domingo - 24 
de setembro - entre as 16h00 e as 21h00; 

 
 
g) Ordenamento do trânsito e segurança 
 
- Apoio à segurança do evento, através do 

Serviço de Polícia Municipal; 
 
- Apoio no corte e desvio de trânsito, através do 

Serviço de Polícia Municipal, no dia 23/9, 
durante a realização do Desfile Setecentista, 
no período compreendido entre as 21h30 e as 
23h00; 

 
 
h) Comunicação 
 
- Produção de cartazes e folhetos com a 

programação do evento. 
 
 
 
 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da União das Freguesias) 

 
A União das Freguesias compromete-se a: 
 
a) Realizar a Feira Setecentista em Santo Antão 

do Tojal, nomeadamente na Praça 
Monumental e ruas afetas ao Desfile 
Setecentista; 

 
b) Colocar o logótipo da Câmara Municipal de 

Loures em todos os materiais de divulgação 
do evento; 

 
c) Contratar os serviços e bens necessários 

referentes à boa prossecução do evento, 
incluindo os serviços de animação e da 
Sociedade Portuguesa de Autores, suportando 
os custos que daí advenham; 

 
d) Apoiar nas montagens, disponibilização de 

materiais, coordenação da participação da 
população no evento, através da realização de 
reuniões e ensaios, durante os meses de 
agosto e setembro, na sede da Junta de 
Freguesia. 

 
 

Cláusula Quinta 
Validade e Vigência 

 
O presente acordo entra em vigor a partir da data 
da sua assinatura, mantendo-se até ao 
cumprimento integral das obrigações que do 
mesmo decorrem para as duas entidades. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia) 

 
1. O presente Acordo de Cooperação pode 

igualmente ser denunciado a todo o tempo, 
sem necessidade de fundamento e por 
iniciativa de um dos outorgantes, mediante 
aviso prévio, nos termos da cláusula anterior. 

 
2. Não obstante o número anterior, as partes 

obrigam-se a cumprir com as obrigações 
assumidas, nomeadamente na salvaguarda de 
compromissos já firmados nessa data. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Revogação, incumprimento e rescisão) 

 
1. As partes outorgantes podem revogar o 

presente Acordo de Cooperação a qualquer 
momento, por mútuo acordo. 
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2. As partes outorgantes podem também 
rescindir o presente Acordo a qualquer 
momento, por iniciativa de uma das partes, por 
incumprimento dos compromissos e 
obrigações assumidas, mediante aviso escrito, 
remetido através de carta registada com aviso 
de receção, com antecedência de sessenta 
dias. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Revisão) 

 
1. O presente Acordo pode ser objeto de revisão 

por entendimento das partes a qualquer 
momento. 

 
2. Eventuais alterações ou revisão serão 

efetuadas por aditamento. 
 
 

Cláusula Nona 
(Dúvidas e omissões) 

 
As dúvidas e omissões serão resolvidas por 
acordo entre as partes, com respeito pelos 
princípios gerais de direito e pelas regras legais ao 
caso aplicáveis. 

 
 

Cláusula Décima 
(Termos) 

 
O presente Acordo é celebrado em duplicado, 
sendo os dois exemplares devidamente rubricados 
e subscritos pelos representantes de ambas as 
partes signatárias. 

 
 

Loures, ___ de _______________ de 2017 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal 

 
João da Silva Florindo 

(Presidente da Junta da União das Freguesias) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de ratificação do despacho, exarado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, datado de 14 de julho 
de 2017, que aprovou a minuta de contrato para 
prestação de serviços de limpeza nas instalações 
dos SIMAR. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 379/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 91.ª 

Reunião Ordinária, de 31 de maio de 2017, 
deliberou aprovar a proposta apresentada pelo 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
número 81/2017, inerente ao teor do relatório 
final do Júri do procedimento e, 
consequentemente, a adjudicação relativa à 
contratação de serviços de limpeza em 
instalações dos SIMAR, por um prazo de 18 
(dezoito) meses à Interlimpe - Facility 
Services, S.A., pelo preço global de 
550.185,00 € (quinhentos e cinquenta mil, 
cento e oitenta e cinco euros), acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor; 

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

termos dos artigos 88.º e ss. do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, foi 
prestada caução, através de garantia 
bancária, emitida em 19 de junho de 2017, 
pelo adjudicatário; 

 
C. Por deliberação de 10 de junho de 2017, 

tomada na sua 8.ª Reunião Extraordinária, o 
Conselho de Administração dos SIMAR 
deliberou aprovar e remeter às Câmaras 
Municipais de Loures e Odivelas a minuta de 
contrato a celebrar; 

 
D. Na impossibilidade de reunir 

extraordinariamente a Câmara Municipal, 
órgão competente para aprovar a minuta do 
contrato face ao valor do procedimento 
contratual, foi por meu despacho datado de 14 
de julho de 2017, tendo em conta a urgência 
na instrução do procedimento que prevê o 
início da vigência do contrato a 1 de agosto de 
2017, aprovada a mencionada minuta de 
contrato; 
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E. A prática de atos urgentes da competência da 
Câmara Municipal, pelo seu presidente, está 
sujeita à sua ratificação na primeira reunião 
realizada após a sua prática. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação 
em vigor, aprovar a ratificação do meu despacho 
de 14 de julho de 2017 que aprovou a minuta de 
contrato, em anexo, para prestação de serviços de 
limpeza das instalações dos SIMAR. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

CONTRATO DE AQUISIÇÃO 
DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 

NOS SIMAR DE LOURES E ODIVELAS 
 

ADCM - AQ N.º 17/C/0042 
 

N.º__ /17/AJ/UC2 
 

Entre: Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
representados pelo Senhor Hugo Manuel dos 
Santos Martins, Presidente do Conselho de 
Administração, no uso de competência delegada 
conferida por deliberação do Conselho de 
Administração de 18.04.2016, como Primeiro 
Outorgante e Interlimpe - Facility Services, SA, 
pessoa coletiva n.º 502611057, com sede na Av. 
Coronel Eduardo Galhardo, n.º 14 C, Galeria A e 
C, 1170-105, Lisboa, a seguir designado, o Senhor 
__________________ representante legal, 
conforme verificado por ____________________ 
subscrita no dia _____________ e válida até 
___________ como Segundo Outorgante. 
 
Tendo em conta: 
 
a) A decisão de adjudicação de _________, 

relativa ao procedimento por Ajuste Direto; 
 
b) O subsequente ato de aprovação da minuta do 

contrato em _________ . 
 
 

Considerando que a despesa inerente ao contrato 
será satisfeita pela classificação da dotação 
orçamental inscrita na cabimentação orçamental 
n.º __________, referente à nota de encomenda 
n.º _____ . 
 
É celebrado o presente contrato, nos termos das 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
Objeto do contrato 

 
O Segundo Outorgante obriga-se a prestar ao 
Primeiro Outorgante a prestação de serviços de 
limpeza nos SIMAR de Loures e Odivelas. 

 
 

Cláusula 2.ª 
Preço contratual 

 
Pela prestação de serviço prevista na cláusula 
anterior, o Primeiro Outorgante obriga-se a pagar 
ao Segundo Outorgante o valor máximo de 
550.185,00 € (quinhentos e cinquenta mil cento e 
oitenta e cinco euros), sendo o valor hora de 
acordo com os seguintes preços unitários: 
 
Limpeza programada regular e profunda: 
 
Diurno dias úteis e fim de semana: 6,04 €; 
 
Noturno dias úteis e fim de semana: 4,02 €. 
 
 
Limpeza não programada: 
 
Diurno dias úteis e fim de semana: 3,22 €; 
 
Noturno dias úteis e fim de semana: 4,02 €. 
 
 
Limpeza serviço de piquete: 
 
Diurno dias úteis: 5,81 €; 
 
Diurno fim de semana: 3,22 €; 
 
Noturno dias úteis e fim de semana: 4,02 €. 

 
 

Cláusula 3.ª 
Prazo de execução 

 
A prestação de serviço terá a duração de 18 
meses com início no dia 1 de agosto de 2017, 
podendo ser prorrogada expressa ou tacitamente 
por um período de 12 meses. 
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Cláusula 4.ª 
Condições de pagamento 

 
1. Os pagamentos decorrentes do presente 

contrato serão efetuados mediante 
transferência bancária, até sessenta dias após 
entrada de cada fatura que, deverá ser 
rececionada, na R. Ilha da Madeira, n.º 2 - 
2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias 
úteis da data da sua emissão. 

 
2. Em caso de discordância por parte do Primeiro 

Outorgante quanto aos valores indicados na(s) 
fatura(s), deve este comunicar ao Segundo 
Outorgante, por escrito, os respetivos 
fundamentos, ficando este obrigado a prestar 
os esclarecimentos necessários ou a proceder 
à emissão de nova(s) fatura(s) corrigidas. 

 
 

Cláusula 5.ª 
Caução e outras garantias 

 
Para garantia do exato e pontual cumprimento das 
obrigações assumidas neste contrato, o segundo 
outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, 
caução no valor total de 27.509,00 € (vinte e sete 
mil quinhentos e nove euros), correspondente a 
5% do preço total da adjudicação, com exclusão 
do IVA, através de Garantia Bancária n.º 00125-
02-2063981, emitida pelo Banco Comercial 
Português, SA. 

 
 

Cláusula 6.ª 
Foro competente 

 
Para resolução de eventuais litígios que possam 
surgir durante a execução do contrato, será 
competente o Tribunal Administrativo de Círculo 
de Lisboa, com renúncia expressa a qualquer 
outro. 

 
 

Cláusula 7.ª 
Disposições finais 

 
1. Em tudo o omisso no presente contrato, 

recorrer-se-á, de acordo com a norma da 
prevalência legal, às peças do procedimento, 
à proposta do Segundo Outorgante e ao 
Código dos Contratos Públicos. 

 
2. Depois do Segundo Outorgante ter feito prova 

de que tem a sua situação regularizada, 
relativamente a dívidas por impostos ao 
Estado português e por contribuições para a 
Segurança Social, este contrato é elaborado 
em duplicado, sendo um exemplar para cada 

um dos outorgantes, os quais declararam 
celebrá-lo livremente, pelo que vai ser 
assinado pelos representantes de ambas as 
partes. 

 
 

Loures, __ de _________ de 2017 
 

Primeiro Outorgante 
 
 

Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação do início do procedimento, 
por concurso público, para a execução da 
empreitada de substituição de condutas em 
Caneças - Fase II, de aprovação das peças do 
procedimento, de constituição do Júri e de 
delegação de competências. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 380/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se torna necessário proceder à empreitada de 

substituição de Condutas, em Caneças - Fase 
II, pelos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

sua 70.ª Reunião Ordinária, de 14 de julho de 
2017, aprovou remeter aos municípios de 
Loures e Odivelas, a proposta n.º 254/2017 
relativa à autorização da despesa, bem como 
do início do procedimento, por Concurso 
Público, com preço base de 710.000,00 € 
(setecentos e dez mil euros), valor que se 
encontra cabimentado (UR17/C/00303), a 
aprovação das peças do procedimento, a 
constituição do júri, e a delegação de 
competências na Coordenadora da Unidade 
de Contratação 2 e no júri do procedimento. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal, nos termos da proposta 
apresentada pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR número 254/2017, delibere: 
 
1. Ao abrigo da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
aprovar autorizar a despesa com a empreitada 
de substituição de condutas, no valor máximo 
de 710.000,00 € (setecentos e dez mil euros); 

 
2. Ao abrigo do n.º 1 do artigo 36.º, n.º 2 do 

artigo 40.º e com o n.º 1 do artigo 109.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
na sua atual redação, aprovar o início do 
procedimento, por Concurso Público, para a 
execução da empreitada de substituição de 
condutas em Caneças - Fase II, as peças do 
procedimento, a constituição do júri, bem 
como a delegação das competências previstas 
nos artigos 77.º, 85.º, 100.º e n.º 3 do artigo 
104.º na Coordenadora da Unidade de 
Contratação 2, daqueles Serviços 
lntermunicipalizados, e as previstas no artigo 
50.º no júri do procedimento. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
não tendo participado na votação a Sr.ª 
Vereadora Sónia Alexandra da Silva Paixão dos 
Santos Bernardo Lopes) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 64/DGMA/JR 

 
de 13 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de julho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
À consideração do Sr. Presidente: 
 
Dada a circunstância de me encontrar ausente do 
serviço entre os próximos dias 17 a 21 de julho, 
proponho que a minha substituição nas funções de 
Diretor do Departamento de Gestão e 
Modernização Administrativa seja efetuada pelo 
Sr. Chefe da Divisão da Modernização 
Administrativa, Qualidade e Inovação Tecnológica, 
Dr. Paulo Soares. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 31/DOM/AM 

 
de 13 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de julho de 2017, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição no período de férias 
do Diretor do DOM 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre de 17 de julho e 31 
de julho de 2017, por motivo de férias, proponho 
que a minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 243/2016, datado de 1 de 
setembro de 2016, pela Sr.ª Chefe da DIREP, 
Eng.ª Ana Luísa Ferreira. 
 
