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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

4.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 20 de dezembro de 2017 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificação das faltas do Sr. Vice-Presidente da 
Câmara e do Sr. Vereador António Manuel Lopes 
Marcelino, à presente reunião. 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelo sr. Presidente da 
Câmara, Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, pelo 
falecimento de Zé Pedro da banda “Xutos e 
Pontapés”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 615/2017 

 
Faleceu no passado dia 30 de novembro, aos 61 
anos, Zé Pedro, o carismático guitarrista dos 
Xutos & Pontapés. 
 
Símbolo do rock português, dono de um estilo que 
o manteve atual até hoje aos olhos de várias 
gerações, figura carismática que reunia simpatias 
e consensos, bastava vê-lo em palco para 
perceber o enorme amor pela música, tendo 
contribuído decisivamente para o êxito de que os 
Xutos & Pontapés gozam desde a fundação da 
banda em 1978. 
 
Esse mesmo sucesso foi reconhecido pelo 
Presidente da República Jorge Sampaio, que 
agraciou todo o grupo com a Comenda da Ordem 
de Mérito. 
 

Podemos, sem qualquer sombra de dúvida, dizer 
que esta banda, que atravessa gerações que a 
ouvem e vêem em conjunto, perdeu um dos seus 
pilares e que a música portuguesa ficou mais 
pobre. 
 
Já não se ouvirão os acordes da sua guitarra nos 
palcos, nem no estúdio de gravação que a banda 
possui em Loures. Restam-nos as muitas 
gravações áudio e vídeo que testemunham a sua 
passagem pela cena musical portuguesa. 
 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 616/2017 

 
Por uma Venezuela democrática 

 
1. A Venezuela vive um dos piores momentos do 

seu percurso enquanto nação. As histórias de 
horror repetem-se dia após dia. Quem 
contacta de forma mais ou menos intensa com 
pessoas que vivem naquele país ou que lá 
têm as suas famílias não pode deixar de ficar 
chocado com o que ouve. 

 
2. A comunidade portuguesa que vive na 

Venezuela experiencia momentos de 
insegurança inacreditáveis. São milhares e 
milhares de portugueses ou descendentes de 
portugueses que estão assolados com uma 
gravíssima crise social e económica que se 
agiganta a cada dia que passa. 

 
3. A situação económica é cada vez mais 

degradante. Morre-se à fome, não nos 
iludamos. Onde em média os habitantes 
perderam vários quilos nos últimos meses 
dada a grave crise inflacionista, a escassez de 
recursos, enfim, a falta de alimento disponível 
para tantas pessoas: Venezuelanos, pessoas 
das mais diversas nacionalidades e, claro, os 
nossos compatriotas portugueses. 
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4. O Regime venezuelano está hoje em clara 
contradição e violação do direito internacional 
e dos mais importantes instrumentos jurídicos 
de defesa dos direitos humanos, como a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

 
5. Efetivamente, o direito à liberdade e à 

segurança pessoal (art.º 3.º da Declaração), o 
direito a uma tutela judicial efetiva dos seus 
direitos (art.º VIII da Declaração) ou o direito à 
proteção da reserva de vida íntima e familiar 
(art.º XII da Declaração) são hoje 
constantemente violados e ameaçados pelo 
Governo de Nicolas Maduro, colocando o 
regime e o país numa deplorável situação de 
isolamento internacional. 

 
6. A Venezuela é hoje um país em que não 

existe um poder judicial livre, porque 
submetido ao poder político autocrático, 
ditatorial e que por detrás de um suposto 
fanatismo ideológico apenas revela um 
oportunismo político sem escrúpulos talvez 
indexado a uma qualquer cripto moeda. 

 
7. É um país sem uma comunicação social livre. 
 
8. É um país onde morrem todas as semanas 

jovens e menos jovens. Abatidos. Por 
protestarem contra o governo. 

 
9. A Venezuela é um país com presos políticos. 

Nem sabemos quantos. 
 
Mesmo admitindo, em tese, que Maduro foi eleito 
democraticamente, a verdade é que uma ditadura 
não o é apenas pelo método de eleição dos seus 
governantes. Mas, talvez de forma mais 
preponderante, pela forma de exercício do poder 
político. E Maduro é, de facto, um ditador. 
 
O Parlamento Europeu em boa hora decidiu 
atribuir o Prémio Sakharov aos rostos da oposição 
venezuelana. O mínimo que enquanto país 
podemos fazer é respeitar o pedido de Ledezma e 
Júlío Borges: Ficar atentos ao escrutínio eleitoral 
naquele país aprazado para 2018. E, claro, 
manifestar o profundo repúdio por tudo aquilo que 
se está a passar na Venezuela. 
 
As ditaduras e a miséria não escolhem latitudes 
nem ideologias. Não são piores nem melhores 
pelo símbolo que evocam. São um mal que tem de 
ser expurgado. 
 
