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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

3.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de novembro de 2017 

 
 
 

Notas: O Sr. Vereador André Claro Amaral 
Ventura ausentou-se da Reunião às 18h05. 

 
 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar pelo falecimento de José Maria 
Roque Lino, apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, ao 
qual foi atribuído o n.º de proposta 570/2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 570/2017 

 
Foi com profundo pesar que recebemos a noticia 
do falecimento de José Maria Roque Lino no 
passado dia 16 de novembro. Nascido a 23 de 
outubro de 1938 em S Vicente da Beira, concelho 
de Castelo Branco, José Maria Roque Lino aderiu 
à Associação Socialista Portuguesa em 1971, 
sendo um dos participantes na reunião fundadora 
do Partido Socialista em 1973, em Bad 
Münstereifel, na Alemanha. 
 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa em 1970 e um 
profundo defensor da liberdade, colaborou com o 
Jornal República desde 1971 a 1974, Luta, 
Portugal Hoje, A Capital (desde 1985 a 1993), 
Diário de Notícias, entre outras publicações, tendo 
sido delegado no 3.º Congresso da Oposição 
Democrática de Aveiro em 1973, onde apresentou 
a tese “Liberdade Religiosa” (cadernos da Seara 
Nova), fórum que abriu caminho para a conquista 
da liberdade e democracia no nosso país. 
 

Exemplo de perseverança na luta pela liberdade e 
democracia no nosso país e um exemplo para 
todos os Homens e Mulheres deste país, a vida de 
José Maria Roque Lino constitui um poderoso 
testemunho para a construção do Portugal 
democrático e de uma sociedade mais justa. Com 
a queda da ditadura em Portugal, foi membro da 
Comissão Nacional de Eleições, em 1976 e mais 
tarde nomeado Secretário de Estado da 
Comunicação Social no 1.º Governo Constitucional 
e deputado à Assembleia da República. 
 
Com profundas ligações ao concelho de Loures, é 
eleito Vereador da Câmara Municipal de Loures na 
década de 90 onde exerce funções de Presidente 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Municipallzados e, mais tarde, enquanto membro 
da Assembleia Municipal de Loures no mandato 
de 1994-1997. 
 
Perante este momento de luto, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 22 de novembro de 
2017, manifesta o mais profundo pesar à família 
enlutada e ao Partido Socialista. 

 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
 

(a) Rita Leão 
 

(a) António Marcelino 
 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória do falecido) 
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MOÇÃO 
 

Moção, apresentado pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária, à qual foi atribuído o n.º de proposta 
569/2017. 

 
Pela salvaguarda dos postos de trabalho 

na TGI - Gramax 
 

Sediada em Sacavém, após ter adquirido a 
empresa “Triunfo Internacional, Sociedade de 
Têxteis e Confecções, Lda.”, a TGI - Gramax, 
subsidiária da multinacional Gramax Textile 
GmbH, com sede na Suíça, emprega hoje 
diretamente 463 trabalhadores. 
 
Na sequência desta aquisição a TGI - Gramax 
Internacional Lda. não conseguiu criar uma 
carteira de clientes que faça face a ter perdido o 
cliente que aquela unidade industrial teve durante 
50 anos, a Triumph Internacional. 
 
Perante esta realidade a TGI apresentou um plano 
de reestruturação que aponta para a redução de 
150 postos de trabalho. 
 
A concretização desta decisão acarretará graves 
consequência sociais e económicas ao país, com 
especial impacto no concelho de Loures onde está 
sediada a empresa e onde reside uma parte muito 
significativa dos trabalhadores aos quais foi agora 
apresentado como horizonte o desemprego, sendo 
legítima a sua preocupação e apreensão face à 
situação que lhes é colocada. 
 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida dia 
22 de novembro de 2017, delibera: 
 
1. Manifestar a sua solidariedade e apoio aos 

trabalhadores da TGI - Gramax lnternacional, 
Lda. nas ações que entendam desenvolver no 
sentido de contrariar esta lesiva decisão para 
os seus interesses próprios e do concelho. 

 
2. Solicitar ao Governo o seu envolvimento na 

tomada de medidas necessárias à inversão 
desta intenção, procurando a salvaguarda da 
empresa e dos seus postos de trabalho, tendo 
por referência a sua importância nacional e 
local, solicitando informação sobre eventuais 
diligências já efetuadas ou previstas. 

 
 
 
 
 
 

Os eleitos da CDU 
 

(a) Paulo Piteira 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 

(a) António Pombinho 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

A ser aprovada, esta Moção deverá ser enviada a: 
 
- Sr. Primeiro-Ministro 
- Sr. Presidente da República 
- Sr. Ministro do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 
- Sr. Ministro da Economia 
- Grupos Parlamentares na Assembleia da 

República 
- Assembleia Municipal de Loures 
- Administração da TGI-Gramax 
- SINTEVECSUL – Sindicato dos Trabalhadores 

Têxteis, Lanifícios e Vestuário do Sul 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de ata da 1.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 25 de outubro de 
2017. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 
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REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação de representante do 
Município na Assembleia Intermunicipal da 
AMAGÁS - Associação de Municípios para o Gás. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 535/2017 

 
Considerando que:  
 
A. O Município de Loures é associado da 

Associação de Municípios para o Gás - 
AMAGÁS. 

 
B. Ao abrigo do disposto no artigo 17.º, n.º 2, dos 

Estatutos desta Associação, “Os Presidentes 
das Câmaras dos Municípios associados 
sendo, obrigatoriamente, membros da 
Assembleia Intermunicipal, podem no entanto, 
delegar a sua representação em qualquer 
Vereador”. 

 
C. De acordo com o previsto no n.º 1 do mesmo 

artigo, “A duração do mandato dos membros 
da Assembleia Intermunicipal é igual à do 
mandato para os órgãos das autarquias 
locais”. 

 
D. Com o fim do mandato autárquico torna-se 

necessário proceder à nomeação do 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da Associação de 
Municípios para o Gás - AMAGÁS. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
e no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, assim como no artigo 
17.º dos Estatutos da Associação de Municípios 
para o Gás - AMAGÁS, delibere designar como 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal desta Associação, para 
além do signatário, que é obrigatoriamente 
membro daquela Assembleia, o Senhor Vereador 
António Manuel Pombinho Costa Guilherme. 

 
Loures, 15 de novembro de 2017 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por 5 votos a favor, 5 votos em 
branco e 1 voto contra, mediante escrutínio 
secreto) 

Proposta de designação de representante do 
Município na Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios Rede Portuguesa de 
Cidades Saudáveis. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 536/2017 

 
Considerando que:  
 
A. O Município de Loures é membro da 

Associação de Municípios Rede Portuguesa 
de Cidades Saudáveis; 

 
B. A Assembleia Intermunicipal desta Associação 

é constituída por cada uma das Câmaras dos 
Municípios associados, representadas pelos 
respetivos Presidentes e/ou Vereadores; 

 
C. “A duração do mandato dos membros da 

Assembleia Intermunicipal é igual à do 
mandato para os órgãos das autarquias locais 
(…)”; 

 
D. Com o fim do mandato autárquico torna-se 

necessário proceder à nomeação do 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da Associação de 
Municípios Rede Portuguesa de Cidades 
Saudáveis. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 59.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto 
e no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, assim como no artigo 
10.º dos Estatutos da Associação de Municípios 
Rede portuguesa de Cidades Saudáveis, delibere 
designar como representante do Município de 
Loures na Assembleia Intermunicipal da 
Associação de Municípios Rede Portuguesa de 
Cidades Saudáveis, para além do signatário, que 
é obrigatoriamente membro daquela Assembleia, 
a Senhora Vereadora Maria Eugénia Cavalheiro 
Coelho. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 5 votos a favor, 5 votos em 
branco e 1 voto contra, mediante escrutínio 
secreto) 
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Proposta de designação de representante do 
Município, e respetivo substituto, na A2S - 
Associação para o Desenvolvimento Sustentável 
da Região Saloia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 537/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é associado da A2S - 

Associação para o Desenvolvimento 
Sustentável da Região Saloia; 

 
B. De acordo com o artigo 7.º dos Estatutos 

daquela Associação, “Os associados pessoas 
coletivas far-se-ão representar nesta 
Associação pelos seus dirigentes ou 
substitutos por eles designados”; 

 
C. O mesmo artigo acrescenta que “no início de 

cada mandato, cada associado coletivo deverá 
credenciar o seu representante e seu 
substituto”; 

 
D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

o previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, a designação dos seus 
representantes nas assembleias, o 
representante do município na assembleia 
geral das empresas locais, assim como os 
seus representantes em quaisquer outras 
entidades nas quais o município participe. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, assim como no artigo 7.º dos 
Estatutos da A2S - Associação para o 
Desenvolvimento Sustentável da Região Saloia, 
delibere designar como representante do 
Município de Loures daquela Associação, o 
Senhor Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme, e como seu substituto, a Senhora 
Engenheira Sandra Maria Ferreira Pereira Martins. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por 5 votos a favor, 5 votos em 
branco e 1 voto contra, mediante escrutínio 
secreto) 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 7.ª Alteração ao 
Orçamento de 2017 e Opções do Plano 2017-
2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 533/2017 

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

a necessidade de se proceder a 
reajustamentos nas dotações do Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020; 

 
B. Existem ações das GOP com dotações 

insuficientes para fazer face à faturação do 
final do ano, nomeadamente: Pagamento à 
Autoridade Tributária dos encargos de 
cobrança da receita proveniente dos impostos 
diretos; pagamento e contabilização da 
faturação do tratamento de águas residuais; 
pagamento da faturação dos consumos de 
iluminação pública; inclusão da verba para 
pagamento do último semestre da participação 
do Fundo Apoio Municipal, que o Orçamento 
de Estado para 2017 previa a alteração da lei 
do mesmo, durante o 1.º semestre; Muro de 
suporte de terras na estrada da Tesoureira; 

 
C. Existem ações cuja dotação orçamental é 

superior ao valor da execução financeira que 
se prevê realizar, até final do ano económico 
em curso; 

 
D. Há investimentos, já realizados, que foram 

objeto de financiamento bancário e 
posteriormente objeto de comparticipação de 
fundos europeus sendo necessário amortizar o 
empréstimo bancário, no valor da 
comparticipação comunitária, para não existir 
duplo financiamento dos investimentos em 
causa. Reforça-se a rubrica de “Passivos 
financeiros - empréstimos a médio e longo 
prazo”; 

 
E. É necessário transferir para o Instituto 

Marquês de Valle Flor a 4.ª e última 
transferência efetuada pela União Europeia 
relativa ao Projeto “Redes para o 
desenvolvimento: educação global para uma 
cooperação mais eficiente” e reforçou-se, com 
o mesmo valor, a receita e a despesa, da 
rubrica do projeto; 
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F. Procedeu-se igualmente a reajustamentos em 
dotações de pessoal e outras ações 
identificadas na proposta. 

 
 
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 7.ª Alteração ao 
Orçamento 2017 e Opções do Plano 2017-2020, 
conforme documento em anexo. 

 
 

Loures, 15 de novembro 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 7.ª Alteração ao Orçamento 
2017 e Opções do Plano 2017-2020 encontra-se 
disponibilizado em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal de 
autorização para repartição de encargos, pelos 
anos de 2018 a 2022, relativos a despesa com a 
contratação de Revisor Oficial de Contas por parte 
do Município, abrangendo os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, mediante 
agrupamento de entidades adjudicantes. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 551/2017 

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

“Revisor Oficial de Contas mediante 
agrupamento de entidades adjudicantes” por 
parte do Município, abrangendo os Serviços 
Intermunicipalizados, para os exercícios 
económicos de 2018 a 2022, inclusive, nos 

termos definidos pela Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, na sua redação em vigor, 
abrangendo a realização do fecho semestral 
de contas, bem como as contas consolidadas; 

 
B. O Conselho de Administração daqueles 

Serviços Intermunicipalizados aprovou, na sua 
Reunião de 10 de novembro de 2017, a 
proposta n.º 364/2017 e submeter à 
deliberação das Assembleias Municipais de 
Loures e Odivelas a repartição dos encargos 
futuros com aquela contratação; 

 
C. Se torna necessária a obtenção de 

autorização para a repartição de encargos, 
pela Assembleia Municipal, do montante 
global de 25.000,00 € (vinte cinco mil euros), 
sem IVA, entre os anos de 2018 a 2022. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, nos termos da aI. 
ccc) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, conjugado com os n.ºs 1 e 6 do 
artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, repristinado pela Resolução n.º 86/2011, de 
11 de abril e pela alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º da 
Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, delibere 
submeter à Assembleia Municipal de Loures a 
proposta de autorização da realização da despesa 
relativa ao procedimento identificado, nos 
montantes entre os anos de 2018 a 2022 
correspondendo à seguinte repartição: 
 
2018 - 4.687,50 € (quatro mil, seiscentos e oitenta 
e sete euros e cinquenta cêntimos); 
2019 - 6.250,00 € (seis mil, duzentos e cinquenta 
euros); 
2020 - 6.250,00 € (seis mil, duzentos e cinquenta 
euros); 
2021 - 6.250,00 € (seis mil, duzentos e cinquenta 
euros); 
2022 - 1.562,50 € (mil, quinhentos e sessenta e 
dois euros e cinquenta cêntimos). 

 
Loures, 16 de novembro de 2017. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 540/2017 

 
Considerando que:  
 
A. Face às caraterísticas do processo de 

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

 
B. Tais parcelas de terreno, a afetar a espaços 

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

 
C. É pretendido assegurar a possibilidade de uso, 

desde já, de tais parcelas, tendo em conta a 
complexidade do tratamento urbanístico do 
Bairro em que se integram. 

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

N.º Unidade de Gestão Territorial: 5 
Proprietários: Rosalina Sanches Barreiros 
Afonso, Maria da Conceição Afonso Robalo 
Bação, José Carlos Afonso Robalo 
Data da Declaração de Cedência: 29/06/2017 
Ficha Predial: Ficha n.º 4852 foi desanexada da 
ficha n.º 465 
Área do Prédio - Rústico/Avos: 607/25360 
Confrontações: Norte: Henrique Manuel 
Reynolds e outros; Sul: o mesmo Reynolds e 
outros e Anselmo Pedro Carrapito; Nascente: 
Carminda Maria; Poente: Henrique Manuel 
Reynolds e outro 
Valor atribuído às parcelas de terreno: 
52.202,00 € 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. 
Vereador André Claro Amaral Ventura) 

 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 524-F/DOM 
Escola Básica do Alto da Eira - Remodelação 
do edifício 
Proposta de indeferimento da reclamação 
apresentada pelo empreiteiro Habitâmega - 
Construções, S.A., de não suspensão da 
execução do ato de cobrança da multa e de 
indeferimento do pedido de reposição do equilíbrio 
financeiro do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 554/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Habitâmega Construções, S.A. adjudicatária 

da obra da “Escola Básica do Alto da Eira - 
Remodelação do edifício” apresentou 
reclamação à aplicação de multa de acordo 
com a sua comunicação, ref.ª 896/2017, 
recebida a 23.10.2017. 

 
B. A análise da reclamação consta da informação 

30/DOM/LN em que é proposto o seu 
indeferimento. 
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C. O empreiteiro solicitou a suspensão do ato de 
cobrança da multa. 

 
D. A multa não foi ainda cobrada. 
 
E. O empreiteiro requereu a reposição de 

equilíbrio financeiro do contrato conforme 
ofício, ref.ª 904/2017 e registo, 
E/106162/2017. 

 
F. A análise deste pedido consta da informação 

754/DEC/VR. 
 
 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal, com base na informação 
contida nos documentos anexos, delibere: 
 
1. Indeferir a reclamação do empreiteiro com os 

mesmos fundamentos que serviram a 
aplicação de multa conforme deliberado na 
99.ª Reunião de Câmara datada de 
20.09.2017 e ainda com o fundamento no 
conteúdo da informação 30/DOM/LN. 

 
2. Não suspender a execução do ato de 

cobrança da multa conforme despacho sobre 
a informação 30/DOM/LN. 

 
3. O indeferimento do pedido da reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato com o 
fundamento na análise da informação 
754/DEC/VR. 

 
… 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 1.ª Fase 
Proposta de não adjudicação, de revogação da 
decisão de contratar aprovada na 92.ª Reunião 
Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 14 
de junho de 2017 [publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, 
Edição n.º 12, de 14 de junho de 2017, pág. 23], sendo 
aberto novo procedimento para execução da 
empreitada por concurso limitado com prévia 
qualificação, e de aprovação do Programa de 
Concurso, do Caderno de Encargos, da Minuta de 
Convite, da composição do Júri, de autorização 
para publicação ao anúncio do concurso e de 
delegação de competências no Júri do concurso, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 524/2017 

 
Considerando: 
 
A. A análise das candidaturas ao concurso 

limitado por prévia qualificação. 
 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

737/DEC/FS, de 2017.10.30. 
 
C. As peças do procedimento de formação de 

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

 
D. O expresso no conteúdo da informação n.º 

738/DEC/FS, de 2017.10.31. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere:  
 
1. A não adjudicação nos termos da alínea c) do 

n.º 1 do art.º 79.º e a notificação de todos os 
candidatos da decisão de não adjudicação, 
nos termos do n.º 2 do artigo 79.º do CCP, 
bem como comunicar igualmente que irá ter 
início um novo procedimento para execução 
da empreitada. 
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2. A revogação da decisão de contratar aprovada 
na 92.ª Reunião Ordinária, de 2017.06.14, nos 
termos do n.º 1 do artigo 80.º do CCP. 

 
3. Dar início a um novo procedimento concurso 

limitado por prévia qualificação, alterando o n.º 
9.1.2.5 e a alínea a) do n.º 9.1.1.1 do 
Programa de Concurso. 