Mais se propõe, o envio da presente informação à 
DGDA/Secção de Expediente para divulgação. 

 
 

O Diretor do DOM 
 

(a) Alfaro Martins 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 35/DPGU/LC 

 
de 12 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de julho de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 
em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 17 a 31 de julho, por se encontrar de férias, 
proponho que as competências, que me foram 
subdelegadas através do despacho n.º 262/2016, 
sejam assumidas: 
 
• De 17 a 21 de julho, pelo Sr. Chefe da Divisão 

de Gestão Urbanística, Arqt.º João Costa; 
 
• De 24 a 31 de julho, pelo Sr. Chefe da 

Unidade de Fiscalização Técnica Urbanística, 
Arqt.º Francisco Santos. 

 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao 
DGMA/DATA/Expediente para divulgação. 

 
 

Loures, 12 de julho de 2017 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, 

 
(a) Luís Carvalho 
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� INFORMAÇÃO n.º 12/MC//DPRU 

 
de 14 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de julho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição no período de férias 

da chefe da DPRU/Arqt.ª Manuela Carneiro 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias de 17 de julho a 2 de agosto de 
2017, propõe-se que a sua substituição seja 
assegurada pelo Arqt.º Pedro Arrabaça, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Diretor do DPGU (despacho n.º 278/2016, de 
16 de setembro). 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida à DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe de Divisão da DPRU 
 

(a) Manuela Carneiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

 
INTERVENÇÃO LOCAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º Inf.064/GIL/PQ 

 
de 17 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 19 de julho de 2017, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do Coordenador 

do Gabinete de Intervenção Local (GIL) 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 25 
e 31 de julho de 2017, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela técnica superior 
Maria Margarida Marques Pires. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

O Coordenador 
do Gabinete de Intervenção Local (GIL) 

 
(a) Paulo Quaresma 
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AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 106/DA/PJA 

 
de 18 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de julho de 2017, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Ambiente 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
de 24 e 25 de julho, por motivo de férias, proponho 
que as competências que me foram subdelegadas 
sejam assumidas pela Sr.ª Chefe da Unidade de 
Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 188/DA/DSPA/RMS 

 
de 7 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de julho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 
 

Substituição na ausência do signatário 
 

Considerando a ausência do signatário no período 
compreendido entre 16 e 23 de julho, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º António Miguel Alves Sales 
Entrezede, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor de Departamento. 

Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divuIgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

�INFORMAÇÃO n.º 12/DCSH/CB 

 
de 18 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 21 de julho de 2017, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Substituição da Diretora do DCSH 
 

Atendendo ao período de férias da signatária, de 
31 de julho a 18 de agosto, e às necessidades do 
serviço, subdelego as competências que me foram 
cometidas através do Despacho n.º 251/2016, de 
06-09-2016, da Sr.ª Vereadora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação, na Sr.ª Chefe da 
Divisão de Inovação Social e Saúde, Dr.ª Paula 
Cristina Ferreira Henriques. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 052/DGF/SF 

 
de 19 de julho de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 24 de julho de 2017, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro 

e Aprovisionamento 
 

Substituição da CDGF por motivo de férias 
de 24/07/2017 a 11/08/2017 

 
Por motivo de férias da Chefe da Divisão de 
Gestão Financeira, de 24/07/2017 a 04/08/2017, 
propõe-se a sua substituição pela Coordenadora 
Técnica Paula Silva e de 07/08/2017 a 
11/08/2017, pela Técnica Superior Cristina Sousa. 
 
Conferindo-lhes os poderes e competências 
constantes do Despacho n.º 272/2016, do Diretor 
do Departamento. 
 
Propõe-se, ainda, a divulgação da presente 
informação através do Expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 

AVISO n.º 8209/2017 
 

Contrato de Trabalho em Funções Públicas 
por Tempo Indeterminado 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 de 
junho de 2017, com Agostinho Duarte Lopes, 
António José da Silva Gomes Ferreira, António 
José Rocha dos Santos, António Monteiro Gomes 
Landim, Asdrúbal Paulo Silveira Batista, Élio Vera 
Cruz Preto Paulo, Hélder Filipe Baltazar Sousa, 
João Bernardo Costa Camisa, João Carlos Vicente 
Martins, João Francisco Simões Vitorino, Jorge 
Manuel Almeida Duarte, Mário Augusto da Silva 
Manco, Pedro Alexandre Delgado Imir, Pedro 
Manuel Coutinho da Silva, Rafael Saavedra Torres 
Magalhães, Sérgio de Oliveira Roque, na 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 2 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
8036/2016, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 121, de 27 de junho de 2016, com Sérgio 
Miguel Neves Cordeiro, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 8181/2016, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 123, de 29 
de junho de 2016 e com Ana Paula Amorim 
Pestana dos Santos na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 2 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 10195/2016, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 157, de 17 
de agosto de 2016, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
29 de junho de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2ª Série, n.º 139, de 20 de julho de 2017] 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 7960/2017 
 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 32.º, 
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º, 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, na sua 
atual redação, convocam-se os candidatos 
admitidos ao procedimento concursal comum para 
preenchimento de 3 postos de trabalho do mapa 
de pessoal dos SIMAR de Loures e Odivelas, na 
carreira e categoria de Técnico Superior na área 
funcional de Engenharia Civil - Ref.ª 1/2017, a que 
se refere o Aviso n.º 5781/2017, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 99, de 
23.05.2017, o código de oferta OE201705/0324 na 
Bolsa de Emprego Público e o anúncio no jornal 
Correio da Manhã do dia 2017.05.24, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, para a 
realização da Prova de Conhecimentos 
Específicos, de natureza teórica, de forma escrita 
com consulta, com duração máxima de 45 
minutos, no próximo dia 3 de agosto de 2017, às 
16:15 horas, no Auditório do complexo oficinal 
destes Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua 
Francisco Franco Canas (Estrada das 
Carrafouchas), em Sete Casas - Loures, devendo 
comparecer com trinta minutos de antecedência e 
ser portadores de documento de identificação e 
esferográfica. 
Mais se torna público que a lista de candidatos 
admitidos se encontra afixada para consulta em 
placard da Divisão de Recursos Humanos dos 
SIMAR, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em 
Loures, encontrando-se ainda disponibilizada na 
respetiva página eletrónica, em www.simar-
louresodivelas.pt.> Recursos Humanos> 
procedimentos concursais> procedimentos 
concursais a decorrer. 

 
23 de junho de 2017. 

 
A Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro 

 
(a) Helena Campos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2ª Série, n.º 134, de 13 de julho de 2017] 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 374/2017 
 
 

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

 
 

































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 375/2017 
 
 

Aceitação, a título de inventário, 
da doação de património arquivístico 
a incorporar no acervo documental 

do Arquivo Municipal de Loures 
 
 
 



Inventário de Doação ao Arquivo Municipal de Loures 

António Carlos Costa Cerqueira 
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Anexo A – Listagem de documentação doada: 

 

MONOGRAFIAS 

–  Caderno - Compilação fotocopiada de textos da Junta de Freguesia de Santo Antão do Tojal. s.d. (Património 
e personalidades locais) 

–  Colecções e séries de livros. Edições Avante, 1976 

– Caderno - Conversando com Octávio Pato. Edição SIP do PCP. Junho de 1976. 16 pp.  

– Caderno - O PCP e a situação política após as eleições presidenciais. Resolução do Comité Central do Partido 
Comunista Português. 5 julho de 1976. 16 pp. 

PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS 

– 8-80. авжиация ГРАЖДАНСКАЯ 
 1980: Nº 8  

– AURORA (A) DO LIMA 
2010: Ano 155, nº 31 

–  AVANTE. Órgão Central do Partido Comunista Português  
1974: Ano 44, série VII, nºs 14, 19 
1976: Ano 46, série VII, nºs 127, 144, 146, 150, 151 
1977: Ano 47, série VII, nºs 157, 162, 170 
1979: Ano 49, série VII, nº 295 
1981: Ano 50, série VII, nº 370 
2000:  Nº 1399 
2004:  Nº 1597 
2007:  Nº incompleto de 20 de dezembro 
2007:  Nºs 1752, 1754, 1756, 1757, 1759, 1761, 1764, 1765, 1766 
2009:  Nºs incompletos de 29 de outubro, 19 e 26 de novembro, 3 de dezembro 
2009:  Nºs 1850, 1871 
2010:  Nºs incompletos de 7 de janeiro, 1 de abril, 1929 
2011:  Nºs incompletos de 25 de agosto, 1, 15 e 22 de setembro 

– BOHEMIA  
s.d.: Año del esfuerzo decisivo 

 1969: Ano 61, nº 38 
1971:  Ano 63, nºs 21, 30, 51 
1972:  Ano 64, nº 4 
1973:  Ano 65, nºs 20, 30 
1974:  Ano 66, nº 7 

– BOLETIM AGIT. Juventude Comunista Portuguesa JCP  
2009: Nº 86 

– BOLETIM INFORMATIVO A.D.A.I.I.L. Boletim Informativo da Associação Desportiva dos Alunos do Instituto 
Industrial de Lisboa 
1973: Nº 4  

–  BOLETIM MUNICIPAL. Boletim Informativo da Comissão Administrativa do Município de Loures 
 1976: I Série, nºs 1, 2 

– BOLETIM MUNICIPAL DE MONÇÃO  
 1998: Ano I, nº 0 

– BOLETIM JANELA ABERTA. Escola n.º 6 de Odivelas 
 2002: Ano 4, n.º 11  

– BOLETIM URAP. União de Resistentes Antifascistas Portugueses 
2009:  Série 4, nº 124 
2010:  Série 4, nºs 126, 127, 128 
2011:  Série 4, nºs 130, 131, 132, 133 
2012:  Série 4, nº 136 
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2013:  Série 4, nº 1 
2014:  Série 4, nº 140 
2015:  Série 4, nºs 145, 146 

–  BULLETIN DE LA TYPOGRAPHIE UNITAIRE DE LA RÉGION PARISIENNE 
1934: Nº 93 

– COMISSÃO NACIONAL DE SOCORRO AOS PRESOS POLÍTICOS 
1972: Circulares nºs 15 (3 ex.), 16, Comunicado com transcrição da carta entregue na Presidência da 

República em 15/5/1972 (3 ex.), Comunicado “Repressão Policial e Judicial e Balanço da Solidariedade” 
1973:  Circulares de 6 de fevereiro (2 ex.), 9 de maio (3 ex.) 