 
 
 

Assim, a Câmara Municipal de Loures, em reunião 
de 20 de dezembro de 2017: 
 
A. Manifesta a profunda preocupação, 

consternação e repúdio pelos acontecimentos 
na Venezuela; 

 
B. Exorta o Governo Português para, dentro das 

suas competências, assumir um papel proativo 
junto da comunidade internacional para 
contribuir para uma solução que garanta um 
escrutínio sério, livre e democrático naquele 
país em 2018 

 
e 
 
C. Manifesta a sua solidariedade para com o 

povo venezuelano, especialmente no que 
concerne à significativa comunidade 
portuguesa que vive naquele país. 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Sr. Presidente da Câmara, Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e os votos a favor das Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pela Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social Democrata 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 617/2017 

 
Por uma Coreia do Norte 

dentro da Comunidade Internacional 
 

1. O mundo enfrenta, com a ameaça 
protagonizada pelo regime estabelecido na 
Coreia do Norte, uma das piores e mais 
graves ameaças da sua história. A escalada 
retórica, os testes nucleares consecutivos e o 
reiterado incumprimento das resoluções do 
Conselho de Segurança das Nações Unidas, 
bem como a ineficaz política transatlântica do 
governo dos Estados Unidos da América 
fazem com que esta seja, hoje em dia, uma 
das maiores ameaças à paz e à estabilidade 
internacionais. 
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2. A ameaça constante de ataques militares a 
diversas zonas e populações do mundo, aliada 
a um total isolamento internacional sustentado 
na brutalidade interna, representam hoje um 
risco extraordinariamente significativo de novo 
conflito militar, com as inerentes 
consequências para a paz, o desenvolvimento 
e a economia mundial. 

 
3. O regime norte-coreano surpreende, 

efetivamente, a cada novo mês: execuções 
brutais de membros do regime e seus 
opositores, imposição de um controlo 
totalitarista sobre a vida privada dos seus 
cidadãos, a total inexistência de qualquer 
comunicação social livre e, mais 
recentemente, uma lunática escalada de 
reforço nuclear capaz de gerar não só a 
destruição do país e do seu povo, como 
mergulhar os países vizinhos, nomeadamente 
a Coreia do Sul, o Japão e até a China e de 
uma forma geral, o mundo, numa nova era 
sombria. 

 
4. Não obstante as múltiplas resoluções 

internacionais e europeias, bem como a 
aplicação de sanções de diversa natureza ao 
regime de Pyongyang, este continua cego e 
surdo aos sucessivos reptos da comunidade 
internacional, sequestrado por uma impiedosa 
dinastia familiar cuja única preocupação é 
perpetuar-se no poder e aniquilar qualquer 
vestígio de oposição política ou mesmo de 
livre reflexão cívica. 

 
5. Todos os poderes livres e democráticos do 

mundo devem, efetivamente, manifestar 
preocupação e o seu mais intenso repúdio por 
um regime que, de forma intencional e 
progressiva, não só insiste no cometimento de 
horrendos crimes contra a humanidade, como 
ameaça precipitar o mundo novamente para a 
guerra. 

 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, em reunião 
de 20 de dezembro de 2017: 
 
1. Condena veementemente a postura belicista e 

desumana evidenciada pelo regime norte-
coreano. 

 
2. Apela ao Governo Português a insistir, justo 

da comunidade internacional, em especial no 
âmbito da União Europeia, na condenação 
política do governo de Pyongyang e na 
definição de novas medidas que possam levar 
à efetiva democratização do regime e à paz na 
península coreana. 

(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Sr. Presidente da Câmara, Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e os votos a favor das Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 618/2017 

 
Ao atleta de surf adaptado Nuno Vitorino, 

primeiro português 
a participar num Campeonato Mundial 

de Surf Adaptado 
 

Realizou-se de 29 de novembro a 3 de dezembro 
do corrente ano, em La Jolla, na Califórnia, o 
Campeonato do Mundo de Surf Adaptado, onde 
participaram 109 atletas de 26 países. Nuno 
Vitorino ex-atleta da Gesloures na modalidade de 
natação adaptada, foi o primeiro português a 
integrar a seleção Nacional de Surf Adaptado num 
Campeonato do Mundo. 
 
Enquanto atleta da Gesloures, Nuno Vitorino foi, 
várias vezes, Campeão Nacional na classe S3, 
nos 50 m costas, 50 m livres, 100 m livres e 200 m 
livres, conquistando também inúmeras medalhas 
em torneios internacionais, mantendo até hoje os 
recordes nacionais na classe S3 dos 50 m costas, 
50 m livres, 100 m livres e 200 m livres. 
 
Foi também atleta paralímpico da Seleção 
Nacional de Natação Adaptada nos Jogos 
Paralímpicos de Atenas, na Grécia, em 2004, em 
representação da Gesloures. A história de parte 
da vida de Nuno Vitorino, constitui uma verdadeira 
lição de superação, coragem e resiliência 
inspiradora para todos os que o conhecem e que 
com ele convivem. 
 
Em 1995, o Nuno sofreu um grave acidente. 
Inadvertidamente um amigo disparou uma arma 
de fogo, que o atingiu na cervical, tendo ficado 
tetraplégico. Uma tetraplegia incompleta que lhe 
permite algum movimento de braços. 
 