 
4. A abertura de um novo procedimento por 

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

 
5. A aprovação do Programa de Concurso, 

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

 
A) PP - Preço da proposta 40% 
B) QT - Qualidade técnica da proposta 60% 
 
6. A aprovação do Caderno de Encargos; 
 
7. A aprovação da Minuta do Convite; 
 
8. A aprovação da Composição do júri: 
 

Presidente Carla Monteiro, Eng.ª Civil 
1.º Vogal efetivo Fátima Sil, Eng.ª Civil 
2.º Vogal efetivo Paulo Bravo, Eng.º Civil 
1.º Suplente Raul Leitão, Eng.º Civil 
2.º Suplente Vanda Rodrigues, Eng.ª Civil 
 
9. A autorização para a publicação eletrónica do 

anúncio do concurso no sítio do Diário da 
República; 

 
10. A delegação de competências no júri para 

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

… 
 

Loures, 31 de outubro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS 
E ESPAÇO PÚBLICO 

 
Processo n.º 1581-A/DOM 
Construção de contenção de talude na E.M. 
530-1 - Estrada da Tesoureira, Bucelas 
Proposta de aprovação de indemnização relativa à 
suspensão da empreitada, no valor de 25.956,06 
€, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 552/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A empreitada “Construção da Contenção de 

Talude na E.M. 530-1 - Estrada da Tesoureira 
Bucelas”, foi suspensa, por iniciativa do 
empreiteiro, Construções Pragosa, S.A., em 
15.03.2017, de acordo com o auto de 
suspensão em anexo e com a justificação 
posteriormente apresentada pelo mesmo 
(webdoc E/75908/2017 em anexo); 

 
B. A suspensão já terminou, como consta do auto 

de levantamento da suspensão também em 
anexo; 

 
C. Por este período de suspensão, veio o 

empreiteiro solicitar o pagamento dos custos a 
mais que suportou, por carta datada de 
30.08.2017 (webdoc E/84673/2017) em anexo; 

 
D. A situação está descrita na informação 

0792/DIREP/MR, com o registo webdoc 
E/109063/2017, também em anexo, na qual 
também foi efetuada a análise dos custos e 
proposto um valor mais baixo do que o 
peticionado pelo empreiteiro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, com base na informação 
contida nos documentos anexos, delibere: 
 
1. Aprovar a indemnização relativa à suspensão 

da empreitada “Construção da Contenção de 
Talude na E.M. 530-1 - Estrada da Tesoureira 
Bucelas”, no valor de 25.956,06 Euros (vinte e 
cinco mil novecentos e cinquenta e seis euros 
e seis cêntimos), valor proposto na análise 
efetuada pelos serviços. 

 
… 

 
 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

13 

 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 1638/DOM 
Revitalização do Centro Urbano de Loures 
Proposta de aprovação da prorrogação, por 136 
dias, do prazo da empreitada, sem haver lugar a 
compensação financeira por qualquer das partes, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 553/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Construções Pragosa, S.A., empresa 

adjudicatária da empreitada “Revitalização do 
Centro Urbano de Loures”, solicitou 
prorrogação do prazo contratual de 136 dias, 
tal como consta na carta, datada de 
28.09.2017, enviada à Câmara Municipal de 
Loures, (webdoc E/94406/2017, que se 
anexa), alegando que o atraso da obra deveu-
se a motivos que não lhe são imputáveis, tal 
como consta nas cartas, enviada à Câmara 
Municipal de Loures, datadas de 29.11.2016, 
(webdoc E/114834/2016), de 12.12.2016, 
(webdoc E/118985/2016) e de 15.03.2017, 
(webdoc E/26817/2017). 

 
B. De um modo geral e de acordo com análise 

que foi feita na Informação 
0725/DIREP/AM/2017 (webdoc 
E/72225/2017), que se anexa, existem motivos 
para o atraso da obra que não são imputáveis 
ao empreiteiro, existindo também algumas 
dificuldades por parte deste. 

 
C. O empreiteiro prescinde da reposição do 

equilíbrio financeiro do contrato, tal como 
refere na carta enviada à Câmara Municipal de 
Loures, datada de 28.09.2017 (webdoc 
E/94406/2017). 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovação da 
prorrogação do prazo da empreitada 
“Revitalização do Centro Urbano de Loures” por 
136 dias, tal como solicitado pelo empreiteiro, sem 
que haja lugar a compensação financeira por 
nenhuma das partes. 
 
… 

 
Loures, 13 de novembro de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de disponibilização de apoio em recursos 
humanos para os Gabinetes Políticos com 
Vereadores eleitos na Câmara Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 534/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O n.º 7 do art.º 42.º da Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, prevê que “o presidente da 
câmara municipal deve disponibilizar a todos 
os vereadores os recursos físicos, materiais e 
humanos necessários ao exercício do 
respetivo mandato, devendo, para o efeito, 
recorrer preferencialmente aos serviços do 
município.”; 

 
B. Os membros da Câmara Municipal exercem 

um mandato político; 
 
C. Que o apoio ao exercício deste mandato 

político não é, muitas vezes, compatível nem 
com o regime de horários praticados no 
município nem com subordinação hierárquica. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
Ao abrigo da legislação referida, seja 
disponibilizado o seguinte apoio em recursos 
humanos, e nos seguintes termos, aos gabinetes 
políticos com vereadores eleitos na Câmara 
Municipal: 
 
1. Número de trabalhadores: 
 
a) Gabinete dos Vereadores da Coligação 

Democrática Unitária, 5 funcionários 
municipais; 

b) Gabinete dos Vereadores do Partido 
Socialista, 5 funcionários municipais; 

c) Gabinete dos Vereadores do Partido Social 
Democrata, 4 funcionários municipais. 

 
2. Contratação de serviços 
 
Possibilidade de acrescer ao número de 
funcionários referidos anteriormente a contratação 
de prestação de serviços na modalidade de 
avença, feita com pessoa(s) individual(is) ou 
coletiva(s), no montante máximo de 2.500,00 € 
/mês. 
 
3. Conjugação de recursos 
 
a) Possibilidade de diminuir o número de 

funcionários municipais, referido em 1, em 
contrapartida da contratação de serviços, 
desde que esta tenha um encargo inferior a 
4.000,00 €/mês; 

b) Possibilidade de o apoio ser prestado em 
exclusivo por funcionários municipais, em 
número superior ao definido em 1. no máximo 
de 8 funcionários por gabinete; 

c) Possibilidade de aumentar em um o número 
de funcionários, reduzindo o valor previsto em 
2. para 1.650,00 €/mês. 

 
Mais proponho que a presente proposta de 
deliberação produza efeitos a partir do dia 21 de 
outubro de 2017. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro às 
Associações de Bombeiros, no âmbito da 
constituição de ECIN - Equipas de Combate a 
Incêndios e de ELAC - Equipas Logísticas de 
Apoio ao Combate. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 539/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Por comunicação do Secretariado das 

Associações Humanitárias de Bombeiros 
Voluntários do Concelho de Loures, foi o 
Município de Loures informado da decisão da 
Autoridade Nacional da Proteção Civil - ANPC 
em estender e reforçar o dispositivo existente 
no concelho na fase Delta (até 31 de outubro) 
e posteriormente prolongado para a fase 
ECHO, no período compreendido entre 01 e 
15 de novembro, aumentando desta forma a 
capacidade de resposta na área territorial do 
município e do DECIF em apoio a outros 
concelhos do distrito e do país; 

 
B. O reforço traduziu-se na colocação de ECIN’s 

(Equipa de Combate a Incêndios) nos Corpos 
de Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
Camarate, Loures, Sacavém e Zambujal e na 
alteração da ELAC (Equipa Logística de Apoio 
ao Combate) estacionada no Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Fanhões por uma 
ECIN, as quais ficam ativas até ao final da 
primeira quinzena de novembro. Ao Corpo de 
Bombeiros Voluntários de Moscavide e Portela 
fica alocada uma ELAC durante esse período; 

 
C. Este reforço de meios traduz-se numa mais-

valia quer no combate aos eventuais incêndios 
que ocorram na área do município quer na 
prevenção dos mesmos; 

 
D. Foi deliberado na 93.ª reunião Ordinária da 

Câmara, de 28 de junho de 2017, atribuir uma 
verba durante as fases do dispositivo, às 
equipas de ECIN e ELAC, cuja fase Delta 
estava inicialmente prevista manter-se até 15 
de outubro, como complemento de refeição; 

 
E. No orçamento do município, para o ano de 

2017, está prevista uma dotação orçamental 
para o apoio logístico a estas equipas, na 
rubrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 40. 
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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, aprovar o apoio financeiro de 
1.246,40 € (mil duzentos e quarenta e seis euros e 
quarenta cêntimos), a ser transferido de uma única 
vez para as Associações de Bombeiros, de acordo 
com os valores refletidos no quadro seguinte: 
 

AHBV NIF Valor a transferir 
Bucelas 501073523 184,50 € 
Camarate 501241230 184,50 € 
Fanhões 201141090 209,10 € 
Loures 501064770 184,50 € 
Moscavide e Portela 501139257 73,80 € 
Sacavém 501143416 184,50 € 
Zambujal 501343393 225,50 € 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 64026/LA/L/N 
Haegertec - Telecomunicações e Eletrónica, SA 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 14/1998 (Parque 
Industrial do Arneiro, São Julião do Tojal, União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 541/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 99 e o despacho do Diretor do 
DPGU a fl. 100; 

 
B. Que a alteração ao loteamento agora 

preconizada visa a unificação de três lotes 
contíguos, do loteamento industrial do Arneiro, 
num único lote e ampliação do tipo de uso 
admissível a terciário não agravando os 
demais parâmetros urbanísticos do 
loteamento; 

 

C. Que este tipo de alteração permite ampliar a 
capacidade de resposta à procura de 
empresas que necessitam de instalações de 
maior dimensão e com perfil funcional mais 
diversificado; 

 
D. Que não foram registadas objeções à 

pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização e consulta 
pública; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
alteração de alvará de loteamento n.º 14/1998, do 
Parque Industrial do Arneiro, em São Julião do 
Tojal , na União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, e no âmbito do processo 
64026/LA/L/N, em nome de Haegertec - 
Telecomunicações e Eletrónica, SA, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e no n.º 
4 do artigo 27.º do RJUE, estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação em vigor, aprovar: 
 
A Alteração ao Alvará de Loteamento n.º 14/1998, 
consubstanciada na união dos lotes 9, 17 e 25 
num único lote que passará a designar-se como 
lote 9, admitindo o uso industrial e terciário, nos 
termos da planta síntese a fl. 60 do processo em 
referência. 
 
… 

 
Loures, 13 de novembro de 2017 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 64.267/LA/L/OR 
António Adelino de Almeida 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 09/2002 (Rua do Olival, 
Lotes 14, 15 e 16, Bairro das Fontainhas de Baixo, 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela), nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 543/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 46 e 47 e o despacho do 
Diretor do DPGU a fl. 48; 

 
B. Que a alteração ao loteamento agora 

preconizada se limita a agregar os lotes 14, 15 
e 16, contíguos, num único lote que passará a 
designar-se lote 15, sem agravar a área de 
construção e de impermeabilização do solo e, 
mesmo, traduzindo-se no desagravamento da 
área de anexos contemplada (-3,41 m2); 

 
C. Que as condições de edificação resultantes 

permitem uma melhor salvaguarda da zona de 
envolvente à linha de água confinante com o 
lote que se propõe criar; 

 
D. Que não foram registadas objeções à 

pretensão em resultado da notificação aos 
proprietários da urbanização; 

 
E. Que, consultada a Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, em 04-07-2017, e 
estabelecido um prazo de 20 dias para 
prestação de parecer sobre a pretensão, 
aquela não se pronunciou nesse sentido até 
ao momento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente à 
alteração de alvará de loteamento 09/2002, do 
Bairro de Fontainhas de Baixo, 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 64.267/LA/L/OR, em nome de 
António Adelino de Almeida, ao abrigo do disposto 
no n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e no n.º 4 do 
artigo 27.º do RJUE, estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 555/99, de 16 de dezembro, na redação em 
vigor, aprovar: 

A Alteração ao Alvará de Loteamento 09/2002, 
com a união dos lotes 14, 15 e 16, dando origem 
ao lote 15 com a capacidade de edificação 
expressa na planta síntese a fl. 27 do processo em 
referência. 
 
… 

 
Loures, 14 de novembro 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 Social Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 5.542/L/OR 
Jacinto Marques Henriques, Lda. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, 
para efeitos de receção definitiva parcial das obras 
de urbanização, de receção definitiva e parcial 
daquelas obras, , e de cancelamento da caução 
existente, no âmbito de loteamento de terreno em 
Bairro Estacal Novo, Alto dos Mealheiros, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 545/2017 

 
Considerando: 
 
A. A informação dos serviços municipais a fls. 

1274 e 1275, e o despacho do Diretor do 
DPGU a fl. 1278; 

 
B. As conclusões do auto de vistoria, que consta 

a fls. 1270 a 1273, que atestam, no momento 
presente, o adequado estado das obras de 
urbanização e das infraestruturas, nas 
condições em que foram objeto de receção 
provisória por deliberação da reunião de 
Câmara realizada em 10-11-2005; 

 
C. Os pareceres dos SIMAR, EDP, Lisboa Gás e 

PT Comunicações, sobre o estado das 
respetivas infraestruturas; 

 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

17 

 

D. Que tendo a Junta da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela sido convidada a participar na 
vistoria para efeitos da receção definitiva 
agora em questão e a emitir parecer, aquela 
não compareceu na vistoria nem prestou 
parecer até ao momento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 10/92, sito 
em Alto dos Mealheiros, na União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, S. João da Talha e 
Bobadela, face à pretensão instruída no processo 
n.º 5.542/L/OR, em nome de Jacinto Marques 
Henriques, Lda., ao abrigo do disposto no n.º 1 do 
art.º 87.º e do n.º 5 do art.º 54.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 a folhas 

1270 a 1273, favorável à receção definitiva 
parcial das obras de urbanização nos termos 
do artigo 87.º do RJUE; 

 
2. Receber definitivamente e parcialmente as 

obras de urbanização correspondentes ao 
alvará n.º 10/92, de 16.10.92; 

 
3. Cancelar a caução existente prestada 

mediante garantias bancárias número 2023-9 
da Caixa Económica Montepio Geral, no valor 
de 92.105,54 € (noventa e dois mil, cento e 
cinco euros e cinquenta e quatro cêntimos). 

 
… 

 
Loures, 14 de novembro 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 Social Democrata) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 63.578/LA/E/N 
Oficina de Reparações Auto Mecânica Geral de 
Belarmino, Rodrigo & Serra, Lda. 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 546/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 97 e 98 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 99; 

 
B. Que se trata de uma instalação industrial 

existente, localizada em espaço rústico, cuja 
regularização-legalização só agora é possível 
no enquadramento proporcionado pelo PDM, 
resultante do processo de revisão que 
classificou aquele espaço como “rural com 
indústria isolada”; 

 
C. Que, apesar dos 17 lugares de 

estacionamento delimitados, o logradouro 
adjacente à edificação tem condições para 
albergar maior número de viaturas, como 
assinalado no despacho do Diretor do DPGU 
que refere a capacidade de delimitar mais 5 
lugares; 

 
D. Que, mesmo para além de tal ampliação de 

lugares, o logradouro disponível restante ainda 
ficará com uma área apreciável, a mobilizar 
também para o enquadramento paisagístico 
da instalação relativamente à sua envolvente 
eminentemente rural; 

 
E. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Bucelas, a folhas 57. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63.578/LA/E/N, em nome de Oficina 
de Reparações Auto Mecânica Geral de 
Belarmino, Rodrigo & Serra, Lda., sita na Estrada 
Velha do Boição, n.º 16, na localidade e Freguesia 
de Bucelas, 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: 
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A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 21 (vinte e um) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 13 de novembro 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 Social Democrata) 
 
 
 
 
 
Processo n.º 63.990/LA/E/OR 
Felizardo Sociedade de Construções, Lda. 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 547/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 134 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 135; 

 
B. Que se trata de edifício que preenche estreito 

vazio (largura de 6,30 m) da malha urbana 
central de Santa Iria de Azóia, o qual, 
acompanhando a cércea dos edifícios 
contíguos existentes, preconiza a criação de 
espaço comercial no piso térreo e 3 fogos nos 
pisos superiores; 

 
C. Que na dimensão do lote, nomeadamente, 

atendendo à sua reduzida largura, não é 
possível contemplar qualquer lugar de 
estacionamento, para atender aos 7 lugares 
que resultariam da aplicação do PDM; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela a folhas 107. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63.990/LA/E/OR, em nome de 
Felizardo Sociedade de Construções, Lda., sito na 
Rua Goa, n.º 26, em Santa Iria de Azóia, na União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, 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: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 7 (sete) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 14 de novembro de 2017 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 64.363/LA/E/OR 
Armando Carreira dos Reis 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 548/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 75 e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, 
a fl. 76; 

 
B. Que se trata de intervenção em edifício 

existente, no centro da cidade de Loures, que 
visa a sua reabilitação, de que resulta a 
ampliação do estabelecimento existente no 
piso térreo, para garantir espaço de 
arrecadação e a consideração de mais um 
fogo T0 por aproveitamento e regularização da 
cobertura; 
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C. Que, apesar de, nos termos do regulamento 
do PDM, as alterações preconizadas exigirem 
dois novos lugares de parqueamento, tal não 
pode ser alcançado dentro dos limites do lote 
e nas condições de consolidação da sua 
envolvente; 

 
D. O parecer favorável da Junta da Freguesia de 

Loures a folha 73. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.363/LA/E/OR, em nome de 
Armando Carreira dos Reis, sito na Rua Dr. Teófilo 
Braga, n.ºs 12 e 12 A, em Loures, na Freguesia de 
Loures, ao abrigo da exceção prevista nos termos 
do n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do PDM, 
conjugado com o n.º 6 do artigo 33.º do RMEU, 
aprovar: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 2 (dois) lugares de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 13 de novembro 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 Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 64.040/LA/E/OR 
Felizardo Sociedade de Construções, Lda. 
Proposta de aprovação da isenção de 
cumprimento da totalidade dos lugares de 
estacionamento exigíveis por via do PDM, nos 
termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 549/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 108 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 109; 

B. Que apesar de a nova construção proposta, 
que cria dois fogos, contemplar 4 lugares de 
parqueamento, a mesma não satisfaz os 2,5 
lugares por cada fogo exigíveis nos termos do 
PDM; 

 
C. Que, tratando-se de área urbana consolidada, 

não é possível contemplar maior número de 
lugares de parqueamento no interior do lote; 

 
D. O parecer favorável da Junta da União de 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, a folhas 106. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.040/LA/E/OR, em nome de 
Felizardo Sociedade de Construções, Lda., sito na 
Rua Goa, n.ºs 4 e 6, em Santa Iria de Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, 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: 
 
A isenção do cumprimento da totalidade dos 
lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 1 (um) lugar de 
estacionamento. 
 
… 

 
Loures, 3 de novembro 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 Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

20 

 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 64.073/LA/E/OR 
Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
devidas pela apreciação do pedido de 
licenciamento e da licença de obras, no âmbito de 
construção de edifício destinado ao ensino pré-
escolar, nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 544/2017 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 436 e 437 e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU a fl. 440; 

 
B. Os estatutos da titular do processo, que 

atestam ser uma Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS), instituição sem 
fins lucrativos, e que a pretensão de isenção 
de pagamento de taxas reporta ao 
licenciamento de construção relativa a 
instalações que prosseguirão a vocação 
estatutária da instituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação da 
isenção do pagamento de taxas, nos termos do n.º 
1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, publicado em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 187, de 25 de setembro 
de 2009, na redação vigente, relativamente ao 
processo n.º 64.073/LA/E/OR, em nome de Jardim 
de Infância Nossa Senhora dos Anjos, no que 
respeita às obras nas suas instalações, sitas na 
Rua Manuel João dos Santos, em Camarate, na 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, aprovar a isenção do pagamento de 
taxas relativas a: 
 
1. Valor da Taxa pela apreciação do pedido de 

licenciamento, da Licença (art.º 26.º do 
Regulamento de Taxas do Município) 
correspondente a 180,00 € (cento e oitenta 
euros); 

 
2. Valor da Taxa devida pela Licença de Obras 

(Regulamento de Taxas do Município), 
correspondente a 5.812,00 € (cinco mil, 
oitocentos e doze euros). 