– CUBA INTERNACIONAL  
1971: Nº de agosto  
1972: Ano 4, nº 29 

– DIÁRIO (O) 
1976: Ano 1, nºs 214, 221, 250, 257, 278, 279, 282, 286, 287, 295, suplemento nº 32 de 11 de setembro. nº 

incompleto de 21 de dezembro 
1977:  Ano 2, nºs 303, 320, 372, 388, 391, 397. nºs 345 e 396  (incompletos) 
1978: Ano 3, nº 640 

1979: Suplemento internacional nº 23 de 13 de fevereiro. nº 1127 (incompleto) 

– DIÁRIO DE LISBOA 
1976: Destacável de 22 de julho. Ano 56, nºs 19152, 19160, 19200, 19205, 19224, 19225, 19227, 19230, 

19231, 19232, 19233, 19234, 19239, 19241. nºs incompletos de 1 e 14 de setembro, 19230 
1977: Ano 56, nºs 19264, 19297, 19311, 19316. Ano 57, nºs 19333, 19336, 19342, destacável de 4 de novembro. 

nºs incompletos de 15 de abril, 19365, 19377, 14 de setembro, documento de 28 de Novembro 
1978: Destacável de 17 de fevereiro. Ano 57, nº 19586, DL/Especial de 25 de abril. Nºs incompletos de 6 de 

fevereiro, 19645 (capa do 1.º Maio) 
1979:  Nº 20068 (incompleto) 
1980: Nº incompleto de 19 de setembro (destacável Sete Ponto Sete) 
1981: Ano 61, n.º 20536 

– DIÁRIO DE NOTÍCIAS 
1974:  Ano 110, nºs 38974, 38975 (artigos alusivos ao 28 de setembro de 1974) 
2000: Suplemento DNA (Sábado) nºs 171 de 11 março, 202 de 14 de outubro 
2001: Ano 137, nºs 48389, 48392, 48396, 48398, 48400, 48402 
2003: Ano 137, nº 48862 (incompleto) 
2004: Ano 140, nºs 49410, 49417 

– DICIONÁRIO GERAL LUSO-BRASILEIRO DA LÍNGUA PORTUGUESA, Editorial Enciclopédia 
1965: Vols. 22, 23, 24, 25, 26 (incompletos, não encadernados) 
1966: Vol. 27 (incompleto, não encadernado) 

– EDIÇÃO ESPECIAL  
29-05-[…]: Ano 1, nº 1 

– ELO. ADFA, Órgão da Associação dos Deficientes das Forças Armadas  
1979: Ano V, nº 71 e suplemento infantil de 25 de abril 

–  EXCLUSIVO  
1978: Nº incompleto de 17 de outubro 
1979:  Nº incompleto de 30 de janeiro, nºs 10 e 14 (suplementos síntese da vida internacional) 

–  EXTRA  
1977: Ano 1, nº 2 e suplemento (As Datas da Liberdade: 25 de Abril) 

–  INFORMAÇÃO Expo’98. Boletim da Exposição Mundial de Lisboa  
 1998: nº 56 

–  LE TYPO UNITAIRE  
Organe mensuel du Syndicat Unitaire de la Typographie Parisienne (Typos-Linos-Correcteurs) 
1934: Nº 7 

–  LE TRAVAILLEUR DU LIVRE ET DU PAPIER  
[1931]: Nº incompleto, pp. 19, 20 

–  JL. jornal de letras, artes e ideias  
1981: Ano 1, nº 6 



Inventário de Doação ao Arquivo Municipal de Loures 

António Carlos Costa Cerqueira 
 

3 

 

 

–  JORNAL (O) 
1979:  Nº incompleto de 23 março 
1981: Ano VI, nº 32 

–  JORNAL DE ANGOLA 
 1977: Ano 2, nº 902                                                     

– JORNAL DE NOTÍCIAS 
2009: Suplemento de 29 de março (200 anos “O dia em que os franceses conquistaram o Porto”) 

2011: Nº de 28 de setembro (Especial “Jornal de Notícias”, Rota do Romântico), nº incompleto de 21 de outubro 

– JORNAL UNIDADE. Órgão Central do Movimento Democrático Português 
 1976: Ano II, nº especial (5) 

–  JUVENTUDE. Órgão Central da Juventude Comunista  
[1980]: Nº 1 [de 1 maio] 

–  LUTA (A). Jornal socialista, pluralista e independente  
S. d.: Suplemento (“Humberto Delgado: O Homem sem Medo”) 
1976: Ano II, primeiras páginas dos nºs 318, 319, 320, 321, 322, 323 

–  MILITANTE (O)  
 1977: Ano 45, série IV, nº 1 

– NOTÍCIAS DE LOURES  
1974: Ano VI, nº 132 (incompleto) 

– NOTÍCIAS MAGAZINE 
2000: Nº 414, Suplemento [“Jornal de Notícias”, “Diário de Noticias” e “Diário de Notícias” (Madeira)] 
2001: Nº 486, Suplemento [“Jornal de Notícias”, “Diário de Noticias” e “Diário de Notícias” (Madeira)] 

– NOTÍCIAS SÁBADO 
2007: 10 de novembro de 2007, Suplemento (“Diário de Notícias” e “Jornal de Notícias”) 

– PÁGINA SINDICAL 
 1976: Ano 1, nº 4 e suplemento do nº 4 

– PROLETÁRIO (O). Semanário Político ao Serviço do Proletariado Português 
1974: Ano 1, nº 1, 2ª série legal 

– PÚBLICO  
2001: Ano XII, nºs 4196, 4197, 4198, 4204, 4205, 4207, 4211 

– RDA 78  
1977: Nº [52] de setembro  

– SEARA NOVA 
2005: Nº 1691 
2007: Nº 1699 
2010: Nº 1711 

–  SEMPRE FIXE 
 1978: Nº especial, suplemento ao n.º 19770 do «DL» 

– SOCIAL DEMOCRATA (O). Órgão do Partido Social-Democrata Independente 
 1975: Nº 3 

– SÉCULO (O) 
1974: Ano 94, edição especial de 29 de setembro. Títulos e artigos alusivos ao 28 de setembro de 1974 

–  TAL E QUAL 
1999: Nº 992 
2001: Nºs 1107, 1108, 1109 
2002: Nº 1161 
2007: Nº 1423 (Ponto Final) 

–  TEMPO 
 1976: Nº 286 

–  TERRA MINHOTA (A) 
 2000: Ano 52, nºs 1007, 1009 
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– UNIDADE 
1981: Nº 9  

– U.R.S.S., 20 ANOS DA ERA CÓSMICA 
1977 

– VISÃO 
2001: Nºs 444, 445 (12 e 14 de setembro) 

– SOCIEDADE PORTUGUESA DE AUTORES  
2004: Nº 4 
2005: Nºs 5, 6 
2006: Nº 10 
2007: Nºs 13, 14 (2 ex.), 15 
2008: Nº 20 
2009: Nºs 21, 24 
2011: Nºs 29, 30 

 

COMUNICADOS E PANFLETOS:  

– Panfleto “Aos Trabalhadores de Portugal”. Agressão dos trabalhadores da TAP pela Polícia de Choque no dia 
12. s.d.  

– Panfleto “O Portugal por que Lutamos”. Partido Comunista Português. s.d. 

– Panfletos “Henrique Galvão”. s.d. (2 ex.) 

– Panfleto “Só com a participação de todos os portugueses a democracia será uma realidade em Portugal. 
Colabore com a comissão democrática eleitoral do seu concelho”. s.d 

–  Panfleto “A Democracia”. Movimento Democrático Eleitoral. s.d. 

– Comunicado n.º 1. “À População da Freguesia de Odivelas”. Eleições para os órgãos de poder local. Lista da 
Comissão Eleitoral Unitária (CEU) candidata à Assembleia de Freguesia de Odivelas. s.d. 

– Panfleto “Porque é que os trabalhadores portugueses emigram para o estrangeiro?”. C.D.E. s.d. 

– Panfleto “Estamos em guerra e cada cidadão é e deve sentir-se necessariamente um soldado”. Bandeira da 
República Popular de Angola. s.d. 

– Panfleto “Instruções para a recolha de assinaturas”. s.d. 

– Folheto “A Velha Aliança”. s.d. 

– Folheto “Angela Davis”. s.d. 

–  Panfleto “Sobre o Encontro Nacional de Juventude. Porquê o Encontro?”. Reunião Nacional de Comissões 
da Juventude Democrática. [1969?] 

–  Panfleto “À Juventude do Distrito de Lisboa”. Comissão Provisória da Juventude Democrática do Distrito de 
Lisboa. Setembro de 1969 

– “Documento n.º 1. Ao Povo do Distrito de Lisboa”. Comunicado da Comissão Democrática Eleitoral de Lisboa 
(CDE). 2 de setembro de 1969 

– Panfleto “Lista de Solidariedade n.º 159”. Solidariedade com os trabalhadores vítimas da repressão patronal. 
Despedimentos na CP e na Trefilaria. 5 de março de 1971 

– Panfleto “Comissão Nacional de Defesa da Liberdade de Expressão”. Proposta governamental de Lei de 
Imprensa. Censura/Exame Prévio. Assinado por 133 intelectuais. Maio de 1971 

– Texto do panfleto “Comissão Nacional de Defesa da Liberdade de Expressão”. Proposta governamental de 
Lei de Imprensa. Censura/Exame Prévio. Assinado por 133 intelectuais. Maio de 1971 

– Abaixo-assinado dirigido ao Presidente da Assembleia Nacional. Discussão das propostas e projetos de lei 
relativos à liberdade de expressão e pensamento sob qualquer forma. (original com várias assinaturas). (2 pp.). 
Maio de 1971 

– Folheto “A Luta Anti-Colonial”. Junho de 1971 

– Folheto “Objetividade da informação e condicionamento da opinião pública”. [1972?] 

– Folheto “A Situação Política Portuguesa. O Fracasso do Reformismo”. Assinado por 54 signatários entre os 
quais intelectuais de renome. Maio de 1972 
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–  Panfleto “Contra a Repressão”. Democratas da CDE de Lisboa. 3 de maio de 1972 

–  Panfleto “A Falsa Eleição do Chefe de Estado”. Democratas de CDE. Julho de 1972 

–  Panfleto “Aos eleitores”. O recenseamento eleitoral e a importância de confirmar a inscrição nos cadernos 
eleitorais. No verso, norma de reclamação. CDE. de Odivelas. [1973?]. (2 ex.) 

–  Panfleto “O Decreto sobre as Eleições”. CDE. [1973] 

– Folheto “Juventude”. Teses. [1973]  

–  Panfleto “Inquérito”. Relativo à participação no 3.º Congresso da Oposição Democrática de Aveiro, opiniões 
e dificuldades. [1973]  

–  Folheto “Vote eleja a nova assembleia nacional… Vote acção nacional popular”. [1973] 

–  Panfleto (texto) “Ao Povo do Distrito de Lisboa”. Comissão da CDE da freguesia de Moscavide. [1973]  

–  Panfleto “Ao Povo do distrito de Lisboa”. CDE. [1973] 

–  Folheto “Até quando durará a guerra?”. [1973] 

–  Panfleto “Apelo ao Povo de Lisboa”. Prisão de José Augusto Gouveia e José Eduardo Brissos Gomes. 
Liberdade para José Gouveia. Lista de assinaturas. [1973]. (2 ex.) 

–   Panfleto “III Congresso da Oposição Democrática”. Comissão Distrital de Lisboa. N.º 1, janeiro de 1973 

– Panfleto “O Aumento dos Funcionários Públicos”. Grupo de funcionários públicos. Março de 1973. (2 ex.) 

–  Panfleto “Dia Mundial da Juventude”. Jovens democratas do distrito de Lisboa. 28 de março de 1973 

–  Panfleto “III Congresso da Oposição Democrática. Declaração final”. Abril de 1973 

–  Panfleto “O Direito à Habitação”. Grupo de trabalho de estudantes do Porto. Conclusões. III Congresso da 
Oposição Democrática. Aveiro, 4 a 8 de abril de 1973. (3 ex.) 

–  Panfleto “Ao Povo Português. Exijamos o fim da Guerra Colonial”. 8 de abril de 1973 

–  Panfleto “1 de junho - Dia Mundial da Criança. 1973 - Ano Internacional de Criança”. Mulheres Democratas. 
1973 

– Panfleto “A Repressão sobre os Trabalhadores Intensifica-se”. Movimento CDE de Lisboa. 13 de julho de 
1973.  (2 ex.) 

–  Panfleto “Informação à População”. Prisão pela PIDE/DGS, no dia 2 de julho de 1973, do médico estagiário 
dos Hospitais Civis de Lisboa, António Saraiva. CDE de Odivelas. 7 de agosto de 1973 

– Panfleto “Os Metalúrgicos e a próxima campanha eleitoral para deputados”. Comissão Socio-profissional de 
Metalúrgicos do Movimento CDE de Lisboa. Setembro de 1973. (13 ex.) 