 

 
N.º 25 

  

 
 

20 de DEZEMBRO 
de 2017 

 
 
 
 

8 

 

Não se entregou àquele infortúnio e com enorme 
coragem, agarrou-se à vida, projetando na 
atividade desportiva o seu inconformismo perante 
aquela fatalidade, dedicando-se numa primeira 
fase, à natação adaptada na Gesloures e 
posteriormente ao surf adaptado. 
 
Em 2012, cria a SURFAdictt - Associação 
Portuguesa de Surf Adaptado, para que outras 
pessoas com mobilidade reduzida possam, como 
ele, ter a oportunidade de experimentar o surf. 
 
Em 2013, a Surf Portugal elegeu-o como um dos 
melhores surfistas portugueses, tornando-se o 
primeiro surfista de Surf Adaptado a constar 
daquele TOP. 
 
Em 2014 foi eleito um dos cinco surfistas mais 
inspiradores do mundo, por um reputado site de 
surf brasileiro. 
 
Em discurso direto, ousamos citar duas frases que 
definem o seu espírito perante a vida: 
 
“Fui atleta paralímpico, dou palestras, motivo 
outros a seguirem o seu sonho, porque apesar de 
muitas vezes os olhos não verem ou as pernas se 
transformarem em duas rodas, existe sempre um 
coração que sente.” 
“inspiro-me no lema nós não queremos saber se é 
difícil, apenas se é possível. Sim porque no fundo 
tudo é possível.” 
 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
20 de dezembro de 2017, delibera atribuir esta 
saudação ao atleta de surf adaptado, Nuno 
Vitorino, por ser o primeiro atleta a representar 
Portugal no Campeonato Mundial de Surf 
Adaptado, realizado na Califórnia, em 2017. 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 619/2017 

 
Ao atleta da Gesloures David Grachat, 

pela Medalha de Prata 
conquistada no Campeonato Mundial 

de Natação Adaptada 
que decorreu no México de 2 a 7 de dezembro 

 
Decorreu de 2 a 7 de dezembro, na cidade do 
México, o Campeonato Mundial de Natação 
Adaptada, onde participaram cerca de 550 atletas, 
representantes de 60 países, tendo representado 
Portugal o atleta da Gesloures David Grachat. 
David Grachat, ao longo da sua carreira de atleta 
da Gesloures, já nos habituou a variadíssimas 
conquistas, tanto de medalhas, como de recordes 
nacionais, seja em Campeonatos Europeus de 
Natação Adaptada, ou em Campeonatos 
Mundiais. A conquista de mais esta medalha de 
prata nos 400 m livres (S9), por este atleta de 
eleição, merece uma vez mais o reconhecimento 
do Município pela representação e elevação do 
nome do Concelho de Loures, em provas 
internacionais de tão grande prestígio, que nos 
preenchem e enchem de orgulho todos os 
Lourenses. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
20 de dezembro de 2017, delibera atribuir esta 
saudação ao atleta da Gesloures David Grachat, 
por mais esta brilhante conquista de uma medalha 
de prata, no Campeonato Mundial de Natação 
Adaptada, realizado no México, em dezembro de 
2017. 
 
Esta Saudação, personalizada no atleta David 
Grachat, é extensiva a todos os atletas, técnicos e 
dirigentes da Gesloures, destacando naturalmente 
o excelente trabalho do seu treinador Carlos Mota, 
que vêem assim reconhecido, o mérito de um 
trabalho de excelência, que há muito vem sendo 
desenvolvido. 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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RECOMENDAÇÃO 
 

Recomendação apresentada pelas Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 620/2017 

 
Dia Internacional dos Direitos Humanos 

 
Carta Europeia 

das Cidades Defensoras dos Direitos Humanos 
 

O Dia Internacional dos Direitos Humanos é 
celebrado anualmente a 10 de dezembro para 
comemorar a data da adoção, em 1948, da 
Declaração Universal dos Direitos Humanos por 
parte da Assembleia Geral das Nações Unidas, na 
qual se enumeram os direitos básicos que devem 
assistir a todos/as os/as cidadãos/ãs. 
 
Esta Declaração foi assinada por 58 Estados logo 
após os violentos conflitos da 2.ª Guerra Mundial 
que vitimaram milhões de pessoas e é, ainda hoje, 
um dos acordos internacionais mais profundos e 
de maior alcance na proclamação de direitos 
inalienáveis de todos os seres humanos, sendo o 
documento mais traduzido do mundo. 
 
O dia 10 de dezembro é também o “Dia Nacional 
dos Direitos Humanos”, instituído pela Assembleia 
da República (Resolução n.º 69/98, de 22 de 
dezembro), como reconhecimento da importância 
da Declaração Universal para os Direitos 
Humanos. 
 
Para além da agenda das Nações Unidas, que 
este ano lançaram em Paris uma campanha de 
um ano que assinala em 2018 os 70 anos deste 
importante documento, pretendendo que seja um 
ano de profunda reflexão sobre cada um dos 30 
artigos nele contidos, são muitas as organizações 
que todos os anos promovem iniciativas a nível 
mundial, mas também a nível nacional, para 
promoção e defesa dos direitos humanos. 
 