 
… 

 

Loures, 14 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aceitação da doação de bens móveis 
destinados a incorporação no acervo museológico 
e documental da Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 563/2017 

 
Considerando que: 
 
A. No ano de 2017, os Museus Municipais de 

Loures foram contatados por diversos 
particulares, manifestando a intenção de doar 
ao Município as peças constantes da lista em 
anexo à informação registada em webdoc com 
o n.º E/89624/2017; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

dos museus municipais e centros de 
documentação, permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais, contribuindo deste modo para 
alargar a diversidade da oferta e divulgação da 
história e do património museológico 
concelhio; 

 
D. A incorporação por doação vem regulada no 

artigo 15.º do Capítulo VIII do Regulamento da 
Rede de Museus de Loures, e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da Política de Incorporações do 
Museu Municipal de Loures e do Museu de 
Cerâmica de Sacavém. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) 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 aceitação a título de 
inventário da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado em webdoc com o n.º 
E/89624/2017 e que se destinam a incorporar o 
acervo museológico e documental da Rede de 
Museus de Loures. 

 
 

Loures, 30 de outubro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

LISTAGEM DE DOAÇÕES 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES - Reservas 
 
Doador: Maria Gertrudes Lourenço Parola 
Carvalho 
 
Designação: 1 Barrete verde com orla vermelha, 
s/ marca 
Valor: 30,00 € 
 
Designação: 1 Cinta vermelha s/ marca 
Valor: 15,00 € 
 
Designação: 7 Saiotes s/ marca 
Valor: 40,00 €/unidade 
 
Designação: 2 Culotes senhora s/ marca 
Valor: 50,00 €/unidade 
 
Designação: 2 Camisas interiores de senhora 
Valor: 100,00 €/unidade 
 
Designação: 2 Fronhas de travesseiro 
Valor: 95,00 €/unidade 
 
Designação: 3 Fronhas de almofada 
Valor: 90,00 €/unidade 
 
Designação: 1 Saco de pano s/ marca 
Valor: 50,00 € 
 
 
 
 
 

Doadores: Florinda Fidalgo Silva Rodrigues e 
Bernardino Pedroso Rodrigues 
 
Designação: 1 Saco de pano s/ marca 
Valor: 60,00 € 
 
Designação: 1 Carta de namoro datada de 
09/10/1940 
Valor: 40,00 € 
 
Designação: 1 Balde de picota, s/ marca 
Valor: 35,00 € 
 
Designação: 1 Balança de pesar animais (200 
Kg) 
Valor: 90,00 € 
 
 
TOTAL: 23 - 1.360,00 € 
 
 
 
MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM - 
Reservas 
 
Doadora: Isabel Maria de Lima Moura 
 
Designação: 1 Serviço de café (formato 
AVENIDA), integrando 1 cafeteira, 1 leiteira, 1 
açucareiro e 9 chávenas p/ café c/ pires, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 500,00 € 
 
 
 
Doador: Eduardo Baena 
 
Designação: 1 Chávena almoçadeira, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 10,00 € 
 
Designação: 2 Pratos rasos, marca estampada 
Fábrica de Loiça de Sacavém 
Valor: 10,00 €/unidade 
 
 
 
Doadora: Maria Teresa Paixão 
 
Designação: 1 Chávena p/ chá, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 10,00 € 
 
Designação: 2 Chávenas p/ chá c/ pires, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 20,00 €/unidade 
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Doadora: Ana Raquel Silva 
 
Designação: 1 Friso cerâmico, marca relevada 
Sacavém 
Valor: 10,00 € 
 
 
 
Doador: Gabriel Rodrigo Ribeiro Bernardino 
 
Designação: 1 Prato, marca estampada Gilman 
& Cta. 
Valor: 10,00 € 
 
Designação: 1 Tigela, marca estampada 
LUFAPO 
Valor: 20,00 € 
 
 
 
Doador: Hector Eduardo Oliveira Castro 
 
Designação: 2 Pratos rasos, marca estampada 
Real Fábrica de Sacavém - B.H.S. & Cta. 
Valor: 50,00 €/unidade 
 
 
 
Doadora: Maria Valentina Rodrigues Santos da 
Fonseca Luz 
 
Peças serviço jantar (motivo CAVALINHO) 
 
Designação: 12 pratos sopa, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 25,00 €/unidade 
 
Designação: 12 Pratos rasos, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 25,00 €/unidade 
 
Designação: 12 Pratos sobremesa, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 20,00 €/unidade 
 
Designação: 1 Terrina, marca estampada Gilman 
&Cta. 
Valor: 100,00 € 
 
Designação: 1 Prato redondo e grande, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 60,00 € 
 
Designação: 1 Prato redondo, grande e fundo, 
marca estampada Gilman & Cta. 
Valor: 60,00 € 
 
 

Designação: 3 Saladeiras (grande, média e 
pequena), marca estampada Gilman & Cta. 
Valores: 50,00 €/40,00 €/30,00 € 
 
Designação: 3 Leiteiras (grande, média e 
pequena), marca estampada Gilman & Cta. 
Valores: 40,00 €/30,00 €/20,00 € 
 
Designação: 1 Açucareiro, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 20,00 € 
 
 
 
Doadora: Maria Valentina Rodrigues Santos da 
Fonseca Luz 
 
Designação: 3 Pratos (formato JÚPITER), marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 25,00 €/unidade 
 
Designação: 5 Chávenas, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 15,00 €/unidade 
 
Designação: 6 Pires, marca estampada Gilman & 
Cta. 
Valor: 10,00 €/unidade 
 
Designação: 1 Xícara p/ chá c/ pires, marca 
estampada Gilman & Cta. 
Valor: 25,00 € 
 
Designação: 1 Travessa, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 50,00 € 
 
Designação: 1 Jarro, marca estampada Gilman & 
Cta. 
Valor: 45,00 € 
 
Designação: 1 Quadro a óleo (estudo para 
composição de natureza morta), sem marca 
Valor: 50,00 € 
 
 
 
Peças de serviço de chá (motivo LOBITO) 
 
Designação: 6 Chávenas c/ pires, marca 
estampada Fábrica de Loiça de Sacavém 
Valor: 20,00 €/unidade 
 
Designação: 2 Pires, marca estampada Fábrica 
de Loiça de Sacavém 
Valor: 10,00 €/unidade 
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Peças de serviço de chá (motivo FUNCHAL) 
 
Designação: 11 Chávenas c/ pires, marca 
estampada Fábrica de Loiça de Sacavém 
Valor: 20,00 €/unidade 
 
Designação: 1 Pires, marca estampada Fábrica 
de Loiça de Sacavém 
Valor: 10,00 € 
 
Designação: 1 Chávena, marca estampada 
Gilman & Cta. 
Valor: 10,00 € 
 
 
Designação: 1 Chávena p/chá (motivo 
CORAÇÕES), marca estampada Fábrica de Loiça 
de Sacavém 
Valor: 10,00 € 
 
TOTAL: 110 - 2.780,00 € 
 
 
 
MUSEU DE CERÂMICA de SACAVÉM - Centro 
de Documentação Manuel Joaquim Afonso 
 
Doador: Manuel Vieira Prazeres 
 
Designação: Conjunto de 442 desenhos de 
grandes dimensões, com temas maioritariamente 
ligados a figuras religiosas e regionais, 
monumentos e localidades, para execução de 
trabalhos em azulejos, da autoria de vários 
pintores de azulejos, como: 
 
- Abel Reis Santos (FLS - década de 30 a 50 do 

século XX) 
 
- António César de Castro Mourinho (FLS - 

década de 30 a 50 do século XX) 
 
- José Ribeiro (FLS - década de 40 a 70 do 

século XX) 
 
- Manuel Vieira Prazeres (FLS - 1954 até ao 

encerramento da fábrica) 
 
- Marcelino Redondo (FLS - década de 60 do 

século XX) 
 
Valor: 9.000,00 € 
 
 
 
 
 
 

Designação: Conjunto de 247 desenhos de 
pequenas dimensões, com temas ligados a 
localidades, monumentos e figuras animais, da 
autoria de José Ribeiro (FLS - década de 40 a 70 
do século XX) 
 
Designação: Conjunto de 391 desenhos de 
diversos formatos, maioritariamente religiosos 
 
Designação: Conjunto de 191 desenhos de 
diversas temáticas e diferentes formatos com 
destaque para: 
 
- 23 Aguarelas com Ornatos da autoria do 

Pintor: Abel Reis Santos (FLS - década de 30 
a 50 do século XX) 

 
- 5 Aguarelas da autoria do Pintor: António 

César de Castro Mourinho (FLS - década de 
30 a 50 do século XX) 

 
- 2 Aguarelas da autoria do Pintor: Mário 

Salvador Marques da Silva (“Salvador”) (FLS - 
década de 30 a 80 do século XX) 

 
 
Designação: Conjunto de 37 excertos de 
publicações com Bandeiras, Armas das Cidades e 
Cavaleiros Medievais. 
Serviram como fonte de inspiração aos pintores 
de azulejos da Fábrica de Loiça de Sacavém. 
 
Designação: Conjunto de 574 documentos 
relativos a postais, estampas e pagelas 
(maioritariamente religiosas como os “Santinhos”). 
Serviram como fonte de inspiração aos pintores 
de azulejos da Fábrica de Loiça de Sacavém 
 
Designação: Conjunto de 815 documentos 
relativos a postais, fotografias, negativos, 
desdobráveis, publicações, desdobráveis, 
quadras e rimas, catálogos e desenhos de 
diversos formatos: 
 
- 480 Postais relativos a paisagens, países, 

trajes e costumes nacionais e estrangeiros 
 
- 176 Fotografias relativas a painéis de azulejos, 

stands e peças da FLS; ruas, docas e 
paisagens de Lisboa (captadas por José 
Ribeiro) 

 
- 20 Negativos com azulejos e stands da FLS 
 
- 9 Cadernos Tauromáquicos de A. Martin 

Maqueda (Coleção Invicta) 
 
 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

24 

 

- 1 Publicação: Documentos Fotográficos da 
Segunda Guerra Mundial, Seleções Reader’s 
Digest, (sem data) 

 
- 2 Publicações - Federação dos Sindicatos das 

Indústrias de Cerâmica, Cimento e Vidro de 
Portugal 

 
- 3 Desdobráveis publicitários com loiça 

decorativa nacional e estrangeira 
 
- 1 Boletim informativo da Junta de Freguesia 

de Sacavém, 1981 
 
- 1 Publicação Religiosa: Catecismo Mariano, 

Edições Paulinas, 1962 
 
- 1 Desdobrável Religioso: José Kentenich 

fundador do Movimento Internacional de 
Shoenstatt (com imagem de Nossa Senhora 
de Schoenstatt) 

 
- 3 Quadras e 1 rima de Leonel Cardoso 

(Medalhista, Ceramista, Escritor e 
Caricaturista. Desempenhou também funções 
na FLS.) 

 
- 2 Catálogos de Azulejos da Fábrica Cerâmica 

do Carvalhinho 
 
- 21 Catálogos de Azulejos e Loiça Doméstica 

da Fábrica de Loiça de Sacavém 
 
- 22 Gravuras constituídas num pequeno bloco, 

com motivos marinhos de países estrangeiros 
 
- 39 Desenhos com motivos decorativos da 

Fábrica de Loiça de Sacavém 
 
- 10 Desenhos com trajes regionais e 

monumentos 
 
- 24 Desenhos para aplicação em Loiça 

doméstica 
 
 
TOTAL: 2697 - 9.000,00 € 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de transferência de apoio financeiro a 
coletividades participantes no 33.º Troféu “Corrida 
das Coletividades do Concelho de Loures”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 555/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 

 
B. Se trata de uma iniciativa com grande adesão 

por parte dos praticantes que, ao longo dos 
anos, tem vindo a contribuir para melhorar a 
qualidade organizativa dos vários eventos que 
integram o calendário anual; 

 
C. O quadro normativo e o calendário de provas 

do 33.º Troféu "Corrida das Coletividades do 
Concelho de Loures" foram aprovados na 82.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal, que 
decorreu no dia 25/01/2017; 

 
D. O 33.º Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures", que decorreu em 2017, 
manteve os objetivos de calendarização 
adequada das provas de atletismo, a 
uniformização dos regulamentos técnicos 
utilizados, a sistematização dos apoios 
concedidos e contribuiu para a melhoria da 
qualidade de organização de cada associação 
desportiva, bem como, para a deteção de 
novos valores para a modalidade; 

 
E. No ponto 4 do Quadro Normativo do 33.º 

Troféu “Corrida das Coletividades do Concelho 
de Loures” se encontra prevista a 
transferência de apoio financeiro para a 
aquisição de material desportivo, às seis 
equipas do concelho de Loures que somem 
mais pontuação, nos termos do ponto 3, das 
referidas normas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o ponto 4 do 
Quadro normativo do 33.º Troféu “Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures”, aprovar a 
transferência de apoio financeiro, nos termos 
indicados na informação n.º E/93155/2017, às 
coletividades infra indicadas: 
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1. Clube Atletismo de Vale de Figueira, com o 
NIF 502113812, no valor de 600,00 € 
(seiscentos euros); 

 
2. Grupo Desportivo de S. Domingos, com o NIF 

505091208, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros); 

 
3. Associação Cultural e Recreativa da 

Mealhada, com o NIF 503536202, no valor de 
400,00 € (quatrocentos euros); 

 
4. Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, 

com o NIF 501424539, no valor de 300,00 € 
(trezentos euros); 

 
5. Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, no valor de 200,00 € 
(duzentos euros); 

 
6. Grupo de Atletismo Super Estrelas, com o NIF 

502770112, no valor de 100,00 € (cem euros). 
 
 

Loures, 30 de outubro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no Programa de Ocupação de 
Tempos Livres 2017 - Natal na Desportiva e dos 
valores a cobrar pela participação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 562/2017 

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

2017 - Natal na Desportiva, promovido pelo 
Município de Loures, entre 18 e 22 de 
dezembro de 2017, assume um papel 
fundamental ao nível das políticas municipais 
no âmbito da juventude e do desporto, 
contribuindo, nomeadamente, para a criação 
de condições para a plena integração da 
população juvenil do Concelho; 

 
 

B. Este programa apresenta como objetivos 
primordiais o incentivo à prática de atividades 
desportivas, enquanto estratégia para a 
adoção de comportamentos saudáveis; 

 
C. Compete ao Departamento de Cultura, 

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

 
D. Se estima a participação de 20 jovens no 

programa; 
 
E. Os valores propostos para a inscrição dos 

participantes garantem os custos previstos 
com a realização da iniciativa, conforme 
estipulado no Regime Financeiro das 
Autarquias Locais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, aprovar: 
 
1. Ao abrigo do disposto na al. u) do n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, as 
Normas de Participação do Programa de 
Ocupação de Tempos Livres 2017 - Natal na 
Desportiva. 

 
2. Ao abrigo do disposto na al. e) 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 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, os valores a cobrar pela 
participação no Programa. 

 
 

Loures, 10 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Normas de Participação 
 

do Programa de Ocupação de Tempos Livres 
2017 

 
“Natal na Desportiva” 

 
I: APRESENTAÇÃO E OBJETIVOS 
 
1. Entidade promotora e organizadora - 

Município de Loures 1: 
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a) O Programa de Ocupação de Tempos Livres 
Natal na Desportiva é promovido e organizado 
pelo Município de Loures, mais concretamente 
pelo Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude. 

b) Este Programa visa o desenvolvimento e a 
dinamização de atividades lúdicas de 
ocupação de tempos livres, que permitam 
estimular a aquisição de competências 
pessoais, sociais e relacionais numa 
perspetiva de promoção de estilos de vida 
saudáveis, através da prática desportiva. 

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

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

b) Dar a conhecer as respostas concelhias nas 
áreas juvenil e desportiva; 

c) Incentivar a prática de atividades desportivas, 
enquanto estratégia de adoção de 
comportamentos saudáveis. 

 
 
II: DESTINATÁRIOS 
 
Poderão inscrever-se neste programa jovens com 
idades compreendidas entre os 10 e os 15 anos, 
residentes no concelho de Loures e/ou filhos, ou 
crianças/jovens que façam parte do agregado 
familiar de funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, Loures Parque e SIMAR. 
 
 
III: ATIVIDADES 
 
1. As atividades desenvolvidas no âmbito do 

programa obedecem à seguinte tipologia: 
 
a) Atividades lúdicas; 
b) Atividades desportivas. 
 
 
IV: DURAÇÃO 
 
1. O Programa decorrerá de 18 a 22 de 

dezembro.  
 
2. A ocupação diária dos participantes será 

compreendida entre as 09h00 e as 17h00, 
sendo o período de almoço entre as 12h30 e 
as 14h00. 

 
 
 

V: PARTICIPAÇÃO 
 
O programa abrangerá um número máximo de 20 
participantes.  
 
 
VI: INSCRIÇÃO 
 
1. Poderão inscrever-se neste programa os 

jovens que preencham os seguintes requisitos: 
 
a) Ter 10 anos de idade, à data de inscrição; 
b) Não ter mais de 15 anos de idade, à data de 

inscrição; 
c) Residir no concelho de Loures e/ou ser filho, 

ou pertencer ao agregado familiar de 
funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, Loures Parque e SIMAR; 

d) Em situação de pais separados/divorciados, 
um deles residir no concelho, ainda que esta 
não seja a morada oficial da/do criança/jovem. 

 
2. As inscrições são feitas através de 

preenchimento da ficha de inscrição, 
comprovando-se os respetivos dados pessoais 
dos próprios e dos encarregados de educação 
pela apresentação obrigatória de BI e cartão 
de contribuinte, ou cartão de cidadão 
respetivo. 

 
3. No ato de inscrição deverão ser enviados, ou 

entregues, os seguintes documentos: 
 
a) Ficha de inscrição devidamente preenchida, 

obtida através do sítio da Câmara ou 
disponibilizada nos equipamentos juvenis; 

b) Autorização do pai/mãe ou representante legal 
para o jovem frequentar o programa (termo de 
responsabilidade obtido através do sítio da 
Câmara); 

c) Comprovativo de residência (qualquer fatura 
onde conste o nome do pai/mãe ou 
representante legal e uma morada deste 
concelho), que será dispensado no caso de 
filhos de funcionários do Município de Loures, 
GesLoures, Loures Parque e SIMAR; 

d) Comprovativo que ateste que o pai/mãe ou 
representante legal é funcionário do Município 
de Loures, GesLoures, Loures Parque e 
SIMAR (não é válida a assinatura de correio 
eletrónico). 

 
4. A inscrição de irmãos poderá ser efetuada na 

mesma mensagem de correio eletrónico para 
ficar registada com o mesmo horário. O 
mesmo acontecerá nas inscrições efetuadas 
nos equipamentos juvenis. 
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5. A inscrição decorrerá através do correio 
eletrónico otl_2017@cm-loures.pt ou nos 
equipamentos juvenis - Loja Ponto Já, 
Gabinete de Apoio à Juventude de Santo 
António dos Cavaleiros e Gabinete de Apoio à 
Juventude de Sacavém, a funcionar na 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos. 