–  Folheto “Projecto de Caderno Reivindicativo dos Trabalhadores de Lisboa”. Outubro de 1973. 8 pp. (2 ex.) 

–  Panfleto “Não ao Congelamento dos Salários”. Outubro de 1973 

– Panfleto “A Vitória de Marcello Caetano. “Le Monde”. 30 de outubro de 1973  

–   Circular n.º. 4 CDE. 4 de junho de 1974. 8 pp. 

–  Folheto “Alerta às Manobras: Fascismo. Os acontecimentos em Loures”. Comício de esclarecimento e de 
apoio à Comissão Administrativa. Campo do Desportivo dos Olivais, Moscavide. 5 de agosto de 1974 

– Folheto “Guia Prático das Eleições para a Assembleia Constituinte (rasurado). Ministério da Administração 
Interna, secretariado Técnico dos Assuntos Políticos. [1975] 

–  Panfleto “Todos à Grande Manifestação do 28 de Setembro”. Frente Unidade Revolucionária (FSP, LCI, LUAR, 
MDP/CDE, MES, PRP-BR). Secretariado Provisório da Plataforma de 25 de agosto. 1975 

–   Panfleto “Declaração sobre a Situação Política”. MDP/CDE. 22 de setembro de 1975 

–  Panfleto “Teatro em Odivelas”. Comemorações do 90º Aniversário do Concelho de Loures. Sociedade 
Musical Odivelense. 25 de julho de 1976 

– Folheto “O Militante”, editado por ocasião da Festa do “Avante”. “Algumas notas sobre a história de ontem”. 
Setembro de 1976 

– Folheto “Congresso de todos os Sindicatos. Projecto de Regulamento”. Comissão Nacional Organizadora 
Provisória do Congresso. 7 de setembro de 1976 



 

6 

 

–  Comunicado n.º 1. Frente Eleitoral Povo Unido. Comissão Eleitoral Unitária do Concelho de Loures. Sacavém, 
5 de outubro de 1976 

–  Panfleto “Os Trabalhadores da Herdade Colectiva 21 de Fevereiro, de Benavila, Vêm Denunciar o Seguinte:”. 
20 de dezembro de 1976. (2 ex.) 

–  Tríptico “Diga Sim à Regionalização. A União Faz a Força”. Partido Socialista. [1998] 

–  Folheto “Referendo Nacional. 8 novembro 1998. Instituição em concreto das Regiões Administrativas”. 
Comissão Nacional das Eleições. 8 pp.  

–   Folheto “Informação. Folheto Informativo da Comissão Nacional de Eleições”, n.º 3/98. 4 pp. 

–  Folheto “Por Todos Nós. Jorge Sampaio” [2000]. 8 pp. 

 

DOCUMENTAÇÃO DIVERSA  

–  Recortes de imprensa 

Vários. Abarcando artigos culturais e literários (ex. Amália Rodrigues; António Lobo Antunes; Graça Morais; 

Honoré Balzac; Mário Castrim; Miguel Torga; Rui Rocha; Urbano Tavares Rodrigues; arqueologia/Egipto, 

etc.), de política nacional e internacional (Angola/morte de Jonas Savimbi; atentado de Bali; conflito das 

Balcãs; Guerra do Vietname (25 anos); Irão; Iraque/Saddam Hussein; Líbano; Queda do Muro de Berlim; 

Timor; Zâmbia, etc.), outros (Avante, globalização; Noticias de Loures (1974); sociedade civil; Terra Minhota; 

Herdade Torre Bela, etc. 

–  Documentos Diversos (originais/cópias): 

– Cartoon “I Congresso Nacional da Previdência”. s.d. (2 ex.) 

– Cartoons «Proletário Escuta o “Povo” está em Luta», fotomontagem Luta Popular, Mário Soares/Pinheiro 

de Azevedo, “Carneiro amigo! A Reacção está contigo!”, “Sá Carneiro condecora M. Soares com a Medalha 

Spínola”, “O P.S. é mais classe operária que o P.C.”, fotomontagem Luta Popular. s.d. 

– Fotografia com dizeres “Morte à PIDE”. s.d. 

– Poema datilografado de Manuel Alegre. s.d. 

 – Texto intitulado “Uma prática política para o Movimento CDE de Lisboa”. s.d.  

–  Texto intitulado “Luta Sindical e Contratação Colectiva em Portugal – suas limitações”. s.d. 

– Texto intitulado “Princípios Gerais da Actuação Politica do Movimento CDE de Lisboa”. s.d. 

– Texto intitulado “Algumas notas de discussão acerca das horas extraordinárias”. s.d.  

– Texto intitulado “Tópicos para o documento de fundo da campanha”. s.d. 

– Texto da CDE advogando a criação de bases socioprofissionais mistas em todas as freguesas e concelhos. s.d.  

– Texto sobre os objetivos do movimento CDE e apontando os pontos de discussão prioritários. s.d. 

– Texto preconizando a necessidade de desaparecimento do regime instituído. Documento incompleto. s.d. 

–  Texto intitulado “Acerca das eleições para deputados”. s.d. 

– Texto intitulado “A Situação da Classe Operária no Concelho de Loures”. s.d. 

– Comunicado “Comité Italiano para a Amnistia e as Liberdades Democráticas em Portugal” – Roma. 

Professor Doutor Ruy Luis Gomes (extraído do jornal “L’Unitá”, Milão, 13-01-1962). Junta Patriótica 

Portuguesa. Relação do primeiro grupo de aderentes italianos para a constituição do Comité. 1962 

– Carta da direção do Centro Popular Alves Redol, enviado a Santos Simões, de Guimarães. Vila Franca de 

Xira, 20 de dezembro de 1971 

– Texto a questionar o Presidente do Conselho sobre temas relacionados com as eleições para a Assembleia 

Nacional. Nota sobre os fins do abaixo-assinado e recomendações sobre a atitude a adotar/evitar. [1973] 

–  Texto de teses (rasurado e com notas) de jovens democratas dos concelhos de Loures e Vila Franca de 

Xira. [Congresso da Oposição Democrática]. [1973]  
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– Tese “Experiência de Luta Democrática: Suas Perspetivas”. Tese coletiva de democratas do concelho de 

Loures apresentada ao III Congresso da Oposição Democrática (Secção “Situação e perspetivas políticas – 

Ponto 4). Março de 1973 

– Relatório da Comissão Central da UEC “O Reforço do Combate ao Verbalismo”. Uma tarefa actual do 

movimento estudantil”. União dos Estudantes Comunistas. Abril de 1973 

– Informação nº 2/73 da Comissão Diocesana de Justiça e Paz. Prisão do Padre Mário Pais de Oliveira, Pároco 

de Macieira da Lixa. Transcrição da Homília proferida no Dia da Paz. 2 de abril de 1973 

– Tese “A Situação da Classe Operária no Concelho de Loures”, apresentada ao 3º Congresso da Oposição 

Democrática por um grupo de operários do concelho de Loures. 4 a 8 de abril de 1973. (2 ex.) 

–  “Texto para apoio da discussão sobre o problema da articulação a nível nacional”. Documento da CDE. 23 

de maio de 1973 

–  Rascunho (rasgado) relativo à reunião do secretariado do MDP/CDE. 14 de novembro de 1974  

– Rascunho da reunião de “Concelho de Cidadãos”. Comissão Municipal da Cultura ligada ao MFA. 26 de 

novembro de 1974 

– Documento remetido pelo Coronel João Maria Paulo Varela Gomes ao Presidente da Comissão de 

Inquérito aos acontecimentos de 25 de Novembro. Mandato de captura. 3 de dezembro de 1975 

– Rascunho de editorial escrito por António Cerqueira. “Eleições para as autarquias locais”. 1976  

– Minuta de abaixo-assinado a solicitar ao General Francisco da Costa Gomes que apresente a sua 

candidatura à Presidência da República. Maio de 1976 

–  Texto do Secretariado da Comissão Distrital do MDP/CDE sobre a importância e significado das eleições para 

os órgãos de poder local, a importância e significado da intervenção do MDP, as ações a desenvolver pelo 

movimento visando a intervenção nas eleições. 12 julho de 1976 

– Texto da intervenção proferida pelo Grupo de Trabalho dos Reformados da Intersindical Nacional no 

Encontro Nacional de Reformados. Coimbra, 28 e 29 de agosto de 1976  

–  Folheto “Serões Queirosianos”. 2000 

–  Folheto “Semana Cultural de 23 a 28 de junho”. Escola nº 6 de Odivelas. 2002 

–  Panfleto “Aviso aos Encarregados de Educação”. Escola nº 6 de Odivelas. 2002 

–  Panfleto “ATL – Actividades para os Tempos Livres”. Escola nº 6 de Odivelas. 2002 

–  Folheto “Homenagem ao actor Vasco Santana”. 12 março de 2005. Ramada 

– “Projecto de Texto-Base. Outro Rumo, Nova Política ao Serviço do Povo e do País. Conferência Nacional 

PCP sobre as Questões Económicas e Sociais. Seixal, 24 e 25 novembro de 2007  

  
–  Dossier com: 

� Linha gráfica (autocolante) do 90º aniversário da fundação do Concelho de Loures, 1976 

� Maquete do Boletim Municipal n.º 2, I Série, Setembro/Outubro 1976 

� Cópia do requerimento de Herculano Carlos Nunes a comunicar não poder continuar a exercer o cargo de 

Vogal do Conselho Municipal em representação dos trabalhadores do concelho, 8 maio de 1974. 

Rececionado a 9 maio de 1974 

�  Cópia do ofício “Convocação do Conselho Municipal”. Assinado pelo Presidente da Câmara, Luis Filipe de 

Noronha Demony, 27 de abril de 1974 

� Cópia de comprovativo da receção da convocatória para a reunião do Conselho Municipal por parte dos 

assinantes (12 assinaturas), 27 de abril de 1974 

� Cópia do Auto de Posse da Comissão Administrativa do Concelho de Loures, datado de 18 de junho de 1974. 
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– Dossier com: 

�  Desdobrável “À População de Moscavide”, assinado por 32 ex-presos políticos da freguesia de Moscavide, 

[28] de junho de 1978 

�  Email “Direito à Memória: A Resistência Antifascista no Concelho de Loures”, 2015. Documento “Direito à 

Memória: A Resistência Antifascista no Concelho de Loures”, 25 de julho de 2014. Cópia de lista de presenças 

(9 de dezembro de 2014) com contatos e assinaturas respetivas 

�  Textos e documentação gráfica alusivos à Homenagem a José Augusto Gouveia: 

–  Texto de Modesto Navarro “José Gouveia, um transmontano no sul”. 

–  Documentos Gráficos: 

Folheto/Programa “José Gouveia na Alvorada do Poder Local” 

Convite/Circular: Homenagem do concelho de Loures a José Augusto Gouveia” 

Folheto “José Gouveia na Alvorada do Poder Local. Alguns dados biográficos” (2 ex.) 

Lista da Comissão Promotora. 
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Anexo B – Listagem de documentação doada: 

– Manuscrito da “Cegada do João de Sousa”, datado de 1923. O documento foi doado por 

José Manuel Correia de Lemos Viola, filho de Antenôr dos Reis Viola, através de Fernando 

Ferreira. 
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Anexo C – Listagem de documentação doada: 

– 15 Fotografias, p/b, em suporte digital, doadas por Ana Maria Franca, filha de Luís da 

Franca, através de Fernando Ferreira. Nesta pequena coleção destacam-se imagens do 

próprio em momentos e situações diversas: retratos pessoais e de grupo, da atividade 

profissional no café A Pedroguense, com Eusébio da Silva Ferreira, da equipa de futebol, 

etc. 
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Anexo D – Listagem de documentação doada: 

– 15 Fotografias, p/b, em suporte digital, doadas por Maria Odete Viana Rosa, viúva de João 

Rosa, através de Fernando Ferreira. Nesta pequena coleção encontram-se documentadas 

algumas provas de ciclismo em que João Rosa competiu como representante do Sporting 

Clube de Portugal e do Grupo Sportivo de Loures. São imagens individuais e de equipa 

captadas em espaços, percursos e competições distintos. 
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Anexo E – Listagem de documentação doada: 

Os documentos inframencionados – relacionados com a Fábrica de Papel da Abelheira, 

fortemente atingida pelas cheias de 1967 – foram doados por Maria do Carmo da Silva Cleto 

Parreira, a quem foram oferecidos por Gertie [Bereia], viúva de Dante Bernardim, antigo 

Administrador da Fábrica. 