E em Loures, como se assinalou em 2017 o dia 10 
de dezembro? 
 
Depois de muitos anos, em mandatos anteriores, 
este dia ser assinalado com iniciativas diversas, 
desenvolvidas numa altura em que o então 
Gabinete dos Assuntos Religiosos e Sociais 
Específicos, atual Unidade de Igualdade e 
Cidadania, se afirmava enquanto serviço 
autárquico de referência na promoção e defesa 
dos Direitos Humanos no território concelhio, em 
2017 não houve qualquer referência local ao Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. 

Neste contexto de intervenção, o Município de 
Loures também aderiu, em maio de 2011, à Carta 
Europeia das Cidades Defensoras dos Direitos 
Humanos, um instrumento decisivo de 
salvaguarda da dignidade intrínseca do ser 
humano, de âmbito transnacional, que resultou do 
trabalho iniciado na Conferência Europeia sobre 
Cidades e Direitos Humanos (Barcelona, 1998), 
organizada por ocasião da comemoração do 50.º 
Aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
A Carta Europeia das Cidades Defensoras dos 
Direitos Humanos provém do contributo de 
centenas de presidentes de Câmara e 
representantes políticos de diferentes cidades 
europeias, exigindo a defesa dos direitos humanos 
num mundo cada vez mais urbanizado. O 
documento final foi concebido e subscrito pelas 96 
cidades participantes na Conferência que se 
seguiu, em Saint Denis, em maio de 2000. 
 
A Carta Europeia das Cidades Defensoras dos 
Direitos Humanos, subscrita por mais de 400 
cidades, integra um conjunto de princípios que 
promovem os direitos humanos a nível local, 
proclama as liberdades públicas e os direitos 
fundamentais reconhecidos aos habitantes das 
cidades e o compromisso das autoridades 
municipais para garanti-los. 
 
O que tem o Município de Loures desenvolvido 
desde 2014 para honrar os compromissos 
assumidos aquando da sua adesão a esta Carta 
Europeia? 
 
Qual a intervenção nesta área da Unidade de 
Igualdade e Cidadania, serviço municipal que, na 
altura, propôs e promoveu a adesão do Município 
a esta Carta Europeia, proposta aprovada por 
unanimidade na 10.ª Reunião de Câmara, de 11 
de maio de 2011? 
 
Além das questões colocadas ao longo do texto, 
os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
recomendam ao Executivo Municipal que volte a 
colocar os Direitos Humanos na agenda política no 
mandato em curso e que se associe à campanha 
das Nações Unidas que decorre até 10 de 
dezembro de 2018 para assinalar o 70.º 
aniversário da Declaração Universal dos Direitos 
Humanos. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções do 
Sr. Presidente da Câmara, Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e os votos a favor das Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 621/2017 

 
Pela urgente reposição 
da circulação rodoviária 

nos dois sentidos de trânsito, 
nas Ruas Marques Raso, de Olivença, 

Antero de Quental, Frederico Tarré, 
Dr. António Carvalho Figueiredo 

e um pequeno troço da Rua Major Rosa Bastos 
 

Considerando que: 
 
- Decorridos cerca de 6 meses, após a 

inauguração do projeto de Revitalização do 
Centro de Loures, se verificam fortes 
constrangimentos na circulação rodoviária, 
não só na Rua da República, assim como nas 
artérias abrangidas pelo referido projeto, e que 
esta constatação é uma evidência para todos; 

 
- A alteração de circulação rodoviária de dois 

sentidos de trânsito, para um único sentido, 
nas Ruas Augusto Marques Raso, de 
Olivença, Antero de Quental, Frederico Tarré e 
Dr. António Carvalho Figueiredo e um 
pequeno troço da Major Rosa Bastos, ao invés 
de beneficiar o tráfego rodoviário, tem criado 
sérios problemas de segurança rodoviária, 
quer no aumento da velocidade de circulação 
nessas vias quer no aumento significativo da 
sinistralidade rodoviária; 

 
- Não existe nenhuma alternativa, à Rua da 

República, para a circulação em marcha de 
emergência das viaturas dos Bombeiros, 
quando necessitam de se deslocar para 
localidades abrangidas pela Estrada Nacional 
8, como o Barro, Pinheiro de Loures, ou 
Guerreiros, entre outras; 

 
- Embora a construção da Variante a Norte da 

EN8 em Loures, prevista em Orçamento e 
Opções do Plano para 2018-2021, venha 
diminuir o fluxo de tráfego rodoviário, na Rua 
da República, esta proposta, constituirá uma 
complementaridade, que em muito beneficiará 
a circulação rodoviária no centro de Loures; 

 
- A paragem de transportes coletivos, na Rua 

Frederico Tarré, não possui bolsa de 
estacionamento, obrigando a que os 
autocarros estacionem na via e, com a 

reposição dos dois sentidos de circulação 
rodoviária, poderia gerar constrangimentos no 
tráfego rodoviário que vem da Rua Dr. António 
Carvalho de Figueiredo, entende-se que a sua 
deslocalização para o Largo Marques Romão 
dos Reis Júnior (vulgo Campo da Maluca), 
para o terminal de autocarros existente, não 
se reveste de grande complexidade técnica; 