 
6. As inscrições decorrerão nos dias 11 e 12 de 

dezembro, a partir das 10h00. Este horário 
pretende igualar a oportunidade de quem não 
tem acesso à internet e terá de efetuar a 
inscrição nos equipamentos juvenis (horário 
de abertura). 

 
7. Só serão aceites as inscrições cuja 

documentação esteja completa, contando, 
para efeitos, a ordem de entrada no correio 
eletrónico ou a hora de receção dos 
documentos nos equipamentos juvenis. 

 
 
VII: SELEÇÃO DOS PARTICIPANTES 
 
1. A seleção dos participantes será efetuada com 

base nos seguintes critérios: 
 
a) Preenchimento dos requisitos definidos nos 

números 1 e 2 do ponto VI. A não entrega de 
todos os documentos requeridos no ato de 
inscrição é motivo de exclusão; 

b) Preenchimento de quotas para os grupos, 
definidas previamente: 45% para jovens 
residentes; 45% para filhos de trabalhadores 
municipais ou jovens que façam parte do 
agregado familiar; e 10% para jovens 
acolhidos/referenciados por Instituições 
Particulares de Solidariedade Social (IPSS). O 
pai/mãe ou representante legal decide a que 
quota está a concorrer no momento em que 
preenche a ficha de inscrição, dizendo se é 
funcionário ou não. Não é possível concorrer 
às duas quotas em simultâneo; 

c) Ordem de inscrição. 
 
2. Apenas os pais ou representantes legais dos 

jovens selecionados serão contactados 
telefonicamente ou por correio eletrónico para 
informar sobre a participação no programa. 

 
3. Caso os pais ou representantes legais dos 

jovens selecionados não procedam ao 
pagamento do valor estipulado para a 
participação no programa, serão selecionados 
os jovens que se encontrem na lista de 
espera, respeitando os mesmos critérios. 

 
 
 

VIII: PAGAMENTO 
 
1. A participação dos jovens implica o 

pagamento de 12,5€, exceto para os jovens 
institucionalizados, cuja participação não 
implicará qualquer pagamento. 

 
2. Após informação da participação dos jovens, 

os pais ou representantes legais dispõem de 
um prazo de três dias úteis para procederem 
ao respetivo pagamento na Divisão de Gestão 
Financeira do Município de Loures. 

 
 
IX: DESISTÊNCIAS E FALTAS 
 
1. Em caso de desistência, os pais ou 

representantes legais do jovem devem 
informar o Município de Loures, por escrito e 
até dois dias úteis antes do início do 
programa, sob pena de não obterem a 
restituição do valor pago no ato de inscrição. 

 
2. No decorrer das atividades, caso o jovem 

necessite de faltar, devem ser informados 
previamente os técnicos responsáveis pela 
monitorização do seu grupo. 

 
 
 
X: DEVERES E DIREITOS DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE LOURES 
 
1. Deveres da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) O departamento envolvido na organização do 

programa é responsável por disponibilizar, por 
escrito, aos pais ou representantes legais, um 
documento onde constem as regras de 
participação no mesmo; 

b) O departamento envolvido na organização do 
programa tem a responsabilidade de 
esclarecer qualquer tipo de informações aos 
pais ou representantes legais; 

c) O Município de Loures responsabiliza-se pelo 
acompanhamento diário dos participantes 
durante o período compreendido entre o início 
e o final das atividades; 

d) O Município de Loures não se responsabiliza 
pela perda/roubo de qualquer objeto pessoal 
dos participantes; 

e) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a alimentação diária dos 
participantes, nos termos da lei; 

f) O Município responsabiliza-se por efetuar o 
seguro de acidentes pessoais, nos termos da 
lei; 
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g) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a existência de espaços e meios 
seguros, adequados ao desenvolvimento das 
atividades previstas; 

h) O Município de Loures responsabiliza-se por 
fazer a respetiva divulgação das atividades, 
junto da comunidade a quem se destina; 

i) O Município de Loures responsabiliza-se por 
assegurar a deslocação dos participantes 
sempre que as atividades assim o exijam; 

j) O Município de Loures responsabiliza-se por 
divulgar a existência do livro de reclamações. 

 
2. Direitos do Município de Loures: 
 
Fazer o registo fotográfico dos participantes nas 
atividades e utilizar as imagens na divulgação do 
projeto. 
 
 
XI: DEVERES E DIREITOS DA EQUIPA 

TÉCNICO-PEDAGÓGICA 
 
1. A equipa pedagógica do programa é composta 

por técnicos municipais e elementos da 
administração, designadamente: 

 
a) Coordenador geral e coordenador técnico; 
b) Dois monitores para o grupo, de acordo com o 

exposto na alínea b), n.º 3, artigo 16.º do 
Decreto-lei n.º 32/2011. 

 
2. Deveres do coordenador geral: 
 
a) Proceder à elaboração, acompanhamento, 

coordenação e verificação da implementação 
e cumprimento do cronograma de atividades e 
do plano pedagógico e de animação do 
programa de OTL, assegurando a qualidade 
da execução do mesmo; 

b) Coordenar e gerir os recursos humanos, 
técnicos e financeiros afetos ao programa de 
OTL, assegurando uma gestão transparente e 
eficiente, acautelando o rigoroso cumprimento 
dos procedimentos administrativo-legais; 

c) Acautelar o rigoroso cumprimento das regras 
internas de funcionamento do programa de 
OTL, por parte de todos os intervenientes; 

d) Promover e garantir a correta participação e 
transmissão de informação relativamente ao 
corpo técnico e participantes, bem como aos 
respetivos pais ou representantes legais; 

e) Assegurar o cumprimento das normas legais, 
conforme legislação que regulamenta a 
atividade de campos de férias, quando 
aplicável, garantindo a correta articulação com 
o Instituto Português do Desporto e da 
Juventude e demais entidades com 
competências legais atribuídas para o efeito; 

f) Determinar as condições de exclusão de 
qualquer participante cuja ação tenha afetado 
o normal funcionamento do Programa. 

 
 
3. Direitos do coordenador geral: 
 
O coordenador geral será auxiliado pelos 
coordenadores técnicos no desempenho da sua 
função e supervisão geral do programa. 
 
 
4. Deveres dos Coordenadores Técnicos: 
 
a) Auxiliar o coordenador geral no desempenho 

das suas funções, reportando com frequência 
e exatidão toda a informação referente ao 
desenvolvimento/implementação do programa; 

b) Elaborar o cronograma de atividades do 
programa e assegurar a sua execução; 

c) Definir os monitores para o grupo; 
d) Assegurar um contacto profícuo com os pais 

ou representantes legais dos participantes, 
reportando assiduamente informação 
relevante relativamente à participação e 
comportamento dos seus educandos; 

e) Fornecer, aos pais ou representantes legais, 
informação detalhada sobre a organização das 
atividades, normas de participação, existência 
do livro de reclamações e existência de 
seguro; 

f) Coordenar o desempenho dos monitores e 
acompanhar a ação desenvolvida pelos 
restantes técnicos afetos ao programa, 
assegurando a qualidade pedagógica das 
atividades desenvolvidas; 

g) Zelar pela correta utilização dos recursos 
logísticos e materiais afetos ao programa, bem 
como a prudente utilização dos equipamentos 
e conservação das instalações; 

h) Garantir o cumprimento das normas legais de 
saúde, higiene e segurança relativas ao 
programa de OTL, bem como, demais regras 
internas, por parte de todos os intervenientes; 

i) Elaborar o relatório de avaliação final do 
programa; 

j) Garantir uma profícua relação e articulação 
com todas as entidades intervenientes no 
programa. 

 
 
5. Direitos dos coordenadores técnicos: 
 
a) Definir o modo de realização das diferentes 

atividades propostas para o programa; 
b) Propor e fundamentar as medidas 

enquadradas no capítulo XIV. 
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6. Deveres dos monitores de grupo: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades de férias, de acordo 
com o cronograma de atividades; 

b) Apoiar os coordenadores na organização das 
atividades e seguir as suas instruções; 

c) Acompanhar os participantes durante as 
atividades, prestando-lhes todo o apoio e 
auxílio de que necessitem; 

d) Cumprir e assegurar o cumprimento, pelos 
participantes, das normas de saúde, higiene e 
segurança e demais normas de funcionamento 
e regras de participação; 

e) Verificar a adequação e as condições de 
conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

f) Cumprir o horário estabelecido; 
g) Promover comportamentos de boa educação e 

de disciplina por parte dos participantes; 
h) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
7. Direitos dos monitores de grupo: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
b) Usufruir de refeições diárias obrigatórias 

consoante o tipo de programa; 
c) Usufruir de transporte para o desenvolvimento 

das atividades do programa. 
 
8. Deveres dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Acompanhar os participantes durante a 

execução das atividades propostas pela sua 
área; 

b) Verificar a adequação e as condições de 
conservação e de segurança dos materiais a 
utilizar pelos participantes, bem como zelar 
pela manutenção dessas condições; 

c) Cumprir o horário estabelecido; 
d) Manter, no grupo de participantes, um espírito 

de dinamismo, alegria e confiança. 
 
9. Direitos dos técnicos responsáveis pela 

dinamização das atividades: 
 
a) Serem apoiados pelos coordenadores no 

desempenho das suas funções; 
b) Serem acompanhados pelos monitores de 

grupo em todas as atividades desenvolvidas. 
 
 
 
 

XII: DEVERES E DIREITOS DOS 
PARTICIPANTES 

 
1. Deveres dos participantes: 
 
a) Serem assíduos; 
b) Respeitarem e cumprirem as orientações 

dadas pelos técnicos responsáveis; 
c) Respeitarem os colegas e não usar violência 

física ou verbal; 
d) Zelarem pelos seus bens pessoais; 
e) Adequarem o vestuário de acordo com a 

programação; 
f) Incluírem muda de roupa e kit de banho;  
g) Assegurarem o lanche da manhã e da tarde. 
 
2. Direitos dos participantes: 
 
a) Transporte de ida e volta, quando necessário 

ao desenvolvimento das atividades; 
b) Acompanhamento constante, por parte dos 

monitores, no decurso das atividades; 
c) Beneficiar de alimentação de acordo com o 

estabelecido; 
d) Beneficiar de seguro de acidentes pessoais, 

nos termos da lei; 
e) Ser respeitado na sua dignidade pessoal; 
f) Ser respeitada a confidencialidade dos 

elementos da sua ficha de inscrição; 
g) Participar em todas as atividades que forem 

propostas, exceto se houver indicação em 
contrário dos pais ou representante legal; 

h) Ser adequadamente assistido em caso de 
acidente ou doença súbita. 

 
 
XIII: DEVERES E DIREITOS DOS PAIS E 

REPRESENTANTES LEGAIS 
 
1. Deveres dos pais ou representantes legais: 
 
a) Respeitarem os documentos que integram o 

programa de OTL; 
b) Respeitarem o desempenho e trabalho 

realizado pelo pessoal técnico; 
c) Responsabilizarem-se pela assiduidade e 

pontualidade dos participantes; 
d) Responsabilizarem-se em não levar os jovens 

para as atividades caso eles estejam doentes; 
e) Comparecerem nas instalações sempre que 

solicitado; 
f) Comunicarem a eventual desistência do 

participante, por escrito; 
g) Comunicarem necessidades de alimentação 

específica ou cuidados especiais de saúde, 
por escrito. 
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2. Direitos dos pais ou representantes legais: 
 
a) Terem acesso a informação detalhada sobre 

as normas de participação do programa de 
OTL; 

b) Terem acesso a informação detalhada sobre o 
cronograma de atividades; 

c) Terem acesso a informação detalhada sobre 
os locais das refeições e ementas. 

 
 
XIV: IMPEDIMENTO À PARTICIPAÇÃO 
 
Caso ocorra incumprimento dos deveres descritos 
nas alíneas b) e c), do n.º 1, do ponto XII, e após 
avaliação da gravidade da situação pela equipa 
técnica, o jovem poderá ser impedido de continuar 
a frequentar as atividades. 
 
 
XV: CERTIFICADO 
 
Finda a participação no programa, os jovens 
recebem um certificado de participação. 
 
 
XVI: DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1. Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas de participação 
apresentadas; 

 
2. O Município de Loures reserva-se ao direito de 

proceder a alterações à programação prevista, 
caso se verifique estritamente necessário para 
a prossecução do programa. 

 
 
1 Registo 163/DRLVT, emitido pelo Instituto Português do 
Desporto e Juventude a 06/06/2013. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO 
DE TAXAS E TARIFAS 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 556/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação Grupo Folclórico e Etnográfico 

Danças e Cantares Verde Minho, com sede na 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal e com o NIF 503352861, 
realizou entre as 16h00 e as 24h00 do dia 1 
de julho de 2017, o XXIV Encontro de Culturas 
em Loures (FOLKLOURES), no Parque 
Engenheiro Adão Barata; 

 
B. No âmbito da iniciativa se verificou a 

necessidade de emissão da Licença de 
Utilização de Domínio Público (alínea f) do 
artigo 68.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, em vigor), no valor de 
136,00 € (cento e trinta e seis euros); 

 
C. A Associação supramencionada disponibilizou 

ao DCDJ o comprovativo da sua legal 
constituição e solicitou à Autarquia a emissão 
da referida licença, bem como a isenção de 
pagamento da respetiva taxa. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 5.º do 
Regulamento de Taxas do Município de Loures, 
em vigor, aprovar a isenção total do pagamento da 
taxa devida pela Associação Grupo Folclórico e 
Etnográfico Danças e Cantares Verde Minho, no 
valor de 136,00 € (cento e trinta e seis euros). 

 
 

Loures, 30 de outubro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 557/2017 
 

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

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510839533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, de segunda a sexta-
feira entre as 13H30 e as 15H00, para prática 
anual de ginástica pelos inscritos na Academia 
Sénior, no ano letivo de 2017/2018; 

 
B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 

pagamento, por hora, de 27,16 € (vinte e sete 
euros e dezasseis cêntimos), sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação tem a duração estimada de 

trezentas horas, correspondendo a um valor 
total a pagamento de 10.022,04 € (dez mil e 
vinte e dois euros e quatro cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
10.022,04 € (dez mil e vinte e dois euros e quatro 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 8 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 558/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Atlético Clube do Tojal, com sede na 

localidade de São Julião do Tojal, com o NIF 
501279237, realizou a apresentação do 
modelo de jogo aos atletas e familiares para o 
novo ano desportivo, na sala polivalente da 
Biblioteca Municipal José Saramago, no dia 5 
de setembro de 2017, entre as 18H30 e as 
20h00; 

 
B. A utilização da sala polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago prevê o pagamento 
por hora de 7,50 € (sete euros e cinquenta 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração de duas horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total de 18,75 € (dezoito euros e setenta e 
cinco cêntimos), com IVA incluído, à taxa legal 
em vigor. 

 
D. O Atlético Clube do Tojal disponibilizou ao 

DCDJ comprovativo da sua legal constituição 
e solicitou a isenção do pagamento relativo à 
utilização acima indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea d) do ponto 9 do quadro 
normativo da Biblioteca Municipal José Saramago 
em conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Atlético 
Clube do Tojal, no valor total de 18,75 € (dezoito 
euros e setenta e cinco cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 30 de outubro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 559/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures, 

com o NIPC 600079325, realizou no dia 27 de 
junho de 2017, treinos para os Campeonatos 
Nacionais do Desporto Escolar de Patinagem, 
entre as 10H30 e as 11H30, no Pavilhão Paz e 
Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade prevê 

o pagamento por hora, durante a semana, de 
11,16 € (onze euros e dezasseis cêntimos), 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de uma horas, 

correspondendo a um valor a pagamento de 
13,73 € (treze euros e setenta e três 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, 
ao Agrupamento de Escolas n.º 1 de Loures, no 
valor total de 13,73 € (treze euros e setenta e três 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 3 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 560/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A RF - Associação de Condomínios do Real 

Forte, com o NIF 509314538, utilizou o 
Auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica de Sacavém, no dia 14 de 
outubro de 2017, entre as 15H00 e as 19H00, 
para a apresentação do projeto social 
Kunoleco; 

 
B. A cedência do referido auditório, com 

utilização de equipamento audiovisual, 
pressupõe o pagamento por hora em período 
noturno, de 7,50 € (sete 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 30,00 
€ (trinta 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. 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 RF - Associação de 
Condomínios do Real Forte, no valor total de 
30,00 € (trinta euros), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 

Loures, 10 novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verba para o CCDML 
- Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 564/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 

 
B. De acordo com o estipulado no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, o 
limite máximo de apoio financeiro para 
instituições criadas pelos trabalhadores dos 
municípios, visando o apoio ao 
desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e desportivas vocacionadas para 
aqueles trabalhadores e seus familiares é de 
3,5% do somatório das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado por 12 meses; 

 
C. O montante referido anteriormente é de 

363.539,93 € (trezentos e sessenta e três mil, 
quinhentos e trinta e nove euros e noventa e 
três cêntimos), para o ano de 2017; 

 
D. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2017, está prevista uma 
dotação de 21.000,00 € (vinte e um mil euros), 
na classificação 03.03/04.07.01.01, destinada 
à aquisição de brinquedos para a festa de 
natal de 2017; 

 
E. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro; 
 
F. O CCDML tem a sua situação tributária e 

contributiva devidamente regularizada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 

Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
21.000,00 € (vinte e um mil euros), sendo que no 
início do ano de 2018 se fará o acerto de contas, 
mediante a apresentação da respetiva fatura. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba para a Casa 
do Gaiato de Lisboa, tendo por objetivo 
comparticipar nas despesas de funcionamento 
decorrentes de acolhimento de artistas 
participantes na 2.ª edição da iniciativa Loures 
Arte Pública. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 565/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, através do Departamento de 

Coesão Social e Habitação, no âmbito da 
Igualdade e Cidadania, realizou a 2.ª edição 
do Loures Arte Pública, com o intuito de 
continuar a aproximar a arte e a cultura das 
populações; 

 
B. Esta iniciativa consistiu na pintura de murais, 

paredes, fachadas, entre outros, por todo o 
concelho em simultâneo durante dez dias, 
com artistas nacionais e estrangeiros, tendo 
os artistas pernoitado na instituição Casa do 
Gaiato de Lisboa; 

 
C. Esta cedência incluiu o alojamento com 

acesso ao uso das instalações, e desta forma 
contribuiu para um aumento dos encargos da 
instituição nos consumos de água, eletricidade 
e gás; 

 
D. A atribuição da verba de 3.304,00 € (três mil, 

trezentos e quatro euros) à Casa do Gaiato de 
Lisboa visa comparticipar nas despesas de 
funcionamento decorrentes do acolhimento 
dos artistas. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas alíneas o) e u) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a transferência de verba no 
valor de 3.304,00 € (três mil, trezentos e quatro 
euros) à Casa do Gaiato de Lisboa, como 
comparticipação nas despesas de funcionamento, 
decorrentes do apoio logístico dado pela 
Instituição. 