– 59 Fotografias, p/b 

Cheias de 1967 – Fábrica da Abelheira e zona envolvente: 37 

Festa de Natal – Fábrica da Abelheira [1967?]: 14 

Pessoas – individual e em grupo: 3 

Equipa de futebol, entrega de medalhas, eventos, etc.: 5 

(Joaquim Dias de Sousa Ribeiro, Presidente da Câmara Municipal de Loures em 1967; 

Dante Bernardim, Administrador da Fábrica de Papel da Abelheira; funcionários da 

empresa; equipa de juniores do Atlético Clube do Tojal; Padre Miguel, da Paróquia de São 

Julião do Tojal, etc.). 

– Monografias 

Graham. 1809-1932 

(Livro impresso sobre papéis nacionais da Fábrica da Abelheira pela Litografia Nacional. 

Porto. MCMXXXII). 

Breve história da antiga empresa inglesa fundada pela família Graham dedicada ao fabrico 

de tecidos e de papel: a Fábrica de Fiação e Tecidos da Boavista e a Fábrica de Papel da 

Abelheira. Além de retratos de William Graham, William Graham Junior e John Graham, o 

volume apresenta várias fotogravuras das instalações fabris e (apenas) uma litografia 

policromada feita a partir da aguarela de Raquel Roque Gameiro.  

INVESTITIONS PROGRAMM. PAPIERFABRIK ABELHEIRA 1964 

– “Graham” – Indústria de Papel da Abelheira S.A.R.L. 

Estudos edifícios fabris. Plano de expansão (edifícios). 1964 

– GME. Graham – Jr&CA. 

Planta das Instalações Pavimentos Térreos. 1963 

– “Graham” – Indústria de Papel da Abelheira S.A.R.L. 

Estudos - Geral. Plano de Expansão (fabricação e edifícios). 1964 

– Plano de investimento da Graham. Indústria de Papel da Abelheira S.A.R.L. 

(duplicado) – 1963-1964 

– Notas manuscritas.  
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Normas do Serviço de Apoio à Família (SAF) 

 
Ano Letivo 2017/2018 

 
Nota Introdutória  

 
A Educação está consagrada constitucionalmente como um direito universal de toda a 
população portuguesa. 
 
O Serviço de Apoio à Família, reveste-se assim, de uma importância fulcral no que 
respeita às competências e atribuições municipais na área da ação social escolar, na 
medida em que se destina a garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação 
e sucesso escolar de todos os alunos, adequando as medidas de apoio socioeducativo, 
destinadas àqueles educandos, cuja situação económica dos agregados familiares 
determina a necessidade de comparticipações financeiras, para fazer face aos encargos 
com refeições, livros e outro material escolar, cumprindo-se desta forma, os Princípios 
Gerais inscritos na Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 
Por outro lado, tendo como princípio orientador a premissa de que a escola deve 
funcionar a tempo inteiro, é fundamental garantir a existência de uma oferta de 
atividades de prolongamento de horário. Componente de ocupação lúdico-pedagógica 
das crianças da educação pré-escolar, organizada em períodos do dia não curriculares 
e/ou nas interrupções letivas que, influencia terminantemente, não só as condições de 
aprendizagem e de desenvolvimento dos mesmos, como contribui igualmente para 
moldar os seus tempos de permanência na escola, de acordo com as necessidades das 
famílias.   
 
De acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea hh) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência exclusiva da Câmara Municipal “Deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição 
de auxílios económicos a estudantes;”, assim, a Câmara Municipal de Loures apresenta 
as Normas do Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 2017/2018, por forma a 
garantir uma resposta socioeducativa de qualidade às crianças e alunos que frequentem 
os estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, da rede 
pública do Concelho de Loures, em equidade de oportunidades no acesso aos apoios de 
Ação Social Escolar. 
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Enquadramento Legal 

 
A organização e gestão da ação social escolar constituem competência dos municípios 
desde o ano de 1984. A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais 
definidos, nomeadamente, nos seguintes diplomas: 
 
- Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece entre outros o regime jurídico das 
autarquias locais bem como a transferência das competências do estado para as 
autarquias definindo no âmbito do artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), que compete à Câmara 
Municipal deliberar no domínio da ação social escolar; 
 
- Portaria n.º644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 que define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos estabelecimentos, bem como na oferta das 
atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família 
(CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC); 
  
- Despacho n.º 5296/2017 de 16 de junho, com as respetivas alterações que regula as 
condições de aplicação das medidas de ação social escolar, a vigorar a partir do ano 
letivo 2017/2017; 
 
- Decreto-lei nº 55/2009, de 2 de março que estabelece o regime jurídico aplicável à 
atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar enquanto 
modalidade dos apoios e complementos educativos previstos nos artigos 27º e seguintes 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 48/86, de 14 de outubro, 
na redação dada pelas Leis n.ºs 115/97, de 19 de setembro e 49/2005 de 30 de agosto; 
 
- Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro que define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, visando a criação de condições 
para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 
com limitações significativas; 
 
- Decreto-lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 
41/2003, de 22 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação nº 13/2003, de 11 
de outubro que regulamenta as competências, composição e funcionamento dos 
Conselhos Municipais de Educação; 
 
- Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de junho que estabelece o regime jurídico do 
desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de 
organização e financiamento; 
 
- Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar) que consagra o 
ordenamento jurídico da educação pré-escolar; 
 
- Decreto-lei nº 399-A/84, de 28 de dezembro que estabelece normas relativas à 
transferência para os municípios das novas competências em matéria de ação social 
escolar em diversos domínios. 
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Artigo 1.º 

OBJETO 

 

As presentes Normas, têm por objeto definir o funcionamento do Serviço de Apoio à 

Família, (doravante designado por SAF), nos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do 

ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures. 

 

Artigo 2.º 

TIPOS DE APOIOS DO SAF 

 

As modalidades de apoio do SAF são:   

a) Refeições, Atividades de Animação e Apoio à Família (doravante designado por 

AAAF) e Auxílios económicos, de acordo com a legislação em vigor; 

b) Lanches, por opção do Município. 

 
Artigo 3.º  

DESTINATÁRIOS 

 
1. O SAF tem como destinatários as crianças e alunos (as) que frequentam os jardins de 

infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures.  

2. As presentes Normas têm ainda como destinatários os agrupamentos de escolas, as 

entidades parceiras e os encarregados de educação. 

Artigo 4.º 

PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

1. Os encarregados de educação que pretendam que os seus educandos frequentem o SAF, 

devem apresentar no respetivo agrupamento de escolas, o boletim de candidatura, 

disponível no agrupamento, assinalando as modalidades de apoio a que se candidatam. 

 
2. Os documentos obrigatórios a entregar e/ou apresentar com a candidatura ao SAF 

devem estar atualizados e reportar o ano letivo em vigor: 

− Declaração de escalão de abono; 

− Comprovativo de morada do (a) encarregado (a) de educação; 
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− Cartão de cidadão das crianças e alunos (as) e do (a) encarregado(a) de educação; 

− Comprovativo do horário de trabalho do (a) encarregado de educação, para as crianças 

do pré-escolar que pretendam frequentar as AAAF, de acordo com a legislação em 

vigor. 

 

3. A atribuição dos auxílios económicos, bem como o valor da comparticipação mensal do 

serviço de refeições, lanches e AAAF são determinados pelo posicionamento do 

agregado familiar nos escalões de abono de família, nos termos da legislação em vigor e 

das presentes Normas. 

4. A não entrega da declaração de escalão de abono relativa ao ano letivo em vigor, pelo 

encarregado de educação, implicará a atribuição do escalão de comparticipação mensal 

mais elevado nas diferentes modalidades de apoio que o (a) educando (a) usufrua. 

5. A alteração da declaração de escalão do abono familiar ou a entrega da mesma durante 

o ano letivo em vigor, produzirá efeito no 1.º dia útil do mês em que foi entregue, nas 

secretarias dos agrupamentos escolares e/ou no Departamento de Educação (DE) / 

Divisão de Ação Social Escolar (DASE). 

6.  Às crianças e alunos provenientes de agregados familiares que se encontram em 

Portugal em situação de ilegalidade, estatuto de refugiados, requerentes de asilo ou 

institucionalizados, será aplicado o regime previsto na legislação em vigor. 

 
Artigo 5.º  

REFEIÇÕES  

 
1. O Município de Loures garante o fornecimento de uma refeição diária a todas as 

crianças e alunos (as), que frequentem os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico da rede pública cujos encarregados de educação tenham formalizado a 

respetiva candidatura ao SAF, para o ano letivo em vigor. 

2. O valor diário das refeições a fornecer às crianças e alunos é fixado anualmente, por 

Despacho do Membro do Governo responsável e publicado em Diário da República. 
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Escalão 
Abono de família 

Refeições  
Comparticipação familiar, 

diária 
Escalão do SAF 

1.º 0,00 € A 

2.º 0,73 € B 

3.º e seguintes 1,46 € C 

Sem atribuição escalão1 1,46 € C 

 Refeição extra = 1,76 €  

3. A faturação respeitante às refeições é emitida mensal e antecipadamente, de acordo com 

os dias letivos.  

4. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos de 5 dias úteis 

consecutivos, no mínimo. 

5. O valor das refeições a fornecer a docentes e não docentes, é o estipulado para o 

fornecimento de refeições nos refeitórios dos serviços e organismos da Administração 

Pública, nos termos da legislação em vigor. 

6. Os voluntários associados a projetos de voluntariado desenvolvidos nos 

estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e promovidos 

diretamente pelo município, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade 

pela autarquia, desde que comunicadas com a antecedência de 5 dias úteis e autorizadas 

pelo DE/DASE. 

7. Os alunos dos Cursos Vocacionais, Cursos Profissionais, Currículos Alternativos e de 

Transição para a Vida Ativa da rede escolar pública, cujos estágios curriculares 

decorrem nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 

da rede pública, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade pelo 

município, desde que solicitadas pelo Agrupamento e que após parecer técnico do 

DE/DASE sejam alvo de despacho do(a) Vereador(a) com competência delegada.  

                                                 
1 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada.   
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8. As refeições serão fornecidas:  

8.1. No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar;  

8.2. No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

letivo anterior;  

8.3. De acordo com o calendário escolar em vigor no ano letivo; 

8.4. De acordo com solicitação dos agrupamentos. 

9. Por restrições alimentares, a refeição diária poderá ser adaptada, desde que devidamente 

justificada e/ou medicamente prescritas e comunicada ao DE/DASE. 

 
 

Artigo 6.º 

LANCHES 

 

1. Por opção do município, são fornecidos gratuitamente os lanches às crianças dos jardins 

de infância e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico posicionados no 1º e 2º escalão do 

abono de família correspondente aos escalões A e B do SAF, por forma a minorar as 

dificuldades sentidas pelas família. 

 

2. Os lanches serão fornecidos:  

 
2.1. No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

2.2. No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

anterior; 

2.3. De acordo com o calendário escolar em vigor; 

2.4. De acordo com solicitação dos Agrupamentos. 
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3. O valor diário da comparticipação familiar é estipulado pela Câmara Municipal de 

Loures em função do escalão de abono de família, conforme o quadro seguinte: 

Escalão 
Abono de família 

Lanches 
Comparticipação familiar, diária 

Escalão 
do SAF 

1.º 0,00€ A 

2.º 0,00€ B 

3.º ou seguintes 0,59€  C 

Sem atribuição escalão2 0,59€  C 

 
4. A faturação respeitante aos lanches é emitida mensal e antecipadamente, de acordo com 

os dias letivos. 

 

5. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos de 5 dias 

consecutivos, no mínimo. 