 
- Esta proposta não terá impactes financeiros 

significativos no orçamento camarário. Os 
vereadores eleitos pelo Partido Socialista têm 
a honra de propor ao executivo municipal a 
imprescindível e inadiável reposição da 
circulação rodoviária nos dois sentidos de 
trânsito nas ruas acima referidas. 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra do 
Sr. Presidente da Câmara, Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária e os votos a favor das Sr.ªs 
Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
contração de empréstimo de médio e longo prazo, 
no montante de 7.500.000,00 €, para 
financiamento de investimentos. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 596/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Existe um conjunto de investimentos, inscritos 

no Plano Plurianual de Investimentos, 
integrado nas Grandes Opções do Plano para 
os anos 2018/2021, cuja concretização é 
necessária para a satisfação de necessidades 
sentidas pela população do Município de 
Loures; 

 
B. Os investimentos referidos em A são objeto de 

financiamento comunitário no âmbito do 
Portugal 2020, sendo necessário assegurar, 
em parte, a componente da despesa nacional, 
de modo a que a sua concretização seja 
efetivada nos prazos estabelecidos; 
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C. Os investimentos mencionados nos pontos 
anteriores se encontram discriminados no 
quadro que constitui o Anexo I da presente 
proposta de deliberação; 

 
D. A Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 

estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, 
designadamente o seu capítulo V, permite que 
os municípios contraiam empréstimos junto de 
quaisquer instituições autorizadas por lei a 
conceder crédito; 

 
E. De acordo com o n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo podem ser contraídos 
para aplicação em investimentos. Pelo que os 
investimentos previstos no Anexo I da 
presente proposta de deliberação podem ser 
financiados através dum empréstimo de médio 
e longo prazo; 

 
F. Nos termos do n.º 2 do artigo 49.º conjugado 

com o n.º 3 do artigo 51.º, ambos da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, os empréstimos 
de médio e longo prazo devem ter uma 
maturidade adequada à natureza das 
operações a financiar, devendo esta ser 
superior a um ano e não exceder a vida útil do 
respetivo investimento, nem ultrapassar o 
prazo de vinte anos; 

 
G. Face à natureza dos investimentos constantes 

no Anexo I da presente proposta de 
deliberação, o empréstimo de médio e longo 
prazo, que consubstancie o financiamento dos 
mesmos, deverá ter um prazo de utilização de 
2 anos; 

 
H. De acordo com o n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 

73/2013, de 3 de setembro, os investimentos a 
financiar por um empréstimo de médio e longo 
prazo, caso ultrapassem 10% das despesas 
de investimento previstas no orçamento do 
exercício, são submetidos, 
independentemente da sua inclusão no Plano 
Plurianual de Atividades, a discussão e a 
autorização prévia da Assembleia Municipal; 

 
I. Atendendo ao disposto na redação atual do 

artigo 52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, o Município de Loures dispõe de 
capacidade de endividamento para a 
contratação dum empréstimo de médio e 
longo prazo, conforme demonstrado no mapa 
que constitui o Anexo II da presente proposta 
de deliberação; 

 
 

J. Nos termos do n.º 5 do artigo 49.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 setembro, conjugado com a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º e com o n.º 4 
do mesmo artigo, ambos da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, que estabelece, entre 
outros, o regime jurídico das autarquias locais, 
a autorização para contratação de 
empréstimos é da competência da assembleia 
municipal sob proposta da câmara municipal, 
devendo o pedido de autorização ser 
obrigatoriamente acompanhado de informação 
sobre as condições praticadas em pelo menos 
três instituições de crédito, bem como de 
mapa demonstrativo da capacidade de 
endividamento; 

 
K. No processo de consulta para a contratação 

dum empréstimo de médio e longo prazo 
serão observados os trâmites legais impostos, 
designadamente a consulta a pelo menos três 
instituições autorizadas por lei a conceder 
crédito. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do n.º 2 do artigo 51.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, conjugado com a alínea ccc) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para discussão e autorização prévia do 
financiamento, dos investimentos constantes no 
Anexo I da presente proposta de deliberação, por 
um empréstimo de médio e longo prazo, nas 
seguintes condições: 
 
1. Montante do empréstimo: até ao montante de 

7.500.000,00 € 
2. Prazo de utilização: 24 meses; 
3. Prazo de amortização: 12 anos. 