 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação de Contrato-Programa a 
celebrar entre o Município de Loures e a Crevide - 
Creche Popular de Moscavide, Associação sem 
Fins Lucrativos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 566/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC) pretende ser um 
instrumento de combate à pobreza e à 
exclusão social em Portugal, em que as 
principais causas são estruturais, mas 
agravadas por fatores conjunturais. O 
Programa foi desenhado, tendo como foco os 
referidos objetivos, numa lógica de 
intervenção mediante apoio alimentar e outros 
bens de consumo básico, assim como no 
desenvolvimento de medidas de 
acompanhamento que capacitem as pessoas 
mais carenciadas a vários níveis, promovendo 
a sua inclusão. O Programa exige que cada 
território tenha uma organização, entre as 
entidades que se agrupam em candidaturas, 
que assegure a receção, armazenamento e 
distribuição, adequada dos vários tipos de 
alimento a fornecer às pessoas mais 
carenciadas, nomeadamente alimentos secos, 
frescos e congelados; 

 

B. A Crevide - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos tem, como é 
publicamente reconhecido, demonstrado 
elevada dinâmica para apresentação de novos 
projetos e desenvolvido um relevante trabalho 
social a favor da comunidade, nomeadamente 
a prestação de ajuda alimentar a famílias 
desfavorecidas; 

 
C. A Crevide desencadeou uma ação de 

mobilização junto das instituições sociais do 
Concelho de Loures, tendo por objetivo a 
candidatura do território do Concelho de 
Loures ao POAPMC, concretamente ao Aviso 
n.º POAPMC-F2-2017-01, Medida 1 - 
Tipologia de Operações 1.2.1: Distribuição de 
géneros alimentares e/ou bens de primeira 
necessidade; 

 
D. Para o efeito foi celebrado, a 27 de março de 

2017, o Protocolo de Parceria entre as 
seguintes Instituições: 

 
1. Associação Luiz Pereira Motta 
 
2. CECSSAC - Centro Cultural e Social de Santo 

António dos Cavaleiros 
 
3. CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos 
 
4. Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
 
5. START.SOCIAL - Cooperativa Sócio-

Educativa Para Desenvolvimento Comunitário, 
CRL; 

 
E. No referido Protocolo, as Instituições 

assumem as obrigações previstas no 
Regulamento Específico do POAPMC 
enquanto entidades mediadoras, 
comprometendo-se a efetuar a distribuição de 
géneros alimentares e o acompanhamento 
social às pessoas mais carenciadas do 
território de Loures, no número de 1234 
destinatários finais; 

 
F. Também no âmbito do referido Protocolo, a 

Crevide é designada como entidade 
coordenadora, tendo a responsabilidade de 
coordenar a operação, proceder à articulação 
entre as entidades parceiras e com a 
Autoridade de Gestão, e receber, gerir e 
transferir o financiamento atribuído. Assume 
ainda a função de Pólo de receção, a qual 
implica o recurso à contratação de serviços 
logísticos a empresas reconhecidas na área e 
com armazéns em Loures, colmatando deste 
modo a insuficiência de recursos das 
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entidades mediadoras no que se refere ao 
armazenamento e distribuição/transporte dos 
géneros alimentares; 

 
G. O valor da despesa mensal com a contratação 

dos serviços logísticos é superior à verba 
atribuída pelo POAPMC, a Crevide, enquanto 
entidade coordenadora, dirigiu ao Município de 
Loures um pedido de comparticipação 
financeira que permita assegurar a 
concretização dos trabalhos necessários à 
operação; 

 
H. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, são 
funções das Câmaras Municipais, apoiar 
atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva recreativa ou outra de 
interesse para o município e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal; 

 
I. A ação social é também umas das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a última 
redação em vigor. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto nas alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a redação em vigor, aprovar o Contrato-
Programa que se anexa, a celebrar entre o 
Município de Loures e a Crevide - Creche Popular 
de Moscavide, associação sem fins lucrativos, cujo 
objeto é a atribuição de apoio financeiro à 
Instituição, para exclusiva comparticipação no 
pagamento das despesas resultantes da 
contratação dos serviços de armazém e 
distribuição/transporte necessários para a 
execução dessa componente do POAPMC, 
possibilitando dessa forma a operação de 
distribuição de géneros alimentares e o 
acompanhamento social às pessoas mais 
carenciadas do território de Loures, no número de 
1234 destinatários finais, durante os 27 meses de 
vigência do POAPMC. 

 
Loures, 15 de novembro de 2017 

 
A Vereadora 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

                                   
 

CONTRATO-PROGRAMA 
 

celebrado entre 
 

o Município de Loures 
e a 

CREVIDE - Creche Popular de Moscavide 
 

Entre: 
 
o Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede em Loures, na Praça da 
Liberdade, devidamente representado neste ato 
pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, com poderes para 
o ato, doravante designada por Município ou por 
primeiro outorgante 
 
e 
 
a Crevide - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos, pessoa coletiva 
número 501116028, com sede em Moscavide, na 
Rua Artur Ferreira da Silva, n.º 18, União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, Concelho de 
Loures, devidamente representada neste ato pela 
Senhora Dr.ª Margarida Maria Sena Ferreira 
César, que outorga na qualidade de Presidente da 
Direção, doravante designada por Crevide ou por 
segundo outorgante 
 
e considerando que: 
 
1. O Programa Operacional de Apoio às Pessoas 

Mais Carenciadas (POAPMC) pretende ser um 
instrumento de combate à pobreza e à 
exclusão social em Portugal, em que as 
principais causas são estruturais, mas 
agravadas por fatores conjunturais. O 
Programa foi desenhado, tendo como foco os 
referidos objetivos, numa lógica de 
intervenção mediante apoio alimentar e outros 
bens de consumo básico, assim como no 
desenvolvimento de medidas de 
acompanhamento que capacitem as pessoas 
mais carenciadas a vários níveis, promovendo 
a sua inclusão. O Programa exige que cada 
território tenha uma organização, entre as 
entidades que se agrupam em candidaturas, 
que assegure a receção, armazenamento e 
distribuição, adequada dos vários tipos de 
alimento a fornecer às Pessoas Mais 
Carenciadas, nomeadamente alimentos secos, 
frescos e congelados; 
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2. A Crevide - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos tem, como é 
publicamente reconhecido, demonstrado 
elevada dinâmica para apresentação de novos 
projetos e desenvolvido um relevante trabalho 
social a favor da comunidade, nomeadamente 
a prestação de ajuda alimentar a famílias 
desfavorecidas; 

 
3. A Crevide desencadeou uma ação de 

mobilização junto das instituições sociais do 
Concelho de Loures tendo por objetivo a 
candidatura do território do Concelho de 
Loures ao POAPMC, concretamente ao Aviso 
n.º POAPMC-F2-2017-01, Medida 1 - 
Tipologia de Operações 1.2.1: Distribuição de 
géneros alimentares e/ou bens de primeira 
necessidade. Para o efeito foi celebrado a 27 
de março de 2017 o Protocolo de Parceria 
entre as seguintes Instituições: 

 
- Associação Luiz Pereira Motta 
- CECSSAC - Centro Cultural e Social de Santo 

António dos Cavaleiros 
- CREVIDE - Creche Popular de Moscavide, 

Associação Sem Fins Lucrativos 
- Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 
- START.SOCIAL- Cooperativa Sócio-Educativa 

Para Desenvolvimento Comunitário, CRL.; 
 
4. No referido Protocolo, o qual é parte integrante 

do presente como Anexo 1, as Instituições 
assumem as obrigações previstas no 
Regulamento Específico do POAPMC 
enquanto entidades mediadoras, 
comprometendo-se a efetuar a distribuição de 
géneros alimentares e o acompanhamento 
social às pessoas mais carenciadas do 
território de Loures, no número de 1234 
destinatários finais; 

 
5. Também no âmbito do referido Protocolo, a 

Crevide é designada como entidade 
coordenadora, tendo a responsabilidade de 
coordenar a operação, proceder à articulação 
entre as entidades parceiras e com a 
Autoridade de Gestão, e receber, gerir e 
transferir o financiamento atribuído. Assume 
ainda a função de pólo de receção, a qual 
implica o recurso à contratação de serviços 
logísticos a empresas reconhecidas na área e 
com armazéns em Loures, colmatando deste 
modo a insuficiência de recursos das 
entidades mediadoras no que se refere ao 
armazenamento e distribuição/transporte dos 
géneros alimentares; 

 
 
 

6. O valor da despesa mensal com a contratação 
dos serviços logísticos é superior à verba 
atribuída pelo POAPMC, conforme 
apresentado no Anexo 2 que integra o 
presente, pelo que a Crevide, enquanto 
entidade coordenadora, dirige ao Município de 
Loures um pedido de comparticipação 
financeira que permita assegurar a 
concretização dos trabalhos necessários à 
operação; 

 
7. De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
nomeadamente nas alíneas u) e v) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, são 
funções das Câmaras Municipais apoiar 
atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva, recreativa ou outra de 
interesse para o município e prestar apoio a 
pessoas em situação de vulnerabilidade, em 
parceria com as entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal; 

 
8. A ação social é também uma das atribuições 

dos Municípios, de acordo com o consignado 
na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, com a última 
redação em vigor. 

 
 
É livremente estabelecido e reciprocamente aceite 
o presente Contrato-Programa que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
Objeto 

 
O presente contrato-programa tem por objeto a 
atribuição de apoio financeiro pelo Município à 
Crevide, para exclusiva comparticipação no 
pagamento das despesas resultantes da 
contratação dos serviços de armazém e 
distribuição/transporte necessários para a 
execução dessa componente do POAPMC, 
possibilitando dessa forma a operação de 
distribuição de géneros alimentares e o 
acompanhamento social às pessoas mais 
carenciadas do território de Loures, no número de 
1234 destinatários finais, durante os 27 meses de 
vigência do POAPMC. 
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CLÁUSULA SEGUNDA 
Apoio financeiro 

 
1. O primeiro outorgante atribui ao segundo 

outorgante o apoio financeiro no montante 
máximo global de 67.500,00 € (sessenta e 
sete mil e quinhentos euros), de acordo 
com o plano de pagamentos previsto no 
número 3 da presente cláusula. 

 
2. O apoio financeiro referido no número 

anterior destina-se exclusivamente a 
comparticipar nos encargos/custos 
havidos com a operação referida na 
cláusula primeira, mediante a 
apresentação pelo segundo outorgante 
dos respetivos documentos comprovativos 
de despesa. 

 
3. O apoio atribuído obedece ao seguinte 

plano de pagamentos: 
 

a) durante o ano de 2017 uma verba no valor 
máximo total de 7.500,00 € (sete mil e 
quinhentos euros), com a classificação 
orçamental: 0703/04070104 - 2011 A 13, a 
transferir em pagamentos mensais de 
acordo com os respetivos documentos 
comprovativos de despesa apresentados e 
com limite máximo de 2.500,00 €, até 
atingir o montante total referido; 

b) durante o ano de 2018 uma verba no valor 
máximo total de 30.000,00 € (trinta mil 
euros), com a classificação orçamental: 
0703/04070104 - 2011 A 13, a transferir 
em pagamentos mensais de acordo com 
os respetivos documentos comprovativos 
de despesa apresentados e com limite 
máximo de 2.500,00 €, até atingir o 
montante total referido; 

c) durante o ano de 2019 uma verba no valor 
máximo total de 30.000,00 € (trinta mil 
euros), com a classificação orçamental: 
0703/04070104 - 2011 A 13, a transferir 
em pagamentos mensais de acordo com 
os respetivos documentos comprovativos 
de despesa apresentados e com limite 
máximo de 2.500,00 €, até atingir o 
montante total referido. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
Obrigações do primeiro outorgante 

 
O primeiro outorgante obriga-se a: 
 
a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao 

apoio financeiro referido no número 3 da 
cláusula segunda; 

b) Acompanhar, controlar e verificar a execução 
do projeto desenvolvido pelo segundo 
outorgante e objeto do presente contrato; 

c) Prestar no âmbito dos serviços municipais 
todo o apoio técnico necessário. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
Obrigações do segundo outorgante 

 
O segundo outorgante obriga-se a: 
 
a) Contratar os serviços de um operador logístico 

que assegure a receção, o armazenamento e 
a distribuição dos alimentos para o Concelho 
de Loures; 

b) Assegurar a entrega, até duas vezes por 
semana, dos bens alimentares necessários 
aos apoios em cada instituição; 

c) Coordenar o trabalho das cinco instituições 
parceiras no apoio às pessoas apoiadas; 

d) Respeitar os requisitos e obrigações do 
POAPMC; 

e) Informar o Município da execução dos 
trabalhos e do saldo financeiro da operação 
logística para permitir o correto 
acompanhamento dos apoios; 

f) Realizar a operação nos termos previstos no 
presente contrato e Protocolo de Parceria 
apresentado em sede de pedido em anexo; 

g) Cooperar com o Município no 
acompanhamento e controlo do exato e 
pontual cumprimento do presente contrato-
programa; 

h) Cumprir o estabelecido no presente contrato-
programa; 

i) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os 
elementos que lhe forem solicitados pelo 
Município, no âmbito do objeto do presente 
contrato-programa; 

j) Publicitar a operação objeto do presente 
contrato-programa, fazendo referência ao 
apoio pelo Município, através da menção 
expressa “Com o apoio da Câmara Municipal 
de Loures” e inclusão do respetivo logótipo em 
todos os suportes gráficos de promoção ou 
divulgação do projeto ou das atividades, bem 
como em toda a informação difundida nos 
diversos meios de comunicação, sempre que 
possível e que não seja contrário às normas 
gráficas definidas no POAPMC; 

k) Atender, na sua atuação, aos critérios de 
economia, eficácia e eficiência na gestão do 
apoio atribuído; 

l) Utilizar o apoio financeiro concedido em 
conformidade com a operação por si 
apresentada, não podendo ser desviado para 
outras finalidades; 
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m) Comunicar de imediato ao Município qualquer 
alteração ou ocorrência que ponha em causa 
o projeto apresentado ou a sua realização 
pontual; 

n) Permitir o acesso ao local de realização da 
operação, bem como aos locais onde se 
encontrem os elementos e documentos 
necessários ao acompanhamento e controlo 
pelo Município. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
Acompanhamento e Controlo 

 
A execução do presente contrato está sujeita a 
visitas de acompanhamento, controlo ou auditoria, 
por parte do primeiro outorgante ou de quem for 
mandatado por este, desde a celebração do 
presente contrato, tendo em vista a sua 
viabilização e consolidação, bem como a 
verificação do cumprimento das normas aplicáveis 
e das respetivas obrigações. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
Revisão ao Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa pode ser objeto de 
revisão, por acordo expresso das partes, no que 
se mostre estritamente necessário, ou 
unilateralmente pelo primeiro outorgante devido a 
imposição legal ou ponderoso interesse público, 
ficando sempre sujeita a prévia comunicação à 
segunda outorgante. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Incumprimento, Rescisão e Sanções 

 
1. O incumprimento pelo segundo outorgante de 

uma ou mais condições estabelecidas no 
presente contrato-programa constitui motivo 
para a rescisão imediata do mesmo por parte 
do primeiro outorgante. 

 
2. A rescisão do contrato, por causa imputável ao 

segundo outorgante, implica, apenas no caso 
de qualquer desvio do apoio financeiro para 
fim diferente do previsto na cláusula primeira, 
a restituição do correspondente apoio 
financeiro auferido indevidamente, sendo o 
segundo outorgante obrigado, no prazo de 60 
dias úteis a contar da data de receção da 
respetiva notificação, a devolver os montantes 
recebidos, acrescidos de juros à taxa legal 
contados desde a data de recebimento dos 
ditos montantes. 

 
 

3. No caso de incumprimento do presente 
contrato-programa, fica o segundo outorgante 
impedido de apresentar novo pedido de apoio 
ou beneficiar de apoio do Município que 
revista a mesma natureza e finalidade, num 
período a estabelecer pelo Órgão Executivo. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
Denúncia 

 
O presente contrato-programa poderá ser 
denunciado pelo segundo outorgante ao primeiro 
outorgante, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 
invocando que os fundamentos que justificaram o 
pedido de apoio e a sua adesão ao presente 
contrato-programa já não subsistem e, no caso de 
já se ter verificado a atribuição de apoio financeiro 
por parte do Município e de qualquer desvio do 
apoio financeiro para fim diferente do previsto na 
cláusula primeira, procedendo à devida restituição 
do correspondente montante auferido 
indevidamente, nas condições previstas no n.º 2 
da Cláusula Sétima. 

 
 

CLÁUSULA NONA 
Revogação 

 
O presente contrato-programa pode ser revogado 
a todo o tempo por acordo das partes, o qual será 
formalizado por escrito. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA 
Vigência do Contrato-Programa 

 
O presente contrato-programa entra em vigor na 
data da sua celebração e o termo de vigência 
deste contrato ocorre com o integral cumprimento 
de todas as obrigações dele emergentes. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 
Dúvidas e Omissões 

 
As dúvidas e omissões resultantes da 
interpretação, validade ou aplicação das cláusulas 
deste contrato-programa serão resolvidas 
casuisticamente, por acordo entre os seus 
outorgantes, segundo o princípio geral da 
interpretação mais favorável à prossecução do 
objeto expresso na cláusula primeira. 
 
 
Feito em Loures, aos ___ dias do mês de 
novembro do ano dois mil e dezassete, em dois 
exemplares originais, ficando um em poder de 
cada uma das partes. 
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Pela Câmara Municipal de Loures 
 

O Presidente 
Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 

Pela Crevide - Creche Popular de Moscavide, 
Associação Sem Fins Lucrativos 

 
A Presidente 

Margarida Maria Sena Ferreira César 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no evento Venda de Natal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 567/2017 

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

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

 
B. O Festival de Natal é um evento que pretende 

posicionar Loures como um espaço aberto à 
animação e atividades ligadas à época 
natalícia, dinamizando o centro da cidade 
através de uma atrativa oferta complementar 
ao comércio tradicional; 

 
C. Umas das vertentes centrais do Festival de 

Natal é uma Venda de Natal, que se pretende 
que reúna o que de melhor o nosso Concelho 
tem para oferecer em termos de artesanato, 
bem como de produtos biológicos e regionais; 

 
D. Que a próxima edição do Festival de Natal 

terá lugar entre os dias 8 e 23 de dezembro, 
na Cidade de Loures, e que a Venda de Natal 
irá realizar-se na zona envolvente aos Paços 
do Concelho. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ff) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na atual redação, 
aprovar as normas de participação da Venda de 
Natal. 

 
 

Loures, 14 de novembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

VENDA DE NATAL 
 

Normas de Participação 
 

Artigo 1.º 
(Organização e objetivo) 

 
A Venda de Natal é uma organização do Município 
de Loures, nomeadamente através da Unidade de 
Turismo, integrada no Festival de Natal, e visa 
promover o artesanato nas suas diferentes 
vertentes, nomeadamente tradicional e urbano, 
bem como os produtos biológicos e regionais. 