 
Artigo 7.º  

AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) 

 

1. O Município de Loures assegura o acompanhamento das crianças na educação pré-

escolar da rede pública do concelho antes e ou depois do período diário de atividades 

educativas e durante os períodos de interrupção destas, direta ou por protocolo 

estabelecido com entidades parceiras. 

 

2. As AAAF visam responder às necessidades das famílias que, por motivos profissionais, 

ou outros, desde que comprovados não possam assegurar a assistência às crianças após 

o término das atividades letivas. 

  

3. As AAAF compreendem o período entre as 08h30 e as 09h00 e as 15h15 e as 18h30 nos 

meses de setembro a julho, do ano letivo em vigor. 

                                                 
2 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 

elevada.   
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4. Durante as interrupções letivas, serão os agrupamentos a estipular o horário de 

funcionamento, em articulação com os parceiros. 

 

5. As AAAF têm um valor mensal fixo de acordo com o quadro seguinte e estipulado em 

função do escalão do abono familiar: 

 

Escalão  
Abono de família 

AAAF 

Valor mensal 
Escalão 
do SAF 

1.º 5 € A 

2.º 17 € B 

3.º e seguintes 40 € C 

Sem atribuição escalão3 40 € C 

 
6.  A faturação respeitante às AAAF é emitida mensal e antecipadamente. 

 

7. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos semanais, 

mantendo-se o valor mínimo de 5,00 €. 

 
8. O (A) encarregado(a) de educação que tenha mais do que uma criança, posicionada nos 

escalões 2.º e seguintes, a frequentar, em simultâneo, os jardins de infância da rede 

pública e que usufrua das AAAF, terá desconto de 20% no 2.º educando e seguintes, 

exceto no caso de gémeos, que a partir do 2.º educando terá desconto de 25%. 

 

Artigo 8.º  

AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

 
1. Têm direito a beneficiar dos auxílios económicos, os(as) alunos(as) que frequentam o 

1.º ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho anual do membro do Governo 

responsável e publicado em Diário da República. 

 

                                                 
3 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada.   
  



 

pág.9 

 

 
2. Por opção do município, a todos os alunos que se encontram no 1.º ciclo do ensino 

básico, será facultado um complemento didático traduzido em material escolar. 

 

Artigo 9.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES 

 
1. A reavaliação das comparticipações familiares, pela utilização dos serviços do SAF, 

verifica-se nas situações previstas na legislação em vigor. 

 

2. O requerimento de reavaliação da respetiva comparticipação familiar deverá ser 

apresentado pelo (a) encarregado(a) de educação no decorrer do ano letivo, produzindo 

efeitos no mês da entrega. 

 

3. Ao requerimento referido no número anterior devem ser anexados documentos que 

permitam atestar a composição do agregado familiar e a sua situação socioeconómica, 

entre os quais deve constar, a respetiva declaração de abono de família atualizada e o 

comprovativo da situação profissional do agregado familiar, sob pena do pedido ser 

indeferido. 

 

Artigo 10.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES POR 

OPÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
1. Em casos excecionais, o(a) Vereador(a) com competência delegada poderá, por 

despacho, reposicionar o escalão do SAF, após análise técnica e social dos serviços. 

 

2. O pedido de reavaliação deve ser apresentado pelo encarregado de educação, através de 

requerimento, juntando toda a documentação que considere útil. 

 
3. Consideram-se casos excecionais aqueles cujo rendimento total do ano do agregado 

familiar seja equivalente ao 1.º ou 2.º escalão de rendimento de referência para efeitos 

de atribuição de abono familiar. 
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Escalões de rendimento de referência do 
agregado familiar 

Rendimento total do ano de 
referência 

1.º 
Iguais ou inferiores a  
0,5xIASx14 meses 

Até 2.949,24 € (inclusive) 

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

De 2.949,25 € até 5.898,48 € 

(Valor IAS = 421,32€) 

 
4. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco, casamento ou outras situações equiparadas desde que vivam em economia 

comum. 

5. Trimestralmente informar-se-á a Câmara Municipal de Loures dos pedidos que foram 

analisados e objeto de despacho do (a) Vereador(a) com competência delegada. 

 
Artigo 11.º 

ACORDOS DE PAGAMENTO 

 

O (A) encarregado(a) de educação poderá solicitar através de requerimento, um acordo 

de pagamento, de forma a liquidar eventuais dívidas existentes. 

 
Artigo 12.º 

PAGAMENTO DO SAF 

 

1. O pagamento será efetuado das seguintes formas: 

 
1.1.  Por multibanco, dentro do prazo limite de pagamento indicado na fatura – o 

talão emitido faz prova de pagamento; 

1.2.  Através de cheque ou vale postal dos CTT, informando o nome e n.º do(a) 

aluno(a) (indicado na fatura), assim como o nome e n.º de contribuinte do encarregado 

de educação, que deverá ser remetido à Câmara Municipal de Loures, Divisão de 

Gestão Financeira, Rua Manuel Augusto Pacheco, n.º4, 4A e 4 B, 2674-501 Loures – 

será emitido o recibo após boa cobrança; 

1.3.  Pessoalmente, na Divisão de Gestão Financeira (morada acima mencionada) 

através de cheque, multibanco ou numerário; 

1.4. Nos postos de atendimento descentralizados municipais: LoureShopping e em 

Sacavém. 
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Artigo 13º 

PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
1. Os prazos de pagamento são os estipulados nas respetivas faturas. 

 

2. Findo o prazo de pagamento da fatura o(a) encarregado(a) de educação poderá ser 

notificado(a) para regularizar a situação, sob pena de, não o fazendo, ser emitida 

certidão de dívida, com vista à instauração de processo de execução com todas as 

consequências legais, nomeadamente, no que se refere à cobrança de juros de mora. 

 
Artigo 14.º 

DESISTÊNCIAS 

 

As desistências dos serviços do SAF devem ser comunicadas por escrito, pelo(a) 

encarregado(a) de educação ao Município de Loures – DE, através do endereço 

eletrónico dase@cm-loures.pt ou entregue pessoalmente na morada - Casa do Adro, 

Rua Padre António Vieira, 2674-501 Loures e/ou nas secretarias dos agrupamentos de 

escolas, produzindo efeito ao fim de 5 dias úteis. 

 
Artigo 15.º 

DEDUÇÃO DE VALOR POR IMPEDIMENTO DO SAF 

 

1.  O (A) Vereador(a) com competência delegada, poderá por despacho deduzir aos 

encarregados de educação, o valor da comparticipação nas refeições, lanches que não 

foram usufruídos, quando o estabelecimento escolar, não reúna as condições para 

garantir o usufruto do SAF, nomeadamente: por motivos de greve, falta de água ou de 

energia. 

 

2.  Para além das situações referidas no número anterior, o (a) Vereador(a) com 

competência delegada, poderá por despacho deduzir aos encarregados de educação, o 

valor da comparticipação nas refeições, que não foram usufruídas nos equipamentos 

escolares de lugar único por ausência de pessoal docente. 
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Artigo 16º 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

Os (as) alunos (as) com necessidades educativas especiais (de caráter permanente com 

programa educativo individual organizado nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 

de janeiro):  

− estão isentos do pagamento de refeições  

− têm direito a apoio em manuais e material escolar ( auxílios económicos ), de 

acordo com a legislação em vigor 

− estão isentos de pagamento de lanches (por opção do município) 

− o envio por parte do Agrupamento Escolar da informação que a criança/aluno 

possui PEI produzirá efeitos no 1.º dia útil do mês da constituição do mesmo. 

 
Artigo 17.º 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 

 

1. Dispõe de uma equipa técnica que em conjunto com os agrupamentos escolares e as 

entidades parceiras desenvolve ações no sentido de garantir a prestação dos serviços 

com qualidade às crianças e alunos (as) e respetivo agregado familiar. 

 

2. Efetua o controlo do serviço de refeições através de visitas às instalações por parte dos 

técnicos do DE e de técnicos de serviços e organismos com competência específica para 

o efeito. 

 

3. Publica as normas no portal da educação, da Câmara Municipal de Loures – www.cm-

loures.pt.  

4. Promove a celebração de protocolos de colaboração, que formalizem o estabelecimento 

das parcerias necessárias para o funcionamento do serviço de refeições e de AAAF. 

5. Promove/apoia a realização de ações de sensibilização que visem incrementar a 

qualidade dos serviços prestados. 
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Artigo 18.º 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 

1. Receciona e introduz em aplicação própria as candidaturas ao SAF, observando o 

disposto nas presentes normas.  

2. Identifica, no início de cada ano letivo, as pessoas responsáveis pela utilização da 

aplicação informática do SAF e pelo acompanhamento das refeições, lanches e AAAF, 

bem como pelo registo de assiduidade. 

3. Informa os encarregados de educação, dos procedimentos estabelecidos para a 

efetivação das candidaturas ao SAF, assim como o estabelecido nas presentes normas. 

4. Efetua o acompanhamento aos serviços do SAF, articulando sempre que necessário com 

os(as) técnicos(as) do DE. 

5. Assume a supervisão pedagógica das AAAF, definindo, em articulação com o(a) 

educador(a) do jardim de infância e pessoal afeto a este serviço, o plano de atividades 

de animação sócio educativa e remetê-lo para o DE no início de cada ano letivo. 

6. Equipa os locais onde funcionam as AAAF com material lúdico e didático utilizando 

para o efeito a verba que a Câmara Municipal de Loures delibera anualmente para esse 

fim. 

Artigo 19.º 

ENTIDADES PARCEIRAS 

Entende-se como entidades parceiras, todas aquelas que têm protocolo de colaboração 

celebrado com a autarquia para o fornecimento de refeições e nas AAAF. 

Artigo 20.º 

OMISSÕES 

Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 

Artigo 21.º 

VIGÊNCIA 

As presentes normas destinam-se a vigorar no ano letivo 2017/2018. 
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CONTACTOS ÚTEIS 
 

 
ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 
 
Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 
 
SÍTIO NA INTERNET: 
 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt 
 
ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/DIVISÃO DE AÇÃO 
SOCIAL ESCOLAR: 
 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674–501 Loures 
 
CORREIO ELETRÓNICO:  
 
Departamento de Educação – de@cm-loures.pt 
 
Divisão de Ação Social Escolar - dase@cm-loures.pt 
 
TELEFONE: 
 
Departamento de Educação – 211 151 115/04 
 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 178/32  
 
FAX: 
 
Departamento de Educação – 211 151 741 
 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 740 

 



 

 

 

  

 

 

Departamento de Educação 
 

Divisão de Ação Social Escolar  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Transportes Escolares 
 

Ano Letivo 2017/2018 
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PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

ANO LETIVO 2017/2018 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 

 O Município de Loures é um concelho com aproximadamente 168.000 m2 inserido na área metropolitana de 

Lisboa, dividido em dez freguesias com um território caraterizado por contrastes, onde coexistem diferentes 

modos de vida e de paisagens, numa associação harmoniosa entre o meio rural e o ambiente urbano. Apresenta 

zonas de grande densidade populacional, servida por uma rede de transportes públicos urbanos, e algumas 

zonas rurais com baixa densidade populacional associada a uma fraca acessibilidade em transportes públicos, 

que levou o Município de Loures a implementar algumas medidas, de forma a cumprir os princípios gerais da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, no sentido de garantir o direito à igualdade de oportunidade de acesso e 

permanência dos alunos na Escola, contribuindo assim, para o sucesso escolar. 

 

Conforme disposto na Lei 75/2013 de 12 setembro é competência das câmaras municipais (art.º 33 n.º 1 alínea 

gg) a organização e gestão dos transportes escolares. O Decreto-Lei 299/84, de 5 de setembro, regulamenta o 

modo como se deverá efetuar a atribuição deste direito, onde está prevista a população abrangida, bem como 

o modo como decorre o funcionamento dos transportes escolares. 

 

Para além das competências autárquicas previstas em legislação sobre esta matéria, o plano de transportes 

escolares do Município de Loures regulamenta a atribuição de transportes escolares concedidos pela Câmara 

Municipal de Loures, que têm um caráter facultativo. 