 
 

Loures, 13 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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Identificação dos investimentos 
a incluir no Empréstimo de 7,5 M€ 

 
Empréstimo Designação da Operação 

Total 2018 2019 
AMPLIAÇÃO 
DA EN n.º 3 UNHOS 

1.262.810 62.810 1.200.000 

ESCOLA BÁSICA 
DA PORTELA - 
REABILITAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO 
DO EDIFÍCIO DO JI 

 
 

921.160 

 
 

308.910 

 
 

612.250 

REGENERAÇÃO FÍSICA, 
ECONÓMICA E SOCIAL 
DA URBANIZAÇÃO 
QUINTA DA FONTE 

 
1.388.581 

 
 

 
1.388.581 

REABILITAÇÃO 
E QUALIFICAÇÃO 
DO PATRIMÔNIO 
CULTURAL - QUINTA 
E PALÁCIO 
DE VALFLORES 

 
 

593.584 

 
 

355.409 

 
 

238.176 

REGULARIZAÇÃO 
FLUVIAL E CONTROLO 
DE CHEIAS DA RIBEIRA 
DO PRIOR VELHO 

 
1.881.166 

 
525.000 

 
1.356.166 

PERCURSO CICLÁVEL 
LOURES-INFANTADO 

139.448  139.448 

VIA CICLÁVEL 
NA VÁRZEA 

480.750 30.750 450.000 

LOURES CICLÁVEL - 
SANTA IRIA DE AZÓIA, 
SÃO JOÃO DA TALHA 
E BOBADELA 

 
832.500 

 
 

 
832.500 

TOTAL 7.500.000 1.282.879 6.217.121 

 
 
(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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
 

Processo n.º DPRU/3/2017 
2.ª fase da obra de valorização da frente 
ribeirinha do Concelho de Loures 
Proposta de aprovação do projeto de execução da 
segunda fase da obra de valorização da frente 
ribeirinha do Concelho de Loures - percurso 
pedonal e ciclável da frente ribeirinha do Concelho 
de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 597/2017 

 
Considerando que: 
 
A. A realização de um percurso pedonal e 

ciclável na Frente Ribeirinha de Loures é 
essencial para a mobilidade metropolitana 
sustentável, valorizando o estuário do Tejo e 
articulando o município de Loures com os 
percursos ribeirinhos dos municípios limítrofes 
de Lisboa e de Vila Franca de Xira; 

 
B. Que tal percurso permitirá uma reaproximação 

da população da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela ao estuário do Tejo, vencendo as 
sucessivas barreiras interpostas com 
infraestruturas supramunicipais e uma 
aproximação, em modos suaves, às redes de 
transporte público; 

 
C. O percurso pedonal e ciclável ribeirinho 

configura uma mais-valia ambiental para o 
concelho e para a região, promovendo os 
valores da flora e da fauna em presença, 
contribuindo para uma gestão sustentável da 
Rede Natura 2000 e, proporcionando aos 
cidadãos a fruição da paisagem e a 
observação da avifauna; 

 
D. Se encontra elaborado o Projeto de Execução 

do Percurso Pedonal e Ciclável da Frente 
Ribeirinha do concelho de Loures, 
desenvolvido no âmbito do Plano Estratégico 
de Desenvolvimento Urbano (PEDU) de 
Loures e do Plano de Ação de Mobilidade 
Sustentável (PAMUS) da Área Metropolitana 
de Lisboa; 

 
E. Foi entregue na CCDR-LVT um pedido de 

Reconhecimento de Relevante Interesse 
Público (RRIP) do Projeto em 30.05.2017; 
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F. Existe necessidade de candidatura desta ação 
ao programa Portugal 2020 até ao dia 
31.12.2017. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, de acordo com o 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor, a aprovação do: 
 
- Projeto de Execução do Percurso Pedonal e 

Ciclável da Frente Ribeirinha do Concelho de 
Loures, constante do proc. DPRU/3/2017 - 
“Candidatura Percurso Ribeirinho (2.ª fase) - 
PEDU/PAMUS”, com fundamento na memória 
síntese e nas peças disponíveis em anexo, 
condicionado à aprovação do Reconhecimento 
de Relevante Interesse Público pelo Senhor 
Ministro do Ambiente e consequente 
publicação em Diário da República. 

 
 

Loures, 13 de dezembro 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 os votos contra da Sr.ª 
Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 40.707/OM-A 
Toponímia de Santo Antão do Tojal 
Proposta de atribuição de denominação 
toponímica para arruamento em São Roque, 
Santo Antão do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 598/2017 

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

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fls. 
266; 

 

B. O topónimo agora proposto acompanha o 
atribuído à artéria adjacente e, de acordo com 
o mencionado pela Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, merece o acordo dos residentes locais 
pela data que homenageia; 

 
C. A atribuição do topónimo agora proposto 

mereceu aprovação da Junta da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, na sua 10.ª reunião ordinária, realizada 
em 29 de maio de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar para a localidade de São Roque, na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal: 
 
- A atribuição da designação de Travessa 25 de 

Abril, ao troço viário com início na Rua 25 de 
Abril e termo indeterminado. 

 
 

Loures, 13 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa 25 de Abril 
 
Início: Rua 25 de Abril 
Termo: indeterminado 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1582/DOME 
Percursos Pedonais e Cicláveis na Várzea de 
Loures (troço Loures-Sacavém) 
Proposta de aprovação do anteprojeto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 599/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Se encontra em elaboração o Projeto dos 

Percursos Pedonais e Cicláveis na Várzea de 
Loures - troço Loures/Sacavém no âmbito do 
Plano Estratégico de Desenvolvimento Urbano 
(PEDU) e Plano de Ação de Mobilidade 
Sustentável (PAMUS); 

 
B. Existe necessidade de candidatura desta ação 

ao programa Portugal 2020 até ao dia 31 de 
dezembro de 2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere a aprovação do: 
 

1. Anteprojeto do proc. 1582/DOME - 
Percursos Pedonais e Cicláveis na Várzea 
de Loures, com fundamento na informação 
n.º 13/DEP/JAM com registo 
E/119058/2017 de 6/12/2017 e na 
memória síntese em anexo. 