 
 

Artigo 2.º 
(Localização) 

 
Este certame terá lugar no mês de dezembro, na 
Cidade de Loures, sendo as respetivas datas 
definidas anualmente. 

 
 

Artigo 3.º 
(Horário de funcionamento) 

 
O evento funciona todos os dias, das 12h00 às 
19h00h, podendo este horário ser ajustado 
anualmente. 

 
 

Artigo 4.º 
(Âmbito) 

 
1. Podem participar na Venda de Natal, artesãos 

a título individual, associações e centros ou 
cooperativas de artesanato, desde que 
apresentem peças genuínas e de produção 
própria, bem como produtores de produtos 
biológicos e regionais. 
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2. Os artigos ou produtos que não se enquadrem 
no âmbito descrito no número anterior do 
presente artigo poderão ser retirados do 
espaço de venda/exposição. 

 
 

Artigo 5.º 
(Vagas) 

 
O número de lugares disponíveis é de 14 
(catorze), podendo o número de vagas ser 
ajustado anualmente. 

 
 

Artigo 6.º 
(Candidaturas) 

 
1. As candidaturas são feitas através do 

preenchimento da ficha de inscrição (anexo 1), 
acompanhada obrigatoriamente dos seguintes 
documentos: 

 
a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou 

cartão de cidadão; no caso deste último, em 
alternativa, apresentação do original do 
documento na Unidade de Turismo; 

 
b) Fotocópia da Carta de Artesão (quando 

aplicável); 
 
c) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e 

máximo de 10), consideradas representativas 
do trabalho do expositor. 

 
2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão 

consubstancia o presumido consentimento da 
sua reprodução, por parte do seu titular. Caso 
entenda e em alternativa, o titular pode dirigir-
se à Unidade de Turismo, apresentando o 
original do documento, a fim de verificação da 
identidade. 

 
3. O prazo limite para apresentação de 

candidaturas é fixado anualmente, e podem 
ser entregues pelas seguintes formas: 

 
a) Por fax, através do número 211151793; 
 
b) Por e-mail, através do endereço eletrónico 

turismo_inscricoes@cm-loures.pt; 
 
c) Por correio, para o endereço Câmara 

Municipal de Loures - Unidade de Turismo - 
E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, 
considerando-se a data do respetivo carimbo; 

 
d) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no 

Parque Adão Barata, nos dias úteis entre as 
9h00 e 12h30 e as 14h00 e 17h30. 

Artigo 7.º 
(Exclusão de candidaturas) 

 
1. São critérios de exclusão das candidaturas: 
 
a) As inscrições que não reúnam os elementos e 

não cumpram os prazos mencionados no 
artigo 6.º; 

 
b) As inscrições que não se enquadrem no 

âmbito da Venda de Natal. 
 
2. O período de reclamação, após comunicação 

de exclusão e não seleção, é de dez dias 
úteis. 

 
3. As reclamações devem ser obrigatoriamente 

formalizadas por escrito, não se prestando 
esclarecimentos acerca do processo de 
seleção por outras vias. 

 
 

Artigo 8.º 
(Critérios de seleção dos candidatos) 

 
1. A Unidade de Turismo é responsável pela 

seleção das candidaturas recebidas, que será 
feita mediante critérios de seleção específicos. 

 
2. São critérios o enquadramento das 

peças/produtos no Festival de Natal, a 
originalidade dos trabalhos, a variedade das 
peças/produtos a expor e o “trabalho ao vivo”, 
sendo a carta de artesão fator de desempate. 

 
3. Todos os critérios são pontuados na escala de 

1 a 10 e têm a mesma ponderação. O 
resultado será a soma da pontuação obtida 
em todos os critérios. 

 
4. O resultado do processo de seleção e 

exclusão das candidaturas será sempre 
comunicado pela Organização. 

 
 

Artigo 9.º 
(Valor de participação) 

 
A participação nesta Venda de Natal é gratuita. 

 
 

Artigo 10.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição dos espaços a cada um dos 

expositores é definida pelo Município e tem as 
seguintes dimensões e características: 
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a) stand com a medida de 9 m2 (3 m x 3 m), com 
alcatifa, sistema de fecho, tomada elétrica, 
iluminação e identificação do expositor. 

 
2. A ocupação/preparação dos espaços pelos 

expositores decorre entre as 09h00 e as 
11h30 do primeiro dia do evento, não sendo 
permitidas cargas e descargas após esta hora. 

 
3. O mobiliário expositivo é da responsabilidade 

do participante. 
 
4. O expositor não pode danificar os espaços 

disponibilizados ou o pavimento. 
 
5. É proibida a exposição e/ou venda de artigos 

fora dos respetivos espaços atribuídos, assim 
como qualquer tipo de publicidade. 

 
6. O expositor deve permanecer no seu espaço 

durante o horário de funcionamento da Venda 
de Natal e não pode abandoná-lo antes da 
hora de encerramento. 

 
7. Não é permitida a abertura dos espaços fora 

do horário de funcionamento do evento. 
 
8. A desocupação dos espaços deve ser feita 

das 19h00 às 21h00 do último dia do evento, 
não se responsabilizando o Município, após o 
encerramento do Festival de Natal, por 
material que não esteja em segurança. 

 
9. Os espaços disponibilizados aos expositores 

não podem ser cedidos a terceiros. 
 
 

Artigo 11.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do 
presente evento, a: 
 
a) Cedência do local para sua realização; 
 
b) Atribuição e distribuição da ocupação dos 

espaços; 
 
c) Vigilância do recinto do evento, bem como a 

limpeza das áreas comuns de circulação. 
 
 

Artigo 12.º 
(Obrigações dos expositores) 

 
São obrigações dos expositores: 
 
a) Utilizar, em local visível, o cartão de 

identificação, fornecido pelo Município; 

b) A disposição das suas peças/produtos, 
devendo o preço de venda respetivo estar 
marcado em lugar visível e de modo legível; 

 
c) Zelar pelos seus produtos em caso de 

condições atmosféricas adversas; 
 
d) Garantir a segurança de todos os materiais e 

dos produtos expostos; 
 
e) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos 

no final de cada dia. 

 
Artigo 13.º 

(Apoio ao evento) 
 

Durante o horário de realização da Venda de 
Natal, e de modo a garantir o seu bom 
funcionamento, haverá a presença, em 
permanência, de trabalhadores do Município. 

 
Artigo 14.º 

(Disposições finais) 
 

1. Não são admitidos menores de 16 anos como 
expositores no evento. No caso de menores 
de idade, é obrigatória a apresentação de 
autorização expressa dos pais ou 
responsáveis legais. 

 
2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para 

além do disposto no presente normativo, todas 
as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 
comercializam. 

 
3. Os vendedores são os únicos responsáveis, 

perante as autoridades tributárias, 
administrativas e policiais, pela proveniência e 
venda dos bens expostos. 

 
4. A Organização poderá realizar ações de 

avaliação dos espaços dos expositores e 
respetivos produtos. 

 
5. O alojamento, transporte e alimentação dos 

expositores são de sua responsabilidade. 
 
6. Os danos provocados nos espaços cedidos, 

decorrentes de utilização indevida e imputável 
ao participante, concedem ao Município o 
direito de ser ressarcido pelo valor necessário 
à sua substituição ou reparação. 

 
7. A inscrição na Venda de Natal implica a 

aceitação de todas as cláusulas inscritas nas 
presentes Normas de Participação. 

 
8. Os casos omissos serão decididos pela 

Organização. 
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FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

VENDA DE NATAL 
 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 

Nome do responsável: _____________________________________________________________________________ 
 
Nome de expositor (a constar no stand): _______________________________________________________________ 
 
Blog/Página: _____________________________________________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a Expor: 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: ____________________________________                                         Data de nascimento: ___ / ___ / _____ 
 
Morada: _________________________________________________________________________________________ 
 
Código postal: ________ - ______   Localidade: _________________________________________________________ 
 
Telefone: _____________     Fax: _____________      e-mail: ______________________________________________ 
 
Eventos em que participou anteriormente: ______________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________________________________ 
 
Trabalho ao vivo:      Sim �       Não � 
 
Carta de Artesão:     Sim �        Não � 
 

 
� Declaro ainda que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para a Venda de Natal. 
 
Data: ______ / ______ / ______                                         __________________________________________________ 

(Assinatura) 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO: 

N.º de ordem: ________________ 
 
Data de Inscrição: _____ / ____ / ______                  Hora de inscrição: ______ h ______ m 
 
 
Anexos: 
 

� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 

� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 

� Fotos dos produtos a expor 

� Carta de Artesão/Unidade Produtiva Artesanal 

 
 
Rubrica: ___________________________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. Vereador André Claro Amaral Ventura) 
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GALARDÃO DE MÉRITO EMPRESARIAL 
 

Proposta de aprovação da atribuição do Galardão 
de Mérito Empresarial do ano 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 568/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures instituiu em 1991, no 

âmbito de concretização da sua política 
municipal de estímulo ao desenvolvimento 
socioeconómico sustentável, o Galardão de 
Mérito Empresarial; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures, na sua 39.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 13 de maio 
de 2015, aprovou a proposta n.º 230/2015, 
que aprovou a promoção do evento anual 
Galardão de Mérito Empresarial, bem como o 
seu Regime de Participação; 

 
C. A atribuição do Galardão de Mérito 

Empresarial visa galardoar as empresas que 
contribuem para o desenvolvimento do 
Concelho de Loures através da criação de 
riqueza, valor e de emprego e que se 
destaquem pela sua ação empresarial nas 
áreas da inovação, capacidade 
empreendedora, internacionalização, 
consolidando, deste modo, a sua 
sustentabilidade socioeconómica; 

 
D. De acordo com o artigo 12.º do referido 

Regime de Participação, a Câmara Municipal 
aprova, por deliberação, a homologação e 
atribuição do Galardão de Mérito Empresarial; 

 
E. A Comissão de Avaliação do Galardão de 

Mérito Empresarial, em reunião efetuada em 
16 de novembro de 2017, decidiu, por 
consenso, propor que sejam galardoadas as 
seguintes empresas: Afinomaq - Sociedade 
Técnica de Manutenção de Máquinas e 
Equipamentos, Lda.; Perene, S.A. e Tipocor - 
Publicidade e Artes Gráficas, Lda.. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 2 do 
artigo 12.º do Regime de Participação do Galardão 
de Mérito Empresarial, homologar a proposta da 
Comissão de Avaliação e atribuir o Galardão de 
Mérito Empresarial, edição de 2017, às três 
empresas a seguir identificadas: 
 

- Afinomaq - Sociedade Técnica de Manutenção 
de Máquinas e Equipamentos, Lda. 

 
- Perene, S.A. 
 
- Tipocor - Publicidade e Artes Gráficas, Lda. 

 
 

Loures, 16 de novembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, na ausência do Sr. 
Vereador André Claro Amaral Ventura) 

 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de submissão a deliberação da 
Assembleia Municipal de autorização, ao 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, para concessão 
de apoio financeiro, ou outro, ao CCDML - Centro 
de Cultura e Desporto do Município de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 550/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do número 1 do artigo 

25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência do órgão deliberativo 
dos municípios, sob proposta da Câmara 
Municipal, autorizar os conselhos de 
administração dos serviços municipalizados a 
deliberar sobre concessão de apoio financeiro 
a instituições legalmente constituídas pelos 
seus funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 

 
B. Nos termos do n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 

50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas, no Capítulo II 
daquele diploma, referente aos serviços 
municipalizados; 
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C. Nos termos do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro, é fixado como limite máximo de 
transferência 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 

 
D. O somatório anual das remunerações dos 

trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures, e 
atendendo ao limite de 3,5%, é de 127.522,97 
€ (cento e vinte e sete mil quinhentos e vinte e 
dois euros e noventa e sete cêntimos); 

 
E. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures é uma pessoa coletiva legalmente 
constituída e dotada de personalidade jurídica, 
que se enquadra nas organizações previstas 
no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 
de janeiro; 

 
F. O Conselho de Administração do Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou a 
proposta n.º 365/2017, na sua 2.ª reunião 
ordinária, realizada em 10 de novembro de 
2017, que remeteu aos Municípios de Loures 
e Odivelas para autorizar aquele Conselho de 
Administração a deliberar sobre a concessão 
de apoio financeiro ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures autorizar o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas a deliberar sobre a concessão de apoio 
financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de 127.522,97 € (cento e vinte e sete mil 
quinhentos e vinte e dois euros e noventa e sete 
cêntimos). 

 
 
 
 
 
 
 

Loures, 15 de novembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 116/2017 
 

de 9 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
no Secretário 

do Gabinete de Apoio à Presidência 
 

- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 
a eficácia do funcionamento dos serviços, a 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 14190/2015, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
235, de 1 de dezembro de 2015; 

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 3 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, o secretário do 
gabinete de apoio à presidência presta apoio 
ao presidente da câmara municipal e ao 
respetivo gabinete. 
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Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, delego e subdelego no 
Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência, 
Rui Manuel Rodrigues Francisco, nas ausências e 
impedimentos do Senhor Chefe do Gabinete de 
Apoio à Presidência, Gonçalo Filipe Vintém 
Caroço, e com salvaguarda das competências já 
delegadas neste através do Despacho n.º 
100/2017, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
para os serviços municipais e 
intermunicipalizados, exceto: 
 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 120/2017 
 

de 10 de novembro de 2017 
 

Retificação do Despacho n.º 87/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade no meu anterior 
Despacho n.º 87/2017, datado de 2 de novembro 
de 2017, relativo à delegação e subdelegação de 
competências no Chefe do Serviço Municipal de 
Proteção Civil, procede-se, nos termos do disposto 
no artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
 
Deste modo, no assunto e no ponto 2, onde se lê 
“Coordenador do Serviço Municipal de Proteção 
Civil” deverá ler-se “Chefe do Serviço Municipal de 
Proteção Civil”. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 

DESPACHO n.º 123/2017 
 

de 14 de novembro de 2017 
 

Cessação da nomeação 
em regime de substituição 

do Técnico Superior 
António Manuel Mira Alfaro Martins, 

como Diretor 
do Departamento de Obras Municipais 

 
Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como do n.º 6 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, na sua redação atual, adaptada à 
administração local através da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, determino a cessação da nomeação 
em regime de substituição do Técnico Superior 
António Manuel Mira Alfaro Martins, no cargo de 
Diretor do Departamento de Obras Municipais. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 13 
de novembro de 2017. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 124/2017 
 

de 14 de novembro de 2017 
 

Designação em Regime de Substituição 
da Técnica Superior 

Maria Amélia de Jesus Pardal, 
como Diretora 

do Departamento de Obras Municipais 
 

Considerando a Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, publicada, através do 
Despacho n.º 14190/2015, em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 235, a 1 de dezembro de 
2015, e a necessidade de funcionamento dos 
serviços, no uso da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro e de acordo com o 
previsto no n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, 
de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 
30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 
128/2015, de 3 de setembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014 de 31 de 
dezembro e pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro, determino a designação, em regime de 
substituição, da técnica superior Maria Amélia de 
Jesus Pardal para o cargo de Diretora do 
Departamento de Obras Municipais. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 13 
de novembro de 2017. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 152/2017 
 

de 17 de novembro de 2017 
 

Conselho Municipal da Juventude 
e 

Conselho Municipal do Associativismo 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 
36.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na sua redação atual, nos artigos 44.º e 
seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando as competências 
conferidas por lei na al. a) do artigo 4.º da Lei n.º 
8/2009, de 18 de fevereiro, na sua redação atual, 
e artigos 5.º e 6.º do Regulamento do Conselho 
Municipal do Associativismo aprovado na reunião 
ordinária do executivo municipal de 9 de junho de 
2015 e pela Assembleia Municipal em 25 de junho 
de 2015, delego no Sr. Vice-Presidente, Paulo 
Jorge Piteira Leão, as competências que me estão 
afetas no âmbito do Conselho Municipal da 
Juventude e do Conselho Municipal do 
Associativismo. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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VICE-PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 133/2017 
 

de 14 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
na Diretora do Departamento 

de Obras Municipais 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo l à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
75/2017, de 25 de outubro de 2017, delego e 
subdelego na Sr.ª Diretora do Departamento de 
Obras Municipais (DOM), Maria Amélia de Jesus 
Pardal, as seguintes competências: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento até ao limite de 200.000,00 
€ (duzentos mil euros), bem como praticar 
todos os atos preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e à fase de 
execução dos contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis, aquisição 
de serviços e empreitadas até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), IVA incluído; 

 
6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 

DOM; 
 
7. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DOM, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Presidente ou da Câmara 
Municipal, nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 
empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

d) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

e) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

f) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

g) Aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
II. Gestão de Recursos Humanos do 

Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
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4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras Áreas: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas ao Departamento, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
Fica, ainda, a Senhora Diretora do Departamento 
de Obras Municipais autorizada a subdelegar as 
competências ora conferidas, que em cada caso 
se revelem mais adequadas, nos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas, em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
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Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 14 de novembro 
de 2017. 

 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 129/2017 
 

de 14 de novembro de 2017 
 

Retificação do Despacho n.º 101/2017 
 

Tendo-se verificado a existência de manifesto erro 
material na expressão da vontade do meu anterior 
Despacho n.º 101/2017, datado de 2 de novembro 
de 2017, relativo à subdelegação de competências 
no Comandante do Serviço de Polícia Municipal 
de Loures, procede-se nos termos do disposto do 
artigo 174.º do novo Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, à retificação do mesmo. 
 
Deste modo, onde se lê “Subcomissário” deverá 
ler-se “Comissário”. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 

DESPACHO n.º 118/2017 
 

de 8 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 96/2017, 
de 3 de novembro, subdelego na licenciada Lucília 
Conceição Caetano Silva Reis, Chefe da Divisão 
de Habitação (DH), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública 
e Realização de Despesa 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela Divisão até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
2. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 
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5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), IVA incluídos; 

 
6. Praticar atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da DH, e ainda os necessários 
à execução dos atos do ora subdelegante, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
 
b) A homologação de autos de suspensão de 

empreitadas; 
 
c) A homologação de autos de receção de 

empreitadas; 
 
d) A homologação de autos de vistoria para 

redução de cauções; 
 
e) Aprovação das modificações aos planos de 

trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
 
lI 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade 
 

1. As atribuídas à Câmara Municipal, na 
qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o 
Regime de Arrendamento Apoiado, 
nomeadamente apenas no que respeita às 
atualizações de valores de renda e da 
composição dos agregados familiares; 

 
2. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo 
 

As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
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2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 

 
 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI 
 

Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 119/2017 
 

de 8 de novembro de 2017 
 

Delegação e subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 96/2017, 
de 3 de novembro, subdelego na licenciada Paula 
Cristina Ferreira Henriques, Chefe da Divisão de 
Intervenção Social e Saúde (DISS), os seguintes 
poderes e competências, no âmbito da respetiva 
Divisão: 

 
I 
 

Em matéria da Contratação Pública 
e Realização de Despesa 

 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

52 

 

3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), IVA incluídos; 

 
 
lI 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade 
 

Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

lV 
 

Em matéria de Procedimento Administrativo 
 

As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
3. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, vinculativa 

para o Município ou constitutiva de direitos de 
terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o Município se deva 
pronunciar. 
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V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

A Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
(a) Carla Barra 

 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

DESPACHO n.º 121/2017 
 

de 10 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão de Cultura 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 92/2017, de 31/10/2017, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Chefe da Divisão de Cultura, Dr.ª Patrícia Lopes 
da Silva, as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 

 
 

I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 

1. Propor a contração de despesas para 
aquisição de bens e serviços, bem como a 
escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito da 

Divisão de Cultura. 
 