 

Assim, no âmbito da ação social escolar, o transporte escolar vem reforçar e alargar a política de apoio às 

famílias, nas deslocações dos seus filhos para a escola, ao mesmo tempo que pretende incentivar desde a 

infância, a utilização de transportes coletivos, como alternativa aos transportes individuais. 

 

Na persecução da criação das melhores condições para o sucesso escolar dos alunos deste Município, este plano 

de apoio tem encontrado em cada um dos agrupamentos de escolas do Concelho um parceiro sempre disponível 

e com um elevado sentido de missão em prol da melhor distribuição e acesso aos apoios legalmente 

disponibilizados bem como à sua pronta divulgação junto dos seus alunos e nossos munícipes.   

 

O plano de transportes escolares para o ano letivo de 2017/2018 é submetido à apreciação do Conselho 

Municipal de Educação, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 4 do Decreto-Lei n.º 7/2003 de 15 de janeiro, 

e à aprovação da Câmara Municipal de Loures, de acordo com o n.º 3 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 299/84 de 

5 de setembro e da Lei 75/2013 de 12 setembro artigo 33.º n.º 1 alínea gg). 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos Municípios desde o ano de 1984. 

Considerando o enquadramento legal, a sua implementação obedece a um conjunto de normas legais assentes 

nos seguintes diplomas:  

 

- Constituição da República Portuguesa no seu artigo 241º; 

 

- Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de março - Estabelece o regime da delimitação e da coordenação das atuações da 

Administração Central e Local em matéria de investimentos públicos, definindo, no âmbito do nº 4 da alínea 

e) do artigo 8º, que os transportes escolares constituem competência municipal em matéria de investimentos 

públicos;  

 

- Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro - Regulamenta a transferência de novas competências em matéria 

de organização, financiamento e controle do funcionamento dos transportes escolares, definindo que é da 

competência das Autarquias garantir o serviço de transporte aos alunos do ensino básico e secundário 

(oficial, particular e/ou cooperativo) que residam a mais de 3000 ou 4000 metros dos estabelecimentos de 

ensino, respetivamente sem ou com refeitório; este diploma refere ainda que o transporte escolar é gratuito 

para os estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória;  

 

- Portaria nº 181/86, de 6 de maio - Estabelece os termos em que é comparticipado o transporte dos estudantes 

do ensino secundário, definindo que os alunos abrangidos pelo transporte escolar, comparticipem em 

metade do custo do bilhete;  

 

- Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 41/2003, de 22 de agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação nº 13/2003, de 11 de outubro - Regulamenta as competências, 

composição e funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, definindo que as competências 

exercidas pelo Conselho Consultivo dos Transportes Escolares, nos termos do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de 

setembro, passam a ser exercidas pelos Conselhos Municipais de Educação;  

 

- Lei nº 13/2006, de 17 de abril - Define o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 

anos;  

- Decreto-Lei 3/2008 de 7 de janeiro – Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e nos 

ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo visando a criação de condições para 

a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da escola; 

 

- Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março - Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento 

dos apoios no âmbito da ação social escolar, definindo no artigo 12º que os transportes escolares constituem 

uma modalidade de apoio no âmbito da ação social escolar e estabelecendo no Artigo 25º critérios e regras 

para a sua atribuição; 
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- Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto - Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens 

que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a 

partir dos 5 anos de idade;  

 

- Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto – Altera o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro que regula a 

transferência para os municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento e 

controle de funcionamento dos transportes escolares; 

 

- Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das 

entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico. 
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Artigo 1.º 

ALUNOS ABRANGIDOS 

a) Os alunos residentes no concelho de Loures, no âmbito da escolaridade obrigatória que frequentam a escola mais 

próxima da residência, situada a mais de 3.000 ou 4.000 m sem ou com refeitório respetivamente1; 

b) Considerar-se-ão no âmbito da escolaridade obrigatória os alunos matriculados conforme disposto legalmente; 

c) Os alunos do ensino secundário oficial, residentes no concelho de Loures, quando residam a mais de 3.000 ou 4.000 m 

sem ou com refeitório, respetivamente, ou quando estes são transferidos compulsivamente por falta de 

área/curso/vaga do estabelecimento de ensino da sua área de residência; 

d) Os alunos com direito a apoio em transporte escolar que completem 18 anos no decurso do ano letivo 

manterão o apoio até à conclusão do mesmo. 

 

Artigo 2.º 

TIPOS DE APOIO 

 

1. 100% do valor da senha do passe para os alunos do ensino básico:  

a) menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura; 

b) com necessidades educativas especiais (de carácter permanente com programa educativo individual, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008 de 7 de janeiro), que frequentem o ensino básico e o ensino 

secundário; 

2. 50% do valor da senha para os alunos a frequentarem: 

a) O ensino secundário, menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, 

devendo prioritariamente escolher a escola que ofereça a área/curso/vaga mais próxima da sua área 

de residência;  

b) Curso profissional oficial com equiparação ao ensino secundário. 

  

                                                           
1 De acordo com o Decreto-Lei 299/84 de 5 de setembro 
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3. Circuito especial 

Os alunos do ensino básico que residam a mais de 3.000 m da paragem de autocarro, desde que estes locais não 

sejam servidos por transportes públicos e cuja escola da área de residência se encontre a mais de 3.000 ou 4.000 

m, sem ou com refeitório respetivamente. 

Nos circuitos especiais, o transporte escolar efetuar-se-á nos horários de entrada e saída dos estabelecimentos 

de ensino. 

O agrupamento de escolas/escola não agrupada manter-se-á responsável pelos seus alunos, até à hora de 

transporte, mesmo na situação em que, por ausência de professor ou qualquer outra circunstância, não haja 

atividade letiva e os mesmos não tenham sido previamente informados. 

O encarregado de educação será, sempre, responsável pela deslocação do seu educando, entre o local da sua 

residência e o ponto de paragem do transporte escolar. 

Para situações relativas ao apoio em circuito especial omissas neste plano de transportes, vigorará o disposto 

na legislação em vigor. 

 

Artigo 3.º 

TIPOS DE APOIO POR MAJORAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Na sequência de uma aposta realizada pelo Município no sentido de proporcionar as melhores condições para 

uma taxa de sucesso escolar elevada, foi criado o regime bonificado por majoração do Município prevendo 

um conjunto de apoios adicionais, da responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, que intenta 

proporcionar o apoio em transportes escolares a um universo mais alargado, do que o legalmente previsto, 

de alunos residentes no concelho. 

 

 

1. Circuitos especiais 

Transporte dos alunos que residam a mais de 2.500 m do estabelecimento de ensino mais próximo da 

sua área de residência calculando o percurso mais curto, por via de trânsito de veículos automóveis, em 

locais não servidos por transportes públicos. 
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NOTA: (gráfico exemplificativo do funcionamento do apoio em circuito especial) 

 

 

 

 

Legenda:  

Escola destino do circuito especial 

Alunos excluídos ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; 

Apoio bonificado em distância de circuito especial por parte da Câmara Municipal de Loures; 

 Apoio legal ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; 

Alunos apoiados ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro e do apoio 

bonificado em distância por parte da Câmara Municipal de Loures.  

  

A 
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2. Percursos de mobilidade condicionada 

Destinam-se aos alunos que beneficiem de ação social escolar (ASE) e que efetuem percursos considerados 

de risco físico: fraca iluminação, falta de passeios etc, e que não têm a distância exigida por lei.  

Todos estes percursos têm que ser servidos por transportes públicos, desde que da área de residência até ao 

estabelecimento de ensino diste mais de 2.000 m, por via de trânsito de veículos automóveis. 

Estes percursos serão analisados sempre que se justifique pela Câmara Municipal de Loures, Junta de 

Freguesia e agrupamento de escolas/escola não agrupada. Sempre que as causas do risco sejam suprimidas, 

a autarquia poderá suspendê-los avisando os parceiros. 

Apoios: 

a) Ensino básico 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa-

escola serão apoiados em 100% e 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar 

respetivamente. 

b) Ensino secundário 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa-

escola serão apoiados 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar. 

3. Currículos Alternativos/ Cursos Vocacionais/ Transição para a Vida Ativa/ Cursos Profissionais/Cursos de 

Educação e Formação/Estágios 

Abrangidos por Currículos Alternativos(CA), Cursos Vocacionais(CV), Transição para a Vida Ativa(TVA), Cursos 

Profissionais(CP), Cursos de Educação e Formação(CEF) e Estágios, desde que se enquadrem nos critérios de 

distância definidos por lei. 

Os alunos que estiverem a frequentar estes currículos/cursos/estágios têm direito a 100% do carregamento 

do título de transporte escolar, desde que se enquadrem nos critérios de distância definidos por lei, entre a 

residência e o local do currículo/curso/estágio. 

A frequentarem escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Ciência e que frequentam curso 

profissional. Estes alunos devem estar abrangidos pelos limites de idade referidos na Lei n.º 85/2009 de 27 

de agosto. 

4. Otimização de meios afetos ao circuito especial 

Efetuar-se-á o transporte escolar através de circuito especial, para o estabelecimento de ensino, na existência 

de disponibilidade nos meios afetos legalmente previstos, desde que não sejam refletidos um aumento de 

custos, desvios de percurso ou alterações de horário até ao limite do meio de transporte alocado ao 

transporte escolar. Todas as situações serão analisadas caso a caso reservando-se ao (à) Vereador (a) com 

competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não os respetivos apoios. 
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5. Prolongamento de horário / componente de apoio à família e atividades de enriquecimento curricular 

As situações deverão ser analisadas caso a caso, desde que o prolongamento de horário/ componente de 

apoio à família e atividades de enriquecimento curricular sejam em parceria com o município, e que não 

exista um aumento de encargos financeiros, desvios de percurso ou alterações de horário. 

 

6. Alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

Será assegurado o transporte escolar, durante os períodos de atividade letiva, aos alunos com necessidades 

educativas especiais (de carácter permanente com programa educativo individual organizado nos termos do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro), de acordo com o n.º 1, alínea b), do art.º 13.º do Despacho n.º 

18987/2009, de 17 de agosto, desde que os alunos não beneficiem já de apoio prestado por outra entidade, 

sendo para tal solicitado um processo organizado pelos agrupamentos de escolas/escola não agrupada, onde 

conste: 

a) Nome do estabelecimento de ensino e endereço; 

b) Endereço do aluno e contacto do encarregado de educação; 

c) Tipo de deficiência acompanhada de relatório médico; 

d) Declaração de incapacidade; 

e) Local do apoio educativo; 

f) Horário escolar (com indicação da hora de ida e regresso). 

Todas estas situações deverão ser analisadas caso a caso em conjugação com a capacidade logística instalada 

existente e de acordo com a Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto.  

7. Frequência de estabelecimento de ensino junto ao local de trabalho do encarregado de educação 

Apoio a alunos que frequentam o ensino básico em estabelecimentos de ensino, junto ao local de 

trabalho do encarregado de educação, dentro do concelho de acordo com a distância legalmente 

exigida, entre a residência e o estabelecimento de ensino. 

8. Mudança de residência 

Se decorrer durante o ano letivo, dentro do Município, o apoio em transporte escolar é assegurado até 

final desse ano, desde que obedeça ao critério da distância. Quando ocorre a primeira avaliação do 

boletim de candidatura a transporte escolar e os alunos se encontrem na situação supramencionada o 

processo é analisado como sendo uma nova candidatura. 

9. Realojamento social 

Atribui-se o apoio em transporte escolar até final do ciclo, desde que obedeça ao critério da distância, 

quando o aluno/família são obrigados a uma mudança de residência no âmbito de um processo de 

realojamento social, desenvolvido pelo Município de Loures. 
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Artigo 4.º 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

1. Os estabelecimentos de ensino implicados no presente plano são todos aqueles que se localizam dentro do 

concelho de Loures, quando pertençam à rede pública e/ou escolas da rede pública e cooperativa com 

contrato de associação. 

2. Além dos estabelecimentos de ensino referidos no n.º anterior, estão ainda incluídas escolas situadas fora 

do concelho, desde que frequentadas por alunos residentes no concelho e que se encontrem nas condições 

definidas para o apoio em transporte escolar. 