 
… 

 
Loures, 12 de dezembro de 2017 

 
O Vice-Presidente da Câmara 

 
Paulo Piteira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PERCURSOS PEDONAIS E CICLÁVEIS 
NA VÁRZEA DE LOURES 

 
TROÇO LOURES-SACAVÉM 

 
Anteprojeto 

 
PROJETO DE ARQUITETURA PAISAGISTA 

 
MEMÓRIA DE SÍNTESE 

 
1. INTRODUÇÃO 
 
O percurso pedonal ciclável Loures-Sacavém, que 
integra o Plano Estratégico de Desenvolvimento 
Urbano (PEDU) / PIano de Ação de Mobilidade 
Urbana Sustentável (PAMUS) do Município de 
Loures, irá ligar as duas cidades do Município e 
localidades próximas, entre o Parque Adão Barata, 
na Cidade de Loures, ao longo das motas 
(combros que limitam e enquadram as margens 
dos cursos de água, procurando evitar que 
extravasem para as áreas contíguas) das Ribeiras 
da Mealhada, da Póvoa, do Rio de Loures, da 
Ribeira de Alpriate e do Rio Trancão, e aproveitam 
ainda caminhos já existentes por forma a ligar à 
Praça da República na cidade de Sacavém. 
 
 
2. OBJETIVOS 
 
Pretende-se criar um percurso pedonal e ciclável 
entre as cidades de Loures e Sacavém, numa 
extensão de pouco mais de 11 km e que permite 
uma notável ligação em mobilidade suave entre as 
diversas comunidades do interior da várzea 
(Loures, Santo António dos Cavaleiros, Frielas, 
Santo Antão do Tojal, São Julião do Tojal, 
Vialonga) e as áreas da margem direita do Tejo 
densamente preenchidas com habitação, 
escritórios e indústria (nomeadamente São João 
da Talha, Bobadela, Sacavém, Moscavide, Parque 
das Nações e a zona oriental da capital). 
 
Para além da melhoria nos circuitos de casa-
trabalho que este percurso possibilita verifica-se 
que a várzea já é utilizada e percorrida 
diariamente por inúmeros utentes da Área 
Metropolitana de Lisboa em bicicleta e “jogging” 
que aproveitam os trilhos e estradas de pouco 
movimento para o seu exercício físico e alguns 
nas suas deslocações diárias para encurtar 
distâncias. A esta valência acresce a utilização 
dos percursos de Fátima (troço nascente do 
traçado) e que já são consideravelmente utilizados 
em diversas épocas do ano. 
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A Várzea de Loures tem aspetos únicos e 
inovadores a nível nacional, pelo magnífico 
enquadramento paisagístico, composto por uma 
estrutura agrícola fértil (cerca de 200 ha) 
enquadrada por umas encostas verdejantes, que 
permite uma simbiose entre a mobilidade suave, o 
recreio, o desporto e o usufruto duma paisagem 
de grande qualidade. Tudo isto na proximidade de 
centenas de milhares de habitantes que podem 
usufruir dela sem recurso ao veículo motorizado, o 
que promove o aparecimento de importantes 
articulações pedonais e cicláveis entre os núcleos 
urbanos existentes potenciando deslocações 
integradas na paisagem da várzea gerando 
hábitos de deslocação mais saudáveis. 
 
 
3. DESCRIÇÃO 
 
O percurso, com uma extensão de cerca de 
11.700 metros, atravessa o âmago da Várzea de 
Loures, espaço rural, plano e inundável, ao longo 
de áreas agrícolas ativas e habitats naturais de 
elevado valor ecológico e paisagístico, 
constituindo uma via de circulação e mobilidade 
suave diária entre os diversos centros urbanos 
localizados na periferia daquele espaço, e 
promovendo a ligação equilibrada entres os 
centros urbanos e o mundo rural. 
 
A construção do percurso envolve a utilização dos 
caminhos rurais já existentes no local, 
requalificados para o efeito sempre que 
necessário, bem como a construção de pequenas 
obras de arte (pontes) e estruturas de apoio 
paisagístico (zonas de estar, miradouros e 
observatórios de aves), para além do adequado 
tratamento paisagístico das respetivas bermas e 
também das margens das linhas de água 
adjacentes. 
 
O percurso é composto pelos seguintes troços: 
 
Troço 1: Parque Adão Barata - Ribeira da 
Mealhada (328 m); 
 
Troço 2: Ponte da Ribeira da Mealhada - Ponte do 
Américo (3.595 m); 
 
Troço 3: Ponte do Américo - Rio Trancão (460 m); 
 
Troço 4: Rio Trancão - Ribeira de Alpriate (1.462 
m); 
 
Troço 5: Caminho de Fátima (5.837 m). 
 