 
II- Gestão dos Recursos Humanos 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos 

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
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7. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
8. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos; 
 

10. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
 

III- Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor; 

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
3. Propor a utilização dos equipamentos 

municipais geridos pela Divisão de Cultura, no 
quadro dos atos normativos em vigor; 

 
4. Propor a isenção dos pagamentos devidos 

pela utilização dos equipamentos geridos pela 
respetiva unidade orgânica; 

 
5. Propor a concessão de licenças, nos termos 

da lei, regulamentos e posturas, nas áreas 
cujas funções lhe são atribuídas; 

 
6. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 

 
 

IV- Procedimento Administrativo 
 

As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de responsável pela direção 
do procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada de 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 122/2017 
 

de 10 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão de Desporto 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 92/2017, de 31/10/2017, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Chefe da Divisão de Desporto, Dr.ª Helena 
Cristina Inácio Candeias, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
 
 
 
 
 

I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 

1. Propor a contração de despesas para 
aquisição de bens e serviços, bem como a 
escolha de procedimentos de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito da 

Divisão de Desporto. 
 
 
II- Gestão dos Recursos Humanos 

 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Autorizar, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constante e a sua conformidade com os 
limites legalmente estabelecidos 

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
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7. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
8. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos; 
 

10. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
 

III- Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor; 

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
3. Propor a utilização dos equipamentos 

municipais geridos pela Divisão de Desporto, 
no quadro dos atos normativos em vigor; 

 
4. Propor a isenção dos pagamentos devidos 

pela utilização dos equipamentos geridos pela 
respetiva unidade orgânica; 

 
5. Propor a concessão de licenças, nos termos 

da lei, regulamentos e posturas, nas áreas 
cujas funções lhe são atribuídas; 

 
6. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 

 
 

IV- Procedimento Administrativo 
 

As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de responsável pela direção 
do procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada de 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou vinculativa para o Município ou constitutiva 
de direitos de terceiros ou que verse, de forma 
inovadora, matérias sobre as quais o 
Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 
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� INFORMAÇÃO n.º 49/DPGU/LC 

 
de 10 de novembro de 2017 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 
em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 13 a 17 de novembro de 2017, por se encontrar 
de férias, informo que as competências que me 
foram subdelegadas através do despacho n.º 
83/2017, sejam assumidas pelo Sr. Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística, Arqt.º João Costa. 
 
Divulgue-se. 

 
 
 

Loures, 10 de novembro de 2017 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
(a) Luís Carvalho 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 149/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão 

de Planeamento e Reabilitação Urbana 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho e do disposto nos artigos 
46.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, assim como as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Bernardino Soares, através do Despacho 
n.º 83/2017, de 31.10.2017, subdelego na Senhora 
Chefe da Divisão de Planeamento e Reabilitação 
Urbana (DPRU), Arqt.ª Maria Manuela de Melo 
Risques Marques Carneiro, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
 
I 
 

1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa para 
aquisição e locação de bens móveis e serviços, 
bem como a escolha do procedimento prévio, a 
aprovação em minuta, a audiência prévia, a 
adjudicação e restantes formalidades. 
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2. No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares; 

 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro: 

 
Exercer as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, com a 
redação vigente. 
 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito do 
Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
relativo ao regime de regularização e de alteração 
e ou ampliação de estabelecimentos e 
explorações de atividades industriais, pecuárias, 
de operações de gestão de resíduos e de 
explorações de pedreiras incompatíveis com 
instrumentos de gestão territorial e ou 
condicionantes ao uso do solo. 
 
 
6. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
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ii. A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 

DESPACHO n.º 150/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Divisão de Gestão Urbanística 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho e do disposto nos artigos 
46.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, assim como as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Bernardino Soares, através do Despacho 
n.º 83/2017, de 31.10.2017, subdelego no Senhor 
Chefe da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), 
Arqt.º João Pedro Alves de Oliveira da Silva Costa, 
as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 

 

I 
 

1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa para 
aquisição e locação de bens móveis e serviços, 
bem como a escolha do procedimento prévio, a 
aprovação em minuta, a audiência prévia, a 
adjudicação e restantes formalidades. 
 
 
2. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 

como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas, nos termos da lei; 

 
d) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
e) Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
f) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 
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3. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 

 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 

 
c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.º 12 do 
artigo 13.º, n.º 4 do artigo 14.º, artigo 15.º, n.º 
5 do artigo 20.º, n.º 6 do artigo 27.º, artigo 
75.º, n.º 2 do artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º e 
n.º 2 do artigo 78.º do Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, com a redação vigente; 

 
b) Praticar todos os atos instrutórios necessários 

à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente. 

 
 
 
 

5. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, artigo 11.º, artigo 15.º, n.º 5 do 
artigo 20.º, n.º 2 do artigo 27.º, artigo 75.º, n.º 
2 do artigo 76.º e n.º 7 do artigo 77.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
com a redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/20 14, de 9 de setembro; 

 
b) Praticar todos os atos instrutórios necessários 

à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
 
6. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito dos 
seguintes diplomas legais: 
 
• Regulamento de Obras e Trabalhos na Via 

Pública relativo à construção, instalação, uso e 
conservação de infraestruturas no Município 
de Loures, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, na 
parte referente ao urbanismo; 

 
• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 
• Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que 

aprovou o Regime Jurídico da Instalação, 
Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
n.ºs 228/2009, de 14 de setembro, 15/2014, de 
23 de janeiro, 128/2014, de 29 de agosto, e 
186/2015, de 3 de setembro; 

 
• Anexo ao Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 

janeiro, que aprovou o Regime Jurídico de 
Acesso e Exercício de Atividades de 
Comércio, Serviços e Restauração 
(RJAEACSR), no que se refere aos aspetos 
de natureza urbanística; 
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• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
75/2015, de 11 de maio, que aprovou o 
Regime Geral da Gestão de Resíduos, 
referentes ao âmbito urbanístico; 

 

• Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto., 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime da 
Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, vias 
públicas e edifícios habitacionais; 

 

• Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de técnicos 
para integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados; 

 

• Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprovou 
o Regulamento Geral do Ruído; 

 

• Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 
de maio, que cria o Sistema de Indústria 
Responsável; 

 

• Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 
com a redação conferida pela Lei n.º 65/2013, 
de 27 de agosto, que estabelece o Regime de 
Manutenção e Inspeção de Elevadores; 

 
• Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
e pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, que simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística; 

 
• Decreto-Lei n.° 48/96, de 15 de maio, na 

redação dada pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 
16 de janeiro, relativo aos horários de 
funcionamento; 

 
• Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 

7. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

62 

 

DESPACHO n.º 151/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Unidade 

de Fiscalização Técnica Urbanística 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
com a última alteração introduzida pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho e do disposto nos artigos 
46.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando, ainda, o 
disposto no Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, 
de 16 de dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro, assim como as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Bernardino Soares, através do Despacho 
n.º 83/2017, de 31.10.2017, subdelego no Senhor 
Chefe da Unidade de Fiscalização Técnica 
Urbanística (UFTU), Arqt.º Francisco José Ferreira 
dos Santos, as seguintes competências, no âmbito 
da respetiva unidade orgânica: 

 
I 
 

1. Contratação Pública: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento no âmbito da execução de 
obras coercivas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 

 
b) Propor a contratação e contração de despesa 

para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo, nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

 
b) Assegurar a integração da perspetiva de 

género no âmbito da unidade orgânica; 
 
c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
d) Praticar outros atos e formalidades de caráter 

instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 

 
e) Declarar extintos e mandar arquivar 

procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 

 
 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 

 
b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 

acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
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c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Unidade, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
d) Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 

a mobilidade de recursos humanos. 
 
 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
peIo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro: 

 
a) Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 

 
b) Exercer as competências previstas n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.ºs 2 e 3 
do artigo 49.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 2 do artigo 76.º, n.º 7 do artigo 
77.º, n.º 1 do artigo 90.º, artigo 95.º e artigo 
96.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, com a redação vigente. 

 
 
5. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro: 

 
a) Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 

 
b) Exercer as competências previstas no n.º 2 do 

artigo 8.º, artigo 11.º, n.º 2 do artigo 65.º, n.º 7 
do artigo 77.º, n.º 1 do artigo 90.º, n.º 1 do 
artigo 95.º e artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, com a redação 
anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro. 

 
 
 
 

6. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os atos 
instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito dos 
seguintes diplomas legais: 
 
• Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 

 
• Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 

com a redação conferida pelo Decreto-Lei n.º 
75/2015, de 11 de maio, que aprovou o 
Regime Geral da Gestão de Resíduos, 
referentes ao âmbito urbanístico; 

 
• Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 

alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, que aprovou o Regime da 
Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, vias 
públicas e edifícios habitacionais; 

 
• Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 

republicado pelo Decreto-Lei n.º 268/2009, de 
29 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de técnicos 
para integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados; 

 
• Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 

pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprovou 
o Regulamento Geral do Ruído; 

 
• Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 

com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
132/2012, de 14 de agosto e pelo Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro, relativo ao 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
incluindo assegurar e efetuar as ações de 
fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias, no âmbito deste regime legal; 

 
• Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 

com a última alteração dada pelo Decreto-Lei 
n.º 217/2012, de 9 de outubro, relativo às 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e de instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis, incluindo 
assegurar a respetiva fiscalização. 
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7. Outras áreas de atividade: 
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 
i. A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 

 
ii. A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 

 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor 
 

(a) Luís Jorge Rodrigues de Carvalho 
 
 
 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

DESPACHO n.º 130/2017 
 

de 13 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído pelo 
artigo 38.º do Anexo l da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vice-Presidente 
Paulo Piteira através do Despacho n.º 91/2017, de 
31 de outubro, subdelego na Senhora Chefe da 
Divisão de Zonas Verdes e Floresta (DZVF), Arqt.ª 
Madalena Rosário Manso Henriques Rosa Neves, 
as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela unidade orgânica até ao limite de 
200.000,00 € (duzentos mil euros), bem como 
praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 

 
2. Propor a contração de despesa e a escolha de 

procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
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4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

unidade orgânica; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da unidade orgânica, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 
empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

d) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

e) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

f) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

g) A aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alterações do preço contratual 
nem dos prazos. 

 
 
II. Gestão dos Recursos Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
 
III. Outras áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da unidade orgânica, de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. Gerir as instalações e os equipamentos afetos 

à unidade orgânica; 
 
3. Promover e gerir os espaços florestais de 

acordo com a legislação em vigor e no âmbito 
das competências municipais, incluindo a 
promoção do processo de florestação do 
Concelho; 

 
4. Promover e assegurar a gestão, manutenção 

e conservação dos espaços verdes e parques 
municipais ou sob gestão municipal; 

 
5. Monitorizar e avaliar o Acordo de Execução 

celebrado entre o Município e as Juntas de 
Freguesia no âmbito da manutenção e 
conservação dos espaços verdes; 

 
6. Assegurar a manutenção de espaços verdes 

integrados em equipamentos sob gestão 
municipal, bem como a manutenção, gestão e 
conservação dos viveiros municipais; 
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7. Propor a utilização e fruição dos equipamentos 
municipais geridos pelo Departamento de 
Ambiente e a ocupação dos espaços verdes e 
parques sob gestão municipal, solicitada por 
entidades externas, bem como propor a 
isenção dos pagamentos devidos pela 
utilização dos mesmos, no quadro dos 
normativos em vigor; 

 
8. Participar no planeamento da estrutura verde 

do Município e acompanhar a sua execução; 
 
9. Exercer as competências previstas na Lei n.º 

20/2009, de 12 de maio, relativas ao 
funcionamento dos gabinetes técnicos 
florestais, bem como outras no domínio da 
prevenção e da defesa da floresta, na sua 
atual redação, com exceção das alíneas j) e l) 
do n.º 2 da referida Lei, sendo que as alíneas 
e), g) e h) do mesmo número são 
desenvolvidas conjuntamente com o Serviço 
Municipal de Proteção Civil; 

 
10. Coordenar as equipas de Sapadores 

Florestais, bem como articular a respetiva 
atividade com o Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Florestais; 

 
11. Apoiar a promoção e implementação de 

estratégias e iniciativas locais de 
desenvolvimento rural do Município de Loures, 
em articulação com os serviços municipais 
responsáveis pelas atividades económicas e 
turismo; 

 
12. Gerir os contratos de abastecimento de água 

relativos a rega dos espaços verdes; 
 
13. Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à unidade orgânica, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 131/2017 
 

de 13 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Divisão 

de Serviços Públicos Ambientais 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído pelo 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vice-Presidente 
Paulo Piteira através do Despacho n.º 91/2017, de 
31 de outubro, subdelego no Senhor Chefe da 
Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA), 
Dr. Rui Miguel Rodrigues Máximo Santos, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 
 
 
 

I. Contratação Pública e Realização de 
Despesa: 

 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pela unidade orgânica até ao limite de 
200.000,00 € (duzentos mil euros), bem como 
praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 

 
2. Propor a contração de despesa e a escolha de 

procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

unidade orgânica; 
 
6. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da unidade orgânica, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 

 
a) A homologação de autos de consignação de 

empreitadas; 
b) A nomeação da direção técnica de fiscalização 

nas empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

c) Programar promover, acompanhar e fiscalizar 
empreitadas até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros); 

d) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

e) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

f) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

g) A aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alterações do preço contratual 
nem dos prazos. 
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II. Gestão dos Recursos Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da unidade orgânica, de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. Gerir as instalações e os equipamentos afetos 

à unidade orgânica; 
 
3. Assegurar a limpeza dos espaços públicos 

urbanos, vias e outros espaços públicos sob 
gestão municipal, incluindo as operações 
especiais de limpeza pública em eventos 
municipais ou apoiados pelo Município; 

4. Monitorizar e avaliar o Acordo de Execução 
celebrado entre o Município e as Juntas de 
Freguesia no âmbito da limpeza urbana; 

 
5. Propor o planeamento e gerir a cedência de 

equipamento mecânico no âmbito da limpeza 
de vias e outros espaços públicos municipais; 

 
6. Propor o planeamento, instalar e garantir o 

apoio técnico às Juntas de Freguesia na 
gestão do mobiliário urbano destinado à 
limpeza dos espaços públicos (papeleiras e 
dispensadores de sacos para remoção de 
dejetos de canídeos); 

 
7. Garantir uma intervenção rápida em situação 

de calamidade pública em articulação e sob 
coordenação do Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 

 
8. Assegurar o controlo preventivo de pragas 

urbanas; 
 
9. Atuar em situações de emergência e de risco 

para a saúde pública em estreita cooperação 
com a Autoridade de Saúde; 

 
10. Assegurar o saneamento de deposições 

ilegais de resíduos, em espaço público, 
assegurando destino final adequado; 

 
11. Promover a proteção, requalificação ou 

valorização de áreas de interesse natural, 
incluindo propor o planeamento e assegurar a 
limpeza e desassoreamento de linhas de 
água; 

 
12. Propor o planeamento e assegurar a limpeza 

de terrenos municipais; 
 
13. Promover a vigilância ambiental e a deteção 

de fatores de risco e efeitos adversos ao 
ambiente; 

 
14. Autorizar e executar os procedimentos 

correntes necessários à gestão dos Cemitérios 
e Crematório Municipais, nos termos do 
disposto pelo Regulamento dos Cemitérios e 
Crematório Municipais, pelo Código de 
Procedimento Administrativo e legislação 
complementar; 

 
15. Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 
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IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à unidade orgânica, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 

DESPACHO n.º 132/2017 
 

de 13 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Unidade 

de Sustentabilidade Ambiental 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído pelo 
artigo 38.º do Anexo l da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Senhor Vice-Presidente 
Paulo Piteira através do Despacho n.º 91/2017, de 
31 de outubro, subdelego na Senhora Chefe da 
Unidade de Sustentabilidade Ambiental (USA), 
Eng.ª Ana João dos Santos Gaiolas, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I. Contratação Pública e Realização de 

Despesa: 
 
1. Propor a contração de despesa e a escolha de 

procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento das despesas até ao 

valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

unidade orgânica; 
 
5. Propor os atos de administração ordinária, 

incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências da unidade orgânica, e ainda os 
necessários à execução dos atos do ora 
subdelegante, do Vice-Presidente, do 
Presidente ou da Câmara Municipal. 

 
 
II. Gestão dos Recursos Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. Outras áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da unidade orgânica, de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. Gerir as instalações e os equipamentos afetos 

à unidade orgânica; 
 
3. Criar e manter um sistema de monitorização e 

caraterização da qualidade ambiental do 
Concelho; 

 
4. Definir ou colaborar na definição e 

implementação de medidas de prevenção e 
controlo e, sempre que necessário, medidas 
de redução da poluição sonora (ruído 
ambiente), atmosférica, hídrica e dos solos, 
designadamente identificando situações de 
risco e principais agentes poluidores e 
prestando apoio técnico na modificação ou 
adoção de novas práticas de melhoria de 
desempenho ambiental, em parceria com 
outras entidades internas ou externas; 

 
5. Promover e autorizar a realização de 

avaliações acústicas; 
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6. Propor o planeamento e promover a 
realização de estudos e implementação de 
parcerias e protocolos na área da eficiência 
energética, bem como promover a eficiência 
energética no concelho de Loures; 

 
7. Propor o planeamento e promover uma 

adequada gestão de energia, no âmbito das 
atividades, serviços e equipamentos 
municipais; 

 
8. Promover, desenvolver e implementar 

estratégias de informação, sensibilização e 
educação ambiental para a população e 
comunidade escolar; 

 
9. Gerir o Centro de Educação Ambiental; 
 
10. Promover e assegurar a dinamização dos 

espaços verdes, parques municipais ou sob 
gestão municipal; 

 
11. Exercer as competências atribuídas pelo 

Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro 
(Regime Geral de Gestão de Resíduos), no 
que concerne às atribuições da respetiva 
unidade orgânica e na parte não respeitante 
ao âmbito urbanístico. 