Artigo 5.º 

DIVULGAÇÃO  

 

Solicitar-se-á aos estabelecimentos de ensino, dentro e fora do concelho/Juntas de Freguesia a divulgação dos 

requisitos necessários para os alunos poderem beneficiar dos apoios em transportes escolares, assim como a 

divulgação junto dos candidatos e encarregados de educação sobre o resultado do pedido efetuado. 

Artigo 6.º 

DOCUMENTOS A ENTREGAR/APRESENTAR 

1. A Câmara Municipal de Loures disponibilizará os boletins de candidatura ao apoio em transportes escolares 

no sítio www.cm-loures.pt.  

2. Os alunos a estudar em equipamentos educativos do concelho devem entregar no agrupamento de 

escolas/escola não agrupada, o boletim de candidatura a apoio em transporte escolar, fazendo-se 

acompanhar do comprovativo de residência (ex. fotocópia de recibo da água, luz, ou atestado da Junta de 

Freguesia, etc.) e apresentar o documento de identificação do aluno.  

3. Os alunos a estudar fora do concelho devem entregar e/ou apresentar o boletim de candidatura a apoio em 

transporte escolar depois de preenchido nas Juntas de Freguesia ou escolas fora do concelho (no caso dos 

alunos que carreguem mensalmente o título de transporte escolar), para verificação se os mesmos se 

encontram devidamente preenchidos. 

4. Os alunos com necessidades educativas especiais devem entregar, depois de devidamente preenchido, o 

boletim de candidatura ao transporte escolar no agrupamento de escolas/escola não agrupada e 

documentação complementar atestante da sua condição. 

5. Todos os alunos que recebam subsídio através das Juntas de Freguesia, deverão apresentar comprovativo do 

carregamento mensal do título de transporte escolar, sem o qual não poderão levantar o subsídio. 
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Artigo 7.º 

METODOLOGIA DE APOIO 
 

1. Alunos residentes que frequentam escolas no concelho 

a) Atribuição do carregamento do título de transporte escolar aos alunos do ensino básico e secundário 

oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada do concelho de Loures, 

conforme o disposto no artigo 2.º, n.º 1 e 2; 

b) Circuito especial de acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º3 e artigo 3.º, n.º1. 

2. Alunos residentes que frequentam escolas fora do concelho 

a) Atribuição de subsídio - aos alunos do ensino básico e secundário a estudar em agrupamento de 

escolas/escola não agrupada fora do concelho, desde que devidamente comprovada a não existência 

de vaga, curso ou área no agrupamento de escolas/escola não agrupada da sua área de residência;  

b) Atribuição do carregamento do título de transporte escolar - aos alunos do ensino básico e 

secundário oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada fora do concelho 

que tenham aderido à metodologia de receberem apoio em transporte escolar mensalmente. 

Artigo 8.º 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

E ESCOLA NÃO AGRUPADA 

1. Após receção dos boletins, a escola atesta as informações prestadas nos mesmos e preenche o espaço 

destinado ao estabelecimento de ensino. Sem todos estes elementos o boletim será considerado incompleto. 

Seguidamente os boletins serão enviados via agrupamento de escolas/escola não agrupada para a Câmara 

Municipal de Loures – DE/DASE. 

2. Os processos dos alunos que se encontrarem incompletos terão 15 dias consecutivos após data de emissão 

de ofício, mencionando os documentos em falta, para regularizarem a sua situação. Findo o prazo o processo 

será considerado excluído e arquivado, sendo avisado o agrupamento de escolas/escola não agrupada. 

3. Envio das candidaturas para a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE, no caso dos alunos carenciados ao 

abrigo da escolaridade obrigatória e a efetuar percursos de mobilidade condicionada, quando estas se 

encontrarem completas, assinalando se o aluno tem ASE. 

4. As escolas com ensino profissional, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Ciência, indicam se o aluno 

é carenciado assinalando o respetivo escalão de ASE. 

5. Após receção da confirmação das candidaturas ao apoio em transportes escolares dos alunos do ensino 

básico e secundário, é solicitado ao agrupamento de escolas/escola não agrupada a divulgação das listagens 

enviadas pelo DE/DASE. 
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6. Os estabelecimentos de ensino devem comunicar ao DE/DASE as alterações de horário ou alterações ao 

calendário escolar, com 48 horas de antecedência. 

Artigo 9.º 

PRAZOS 

1. A Câmara Municipal de Loures disponibilizará no sítio www.cm-loures.pt a documentação ao agrupamento de 

escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de Freguesia até final do mês de junho. 

2. Os boletins de candidatura aos transportes escolares têm como data limite de entrada na autarquia: 

2.1. Enviados pelo agrupamento de escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de 

Freguesia: 

Ensino básico - até 3 de agosto 

Ensino secundário - até 1 de setembro  

2.2. Os boletins recebidos, com data de entrada na Câmara Municipal de Loures posterior às 

apresentadas, não produzirão efeitos no início do ano letivo. 

3. O DE/DASE fará a análise dos processos e informará o agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre 

quais os alunos que irão usufruir do apoio: 

Ensino básico – 1 de setembro  

Ensino secundário - até 26 de setembro 

4. O DE/DASE depois de analisar os processos de candidatura a transportes escolares dos alunos a estudar fora 

do concelho enviará listagem ao agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre quais os alunos que 

irão usufruir do apoio: 

Ensino básico - até 1 de setembro 

Ensino secundário - até 26 de setembro 

4.1. Após aprovação em reunião de Câmara o DE/DASE procederá ao envio desta informação para as 

Juntas de Freguesia. 

5. No final de cada período letivo as Juntas de Freguesia deverão enviar as listagens devidamente assinadas 

pelo encarregado de educação ou aluno, conforme comprovativo de levantamento do subsídio. 
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6. A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia será efetuada no período letivo seguinte a que diz 

respeito. 

7. Após a transferência das verbas para as Juntas de Freguesia, estas devem proceder ao pagamento dos 

subsídios aos alunos no espaço de um mês a contar da data de transferência da verba. 

 

Artigo 10.º 

CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. O agrupamento de escolas/escola não agrupada ao receber a listagem com a confirmação dos alunos 

do ensino básico e secundário com direito ao carregamento do título de transporte escolar devem 

providenciar o preenchimento do modelo de requisição para carregamentos do título de transporte 

escolar para posterior carregamento junto dos agentes das empresas transportadoras. 

 

2. Os carregamentos do título de transporte escolar devem ser efetuados mensalmente até ao dia 15 de 

cada mês, excecionalmente até ao dia 20. 

 

3. Em caso de perda ou extravio do título de transporte escolar a Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza pela sua substituição, exceto quando o encarregado de educação ou aluno apresente 

comprovativo do furto, realizado na PSP ou GNR, ou o agrupamento de escolas/escola não agrupada 

ateste a veracidade do sucedido, desde que o mesmo ocorra no período letivo.  

 

4. As escolas não estão autorizadas a efetuar a entrega da requisição para carregamento de títulos de 

transporte escolar aos alunos sem prévia autorização do DE/DASE, assumindo todas as eventuais 

responsabilidades daí inerentes. 

 

Artigo 11.º 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO AOS APOIOS 

 

1. Até ao dia 5 do mês seguinte os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas devem remeter para a 

Câmara Municipal de Loures – DE/DASE as listagens devidamente assinadas pelos alunos ou encarregados de 

educação; 

 

2. As empresas transportadoras deverão, aquando do envio das faturas à Câmara Municipal de Loures – 

DE/DASE, juntar cópia das requisições de carregamento de títulos de transporte escolar e discriminar o tipo, a 

quantidade e o agrupamento de escolas/escola não agrupada a quem foram mensalmente fornecidas, tanto 

para os alunos a estudar dentro do concelho como fora deste. 
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Artigo 12.º 

UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS E TRANSPORTE DE  

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

No caso dos circuitos especiais, compete ao (à) Vereador (a) com competência delegada, detetada a inexistência 

de circuito regular de transportes públicos que seja compatível com os horários escolares e após parecer técnico 

do DE/DASE, propor a criação de um circuito especial recorrendo em primeiro lugar às viaturas municipais. 

1. Caso não seja possível assegurar a situação descrita no ponto anterior, dever-se-á recorrer à adjudicação do 

serviço conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. 

2. Os agrupamentos de escolas/escola não agrupada serão posteriormente informados através de listagens 

enviadas pela Câmara Municipal de Loures – DE/DASE sobre a resolução destas situações.  

3. Posteriormente os encarregados de educação serão informados através de listagem afixada em local visível 

nos agrupamentos de escolas/escola não agrupada. 

4. No caso de avaria das viaturas afetas aos circuitos especiais pode, a Câmara Municipal de Loures, não ter 

condições de proceder à sua imediata substituição pelo que o transporte em causa poderá ficar suspenso. 

Esta situação deverá ser de imediato comunicada aos agrupamentos de escolas/escola não agrupada e aos 

encarregados de educação. 

5. A Câmara Municipal de Loures – DE/DASE é a entidade intermediária entre as escolas e a entidade que presta 

o serviço de transporte escolar – circuito especial. 

6. Aos encarregados de educação compete respeitar as seguintes condições de utilização: 

a) Indicar quem deverá entregar e receber os alunos no local da residência, assim como deverão avisar 

previamente a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE, por escrito, caso se verifique alguma 

mudança da (s) pessoa (s) / entidade que habitualmente entrega(m) e recebe(m) o aluno; 

b)  Qualquer mudança de residência/contacto (ex. telefone) devem ser comunicadas por escrito ao 

DE/DASE; 

c) Respeitar o horário previsto de partida e chegada da viatura ao local de residência (será dada uma 

tolerância máxima de 5 minutos); 

d) Acompanhar os alunos na entrada e saída das viaturas; 

e) Avisar previamente o DE/DASE, no caso da ausência do aluno sempre que possível com 24 horas de 

antecedência. 

Nota: A Câmara Municipal de Loures não deixará um aluno sozinho, sendo que caso não exista ninguém para 

o receber, o aluno voltará para a escola ou será entregue às autoridades competentes. 
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Às escolas solicita-se ainda que: 

a) Avisem previamente a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE sobre alterações dos horários 

escolares ou de encerramento da escola devido a situações pontuais com a antecedência mínima de 

48 horas; 

b) Enviem mensalmente um ofício a informar como está a decorrer o funcionamento dos transportes 

escolares – circuito especial para a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE. 

Artigo 13.º 

FALSAS DECLARAÇÕES 

Todas as situações em que se verifiquem falsas declarações, implicarão a suspensão imediata do apoio atribuído. 

Artigo 14.º 

PENALIZAÇÕES 

 

1. Tendo em conta a legislação em vigor relativa ao estatuto do aluno e os regulamentos internos dos 

estabelecimentos escolares, os alunos deverão cultivar uma educação para a cidadania pelo que, em caso de 

comprovada utilização abusiva, fraude, vandalismo dos transportes utilizados ou incumprimento das regras 

previstas pelo presente plano, ao (à) Vereador (a) com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, 

reserva-se o direito à suspensão do apoio concedido. 

 

2. Os alunos perderão o direito à utilização de transporte escolar nos casos em que deixem de frequentar com 

regularidade o estabelecimento de ensino, devidamente comprovado pelo Agrupamento de Escola. 

Artigo 15.º 

OUTRAS SITUAÇÕES 

1. Em caso algum se pode verificar uma duplicação de apoios.  

2. Todos os pedidos que ultrapassem as datas fixadas neste plano, serão analisados caso a caso, reservando-se 

ao Vereador com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não os 

respetivos apoios. 

Artigo 16.º 

OMISSÕES 

Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 

 

 

 

 

 



 

15 
 

 

CONTACTOS ÚTEIS 

 
 
ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 
 
Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 
 
SÍTIO NA INTERNET: 
 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt 

 
ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 
 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674 – 411 Loures 
 

CORREIO ELETRÓNICO:  
 
Departamento de Educação – de@cm-loures.pt 
 

Divisão de Ação Social Escolar - dase@cm-loures.pt 
 
TELEFONE: 
 

Departamento de Educação – 211 151 115/04 
 

Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 178/211 151 132 
 

FAX: 
 
Departamento de Educação – 211 151 741 
 

Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 740 