 
 
IV. Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à unidade orgânica, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida a quaisquer entidades ou 

organismos públicos e, designadamente, ao 
Presidente da República, ao Primeiro-Ministro, 
Ministros, Secretários de Estado, Presidentes 
do Supremo Tribunal de Justiça, do Supremo 
Tribunal Administrativo e do Tribunal 
Constitucional, Presidente da Assembleia da 
República, Presidentes de Câmara, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 



 

 
N.º 23 

  

 
 

22 de NOVEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

72 

 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo. 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Jorge Borlido de Amorim 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 268/DA/DSPA/RMS 

 
de 26 de outubro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 31 de outubro de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias no período de 28 de outubro a 2 de 
novembro, proponho que a minha substituição 
seja assegurada pelo Eng.º Bruno Miguel Reis 
Ornelas Rodrigues com as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Diretor de 
Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente Informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º 287/DA/DSPA/RMS 

 
de 14 de novembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 15 de novembro de 2017, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Substituição na ausência do signatário 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Eng.º Bruno Miguel Reis Ornelas 
Rodrigues, no período de 15 a 18 de novembro, 
com as competências que me foram subdelegadas 
pelo Sr. Diretor de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente Informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais 

 
(a) Rui Máximo Santos 

 
 
 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º lnf. 329DA/DZVFJMN_2017 
 

de 17 de novembro de 2017 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 17 de novembro de 2017, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Ambiente 

 
Substituição da Chefe 

da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

1 a 4 de dezembro 2017 
 

Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 1 e 4 de dezembro, por 
motivo de férias, propõe-se que a substituição da 
Chefia da Divisão de Zonas Verdes e Floresta seja 
assegurada pelo técnico superior, Dr. João Lucas, 
com as competências subdelegadas pelo Senhor 
Diretor do Departamento de Ambiente constantes 
do Despacho n.º 130/2017. 
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Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 

 

 

 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

DESPACHO n.º 134/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão 

Jurídico-Administrativa 
 

Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto nos artigos 46.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 101/2017, de 2 de novembro do Sr. 
Vereador António Manuel Pombinho Costa 
Guilherme, com o objetivo de obter maior 
celeridade e eficiência no funcionamento do 
serviço, subdelego na licenciada Alexandra Maria 
de Carvalho Teixeira Gomes, Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa do Serviço de Polícia 
Municipal, as competências que serão exercidas 
nos seguintes termos e limites no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 
I. Em matéria da Contratação Pública e 

Realização de Despesa 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
 

3. Propor o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Propor a realização de despesas e a escolha 

do procedimento de contrato de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), IVA incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

Divisão. 
 
 
II. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da unidade 
orgânica, visando informações, mapas e 
relatórios de assiduidade no âmbito do 
Regulamento Municipal de Funcionamento 
dos Serviços, Horário de Trabalho e Controlo 
de Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização de 
trabalho suplementar e o pagamento, ou 
compensação em tempo, da prestação de 
trabalho suplementar, no respeito pelos limites 
legalmente estabelecidos; 

 
5. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
6. Propor a instauração de procedimentos 

disciplinares; 
 
7. Propor a participação em formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
8. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
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III. Outras Áreas de Atividade 
 
1. Exercer as competências de fiscalização que, 

nos termos legais e regulamentares sejam 
atribuídas à Câmara Municipal e ao 
Presidente, no âmbito das atribuições do 
Serviço, nomeadamente na área do 
urbanismo, com ressalva das competências 
atribuídas à Unidade de Fiscalização Técnica 
ou a outros serviços municipais; 

 
2. Determinar a instauração dos processos de 

contraordenação, nomeação dos respetivos 
instrutores, promoção da instauração dos 
processos de contraordenação, prática de 
todos os atos e procedimentos e efetivação 
das diligências necessárias para a sua 
conclusão; 

 
3. Colaborar com as autoridades administrativas 

que o solicitem, ordenando as diligências 
requeridas; 

 
4. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 
IV. Em matéria de Procedimento 

Administrativo 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
 

4. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
5. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
6. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências subdelegadas 
com exceção da mencionada em I., A alíneas 
a) e b) do ponto 18 do Despacho n.º 75/2017, 
de 25 de outubro. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente informação ao 
subdelegante, independentemente da informação 
genérica de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
21 de outubro de 2017, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 

 
 

O Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
(Comissário) 
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RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

DESPACHO n.º 135/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
no Chefe da Divisão 

de Gestão de Recursos Humanos 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 98/2017, 
de 2 de novembro, subdelego no Chefe da Divisão 
de Gestão de Recursos Humanos, Dr. Cândido 
Miguel Nascimento Esteves, as seguintes 
competências: 
 
I. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
 
 
 
 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Dirigir todas as fases processuais relativas aos 

concursos para contratação dos trabalhadores 
do Município bem como para pessoal dirigente 
de acordo com as orientações estabelecidas, 
à exceção dos seguintes despachos: 

 
a) Despacho para abertura dos procedimentos 

concursais; 
 
b) Despacho de constituição e composição dos 

júris dos concursos; 
 
c) Aprovação do programa das provas de 

conhecimentos; 
 
d) Despacho de homologação da ata de 

classificação final; 
 
2. Executar as ações de estágios profissionais, 

curriculares e outras aprovadas pelo 
subdelegante; 

 
3. Promover a organização e gestão da formação 

interna; 
 
4. Proceder à elaboração da proposta de Mapa 

de Pessoal; 
 
5. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 
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III. Em matéria de Procedimento 
Administrativo: 

 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Emitir informações necessárias ao regular 

andamento de processos disciplinares; 
 
4. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos no 

âmbito das competências cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistêncía e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da República, 
ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 

DESPACHO n.º 136/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Divisão 

de Segurança, Saúde Ocupacional 
e Apoio Psicossocial 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
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4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 98/2017, 
de 2 de novembro, subdelego na Chefe da Divisão 
de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial, Dr.ª Adília Maria Ferreira, as 
seguintes competências: 
 
I. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
 
 
 
 

II. Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 
 
III. Em matéria de Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Emitir informações necessárias ao regular 

andamento de processos disciplinares; 
 
4. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos no 

âmbito das competências cometidas à Divisão, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistêncía e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 137/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe da Unidade Administrativa 

de Recursos Humanos 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 98/2017, 
de 2 de novembro, subdelego na Chefe da 
Unidade Administrativa de Recursos Humanos, 
Dr.ª Cristina Maria Jerónimo Lopes Azedo, as 
seguintes competências: 
 
I. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
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6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa desde que não 
impliquem custos para o Município; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Efetuar e conceder a contagem de tempo de 

serviço dos trabalhadores e mandar proceder 
à elaboração de mapas de férias; 

 
2. Autorizar, no âmbito da parentalidade, as 

modalidades de licença parental previstas no 
art.º 39.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 
a dispensa para amamentação ou aleitação, 
prevista no art.º 47.º, e ainda as previstas nos 
art.ºs 37.º e 38.º do mesmo diploma; 

 
3. Justificar faltas e licenças no âmbito do 

Estatuto de Trabalhador Estudante; 
 
4. Praticar todos os atos respeitantes ao regime 

de segurança social; 
 
5. Determinar a retenção da fonte de descontos 

obrigatórios e facultativos sobre remunerações 
dos trabalhadores e proceder ao seu envio 
para as entidades competentes; 

 
6. Praticar todos os seus atos relativos à 

aposentação dos funcionários, salvo no caso 
de aposentação compulsiva; 

 
7. Proceder à verificação domiciliária das 

situações de doença; 
 
8. Instruir os atos relativos à aposentação dos 

trabalhadores; 
 
9. Justificar as dispensas dadas por membros 

das mesas de voto e delegados das 
candidaturas, no âmbito das eleições e das 
respetivas leis orgânicas; 

 
10. Justificar as faltas previstas nas “Normas 

relativas a trabalhadores bombeiros”, 
deliberada em reunião da Câmara Municipal, 
realizada a 5 de fevereiro de 1992 e art.º 26.º 
do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21/06 (atual 
redação); 

11. Justificar as faltas previstas no Decreto-Lei n.º 
372/90, de 27 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de março, e pela 
Lei n.º 29/2006, de 4 de julho (Associações de 
Pais), e as faltas previstas na Lei n.º 20/2004, 
de 5 de junho (Dirigentes Associativos); 

 
12. Justificar as faltas previstas no art.º 134.º da 

LTFP, no n.º 2, alínea a), b), c), f), g), h), j), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014; 

 
13. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Unidade, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
 
III. Em matéria de Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionados, bem como tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Proceder aos registos e emitir informações 

necessárias ao regular andamento de 
processos disciplinares; 

 
4. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 

 
5. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
6. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
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7. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências cometidas à 
Unidade, nomeadamente na sequência da 
tomada da decisão final ou por ter sido 
declarada a sua extinção, bem como por 
deficiência de instrução, falta de elementos de 
apreciação imputáveis aos requerentes, nos 
casos em que não seja efetuada a sua 
regularização, bem como decidir pela extinção 
dos procedimentos por desistência e renúncia 
dos requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, MInistros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
 
Este despacho produz efeitos a 21 de outubro de 
2017, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 

DESPACHO n.º 138/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
na Coordenadora da Creche Municipal 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 98/2017, 
de 2 de novembro, subdelego na Coordenadora 
da Creche Municipal, Dr.ª Cristina Maria Soares 
Lopes Passos de Sá, as seguintes competências: 
 
I. Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
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7. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos; 

 
8. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
9. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade do equipamento, de acordo com 
as normas em vigor. 

 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

DESPACHO n.º 140/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
88/2017, datado de 31 de outubro 
(E/106554/2017.11.02), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
22, de 9 de novembro de 2017 e no Edital n.º 
157/2017, datado de 31 de outubro, e objetivando-
se conferir maior eficiência à gestão da atividade 
municipal e funcionamento dos serviços, bem 
como conferir maior celeridade na tomada das 
decisões, subdelego no Senhor Chefe da Divisão 
de Planeamento e Controlo de Atividades, Dr. Luís 
Paulo Moreira Jorge Pereira, as seguintes 
competências no âmbito da respetiva Divisão: 
 

I. No âmbito da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 

 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Autorizar cabimentos adicionais, no âmbito 

dos procedimentos de contratação de 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços, até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), IVA incluído; 

 
4. Validar as requisições internas. 
 
 
II. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
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8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. No âmbito de Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor. 

 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
A prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de administração 
ordinária, inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
 
 

7. Decidir o arquivamento de processos, 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar ou visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 88/2017, datado de 
31 de outubro (E/106554/2017.11.02), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 21 de 
outubro de 2017, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
[Por delegação/subdeIegação de competências 

do Sr. Presidente da Câmara 
Despacho n.º 88/2017 datado de 31 de outubro 

(E/106554/2017.11.02)] 

 
(a) Filipe Caçapo 
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DESPACHO n.º 141/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
88/2017, datado de 31 de outubro 
(E/106554/2017.11.02), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
22, de 9 de novembro de 2017 e no Edital n.º 
157/2017, datado de 31 de outubro, e objetivando-
se conferir maior eficiência à gestão da atividade 
municipal e funcionamento dos serviços, bem 
como conferir maior celeridade na tomada das 
decisões, subdelego na Senhora Chefe da Divisão 
de Gestão Financeira, Dr.ª Susana Paula Custódio 
dos Santos Fonseca, as seguintes competências 
no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I. No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Validar as requisições internas. 
 
 
II. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. No âmbito de Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor. 

 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
A prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de administração 
ordinária, inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
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3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos, 

nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar ou visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 88/2017, datado de 
31 de outubro (E/106554/2017.11.02), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 21 de 
outubro de 2017, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
O Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 
 

[Por delegação/subdeIegação de competências 
do Sr. Presidente da Câmara 

Despacho n.º 88/2017 datado de 31 de outubro 
(E/106554/2017.11.02)] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 

DESPACHO n.º 142/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
88/2017, datado de 31 de outubro 
(E/106554/2017.11.02), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
22, de 9 de novembro de 2017 e no Edital n.º 
157/2017, datado de 31 de outubro, e objetivando-
se conferir maior eficiência à gestão da atividade 
municipal e funcionamento dos serviços, bem 
como conferir maior celeridade na tomada das 
decisões, subdelego na Senhora Chefe da Divisão 
de Contabilidade e Património, Dr.ª Paula Cristina 
Martins Louro, as seguintes competências no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
I. No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Validar as requisições internas. 
 
 
II. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
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3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 

 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 
III. No âmbito de Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor; 

 
2. A prática dos atos necessários à gestão e 

administração do Património Municipal, 
designadamente assegurando a sua 
conservação, manutenção e valorização, com 
exceção do património afeto à habitação 
social; 

 
3. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 

bens móveis e imóveis do Município. 
 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
A prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de administração 
ordinária, inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos, 

nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar ou visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 88/2017, datado de 
31 de outubro (E/106554/2017.11.02), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 21 de 
outubro de 2017, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
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O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
[Por delegação/subdeIegação de competências 

do Sr. Presidente da Câmara 
Despacho n.º 88/2017 datado de 31 de outubro 

(E/106554/2017.11.02)] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 143/2017 
 

de 15 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Ao abrigo do estatuído nos artigos 46.º e seguintes 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, bem como no artigo 38.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e considerando as 
delegações/subdelegações de competências em 
mim efetuadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do seu despacho n.º 
88/2017, datado de 31 de outubro 
(E/106554/2017.11.02), publicitado no Boletim de 
Deliberações e Despachos “Loures Municipal” n.º 
22, de 9 de novembro de 2017 e no Edital n.º 
157/2017, datado de 31 de outubro, e objetivando-
se conferir maior eficiência à gestão da atividade 
municipal e funcionamento dos serviços, bem 
como conferir maior celeridade na tomada das 
decisões, subdelego no Senhor Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento, Dr. Viriato 
Semião Ferreira de Aguilar, as seguintes 
competências no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I. No âmbito da Contratação Pública e 

Realização de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
 
 
 
 
 

3. Autorizar a realização de despesas referentes 
à publicação obrigatória de anúncios inerentes 
a procedimentos para a formação de 
contratos, desenvolvidos no âmbito das 
competências do Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento – 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento, 
até ao valor de 1.000,00 € (mil euros), IVA 
incluído; 

 
4. Validar as requisições internas. 
 
 
II. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
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III. No âmbito de Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor. 

 
 
IV. No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
A prática de todos os atos administrativos, 
incluindo a prática de atos de administração 
ordinária, inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos, 

nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

8. Assinar ou visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências ora 
subdelegadas, com exceção das situações 
referidas no despacho do Senhor Presidente 
da Câmara Municipal n.º 88/2017, datado de 
31 de outubro (E/106554/2017.11.02), as 
quais são assinadas pelo Senhor Presidente. 

 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
O presente despacho produz efeitos a 21 de 
outubro de 2017, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 

 
[Por delegação/subdeIegação de competências 

do Sr. Presidente da Câmara 
Despacho n.º 88/2017 datado de 31 de outubro 

(E/106554/2017.11.02)] 

 
(a) Filipe Caçapo 

 
 
 
 

 

 

GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 

DESPACHO n.º 144/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
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considerando as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 97/2017, 
de 2 de novembro, publicitado pelo Edital n.º 
167/2017 em 3 de novembro, subdelego no 
licenciado Paulo José Veríssimo Soares, Chefe da 
Divisão de Modernização Administrativa, 
Qualidade e Inovação Tecnológica (DMAQIT), os 
seguintes poderes e competências, no âmbito da 
respetiva Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DMAQIT. 
 
II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
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4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros, ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 
 

VI 
 

O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
111/2017, de 6 de novembro, publicitado através 
do Edital n.º 177/2017, de 6 de novembro. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
 
 
 

DESPACHO n.º 145/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 97/2017, 
de 2 de novembro, publicitado pelo Edital n.º 
167/2017 em 3 de novembro, subdelego na 
licenciada Laura Borges Franco Simões Alves, 
Chefe da Divisão de Gestão Documental e Arquivo 
(DGDA), os seguintes poderes e competências, no 
âmbito da respetiva Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DGDA. 
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II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

 
b) A que constituir, por si, informação, proposta 

ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros, ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
112/2017, de 6 de novembro, publicitado através 
do Edital n.º 178/2017, de 6 de novembro. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 146/2017 
 

de 20 de novembro de 2017 
 

Subdelegação de competências 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pela Senhora Vereadora Maria 
Eugénia Coelho através do Despacho n.º 97/2017, 
de 2 de novembro, publicitado pelo Edital n.º 
167/2017 em 3 de novembro, subdelego na 
licenciada Paula Rita Marreiros, Chefe da Divisão 
de Administração Geral (DAG), os seguintes 
poderes e competências, no âmbito da respetiva 
Divisão: 

 
I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DAG. 
 
II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos da 
Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

trabalhadores; 
 
4. Propor, sempre que assim o exija o 

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
 

III 
 

Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 

unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

atribuições cometidas à Divisão 
nomeadamente na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros, ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 

V 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação. 

 
 

VI 
 

O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
113/2017, de 6 de novembro, publicitado através 
do Edital n.º 179/2017, de 6 de novembro. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Júlio Ribeiro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 13417/2017 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

 
Para os devidos efeitos, torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente do 
Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (ISEL), 
e por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Técnica Maria Clara Henriques 
Lemos nesta Câmara Municipal, a partir do dia 1 
de novembro de 2017, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
19 de outubro de 2017. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 217, de 10 de novembro de 2017] 

 
 
 
 

Gabinete da Secretária de Estado Adjunta 
e da Educação 

e Município de Loures 
 

ACORDO n.º 56/2017 
 

Realização de Obras de Beneficiação 
na Escola Básica João Villaret 

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

 
Cláusula 1.ª 

Objeto 
 

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

 
 

Cláusula 2.ª 
Competências do Ministério da Educação 

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

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

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

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

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

 
 

Cláusula 3.ª 
Competências do Município de Loures 

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

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

b) Obter todos os pareceres legalmente 
exigíveis; 

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

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

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

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

 
 

Cláusula 4.ª 
Acompanhamento, controlo e incumprimento 

na execução do Acordo 
 

1- Com a assinatura deste Acordo é constituída 
uma comissão de acompanhamento composta 
por um representante do Ministério da 
Educação, designado pela Direção de 
Serviços da Região de Lisboa e Vale do Tejo 
da Direção-Geral dos Estabelecimentos 
Escolares, um representante do Município, por 
este designado, e pelo Diretor do 
Agrupamento de Escolas João Villaret. 

 
2- À comissão referida no número anterior cabe 

coordenar a execução da empreitada com o 
desenvolvimento regular das atividades 
letivas. 

 
3- O presente Acordo pode ser revogado, a todo 

o tempo, por acordo entre as partes 
outorgantes. 

 
4- Ambas as partes têm os deveres e direitos de 

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

 
5- O incumprimento por qualquer das partes 

outorgantes das obrigações constantes no 
presente Acordo confere, à parte não faltosa, 
o direito à resolução do mesmo. 
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Cláusula 5.ª 
Prazo de vigência 

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

 
19 de setembro de 2017. 

 
A Secretária de Estado Adjunta e da Educação, 

 
(a) Alexandra Ludomila Ribeiro Fernandes Leitão 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
 

(a) Bernardino José Torrão Soares 
 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 190, de 2 de outubro de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 533/2017 
 
 

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








































































