 
 

A intervenção incide na implantação do percurso, 
aproveitando os traçados dos caminhos rurais e 
motas que enquadram as ribeiras, ligando os 
troços por pontes (2 unid.) de caráter pedonal 
ciclável, e enquadrando-o com árvores de sombra 
características da vegetação autóctone e 
maioritariamente da galeria ripícola. 
 
A implantação dos caminhos sobre as motas inclui 
a limpeza das canas e o reforço do pavimento com 
uma camada de tout-venant nos casos em que o 
caminho necessite. Não se prevê a alteração da 
topografia existente em qualquer dos percursos. 
As exceções são pontuais e relacionam-se 
essencialmente com a necessidade de 
restabelecer a continuidade do percurso (articular 
cotas). Regra geral as alterações estão 
associadas a aterros. Proporcionar o acesso ao 
topo das motas (do troço 3 para o troço 4 e deste 
para o 5) e articular o percurso com as pontes. 
Também para aceder às novas pontes será 
necessário aterrar e criar rampas que ficarão com 
cerca de 2,40 m de largura e subirão encostadas 
aos taludes existentes. 
 
O percurso será dotado do mobiliário urbano 
adequado para suporte do recreio dos seus 
utentes, nomeadamente bancos, suportes de 
bicicleta e mesas de pic-nic em betão, para além 
da indispensável sinalética informativa e 
direcional. 
 
 
 
(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) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O documento Anteprojeto - 
Percursos Pedonais e Cicláveis da Várzea de 
Loures, pela sua extensão (135 páginas 
equivalentes a >27 Mb) que extrapola o âmbito da 
presente edição, encontra-se disponível, na 
íntegra, para eventual consulta, em suportes físico 
e informático no Gabinete Loures Municipal. 
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Processo n.º 1638/DOM 
Revitalização do Centro Urbano de Loures 
Proposta de aprovação do projeto de minuta 
referente à modificação do Contrato de 
Empreitada n.º 140/2016. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 600/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada pela Câmara Municipal de 

Loures na 3.ª Reunião Ordinária de Câmara, 
datada de 22 de novembro de 2017, a 
prorrogação do prazo contratual da 
empreitada “Revitalização do Centro Urbano 
de Loures” relativa ao processo número 
1638/DOM; 

 
B. A competência para aprovação da minuta de 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no número 1 do artigo 98.º do Código dos 
Contratos Públicos (aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro), aprovar o projeto de 
minuta referente à Modificação do Contrato de 
Empreitada n.º 140/2016 a celebrar entre o 
Município de Loures e a Construções Pragosa, 
S.A., em anexo à presente proposta deliberativa. 
 
… 

 
Loures, 13 de dezembro de 2017 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROJETO DE MINUTA 
 

Modificação 
ao Contrato de Empreitada n.º 140/2016 

 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt e telecópia número 
211151709, adiante designado por Primeiro 
Contraente ou Dono de Obra, neste ato 
representado por Bernardino José Torrão Soares, 
que também usa assinar Bernardino Soares, 
Primeiro Outorgante, na qualidade de Presidente 
da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Construções Pragosa, S.A., pessoa coletiva 
número 502496878, com sede e endereço postal 
na Estrada Nacional 1, Km 109, Casal da Amieira, 
C.P. 2440-489, Batalha, Freguesia e Município de 
Batalha, com o capital social de 10.000.000,00 €, 
matriculada na Conservatória do Registo 
Civil/Predial/Comercial de Batalha, titular do Alvará 
de Empreiteiro de Obras Públicas número 14644-
PUB, adiante designado por Segundo Contraente 
ou Empreiteiro neste ato representado por ……….. 
, Segunda Outorgante, na qualidade de ………. , 
conforme Certidão Permanente do Registo 
Comercial on line visualizada na presente data, 
através do código de acesso 4884-3520 -6484. 
 
Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua 3.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 22 de novembro de 2017, 
acordam em modificar a Cláusula Segunda do 
Contrato de Empreitada de Obras Públicas 
número 140/2016, nos seguintes termos: 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 280 (duzentos 
e oitenta) dias seguidos, a contar da data da 
consignação, passando a data da conclusão 
contratual para 31 de julho de 2017.- 
 
Acordam, ainda, que a presente modificação é 
efetuada sem que haja lugar a qualquer 
compensação financeira para os Contraentes. 
 
Assim o disseram e outorgaram. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
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CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

DESPORTO 
 

Proposta de atribuição de verbas às entidades 
com melhor participação no 22.º Troféu “Loures 
Atleta Jovem”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 601/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma 

iniciativa municipal que tem por objetivo o 
desenvolvimento do atletismo vocacionado 
para as camadas de formação; 

 
B. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas, na realização do 22.º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", em 2017; 

 
C. Cumpre premiar as equipas do Concelho de 

Loures com melhor participação ao longo da 
iniciativa, de acordo com o previsto na 
informação registada sob o n.º E/105409/2017. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição das verbas às 
entidades com a melhor participação no 22.º 
Troféu “Loures Atleta Jovem”, conforme 
informação E/105409/2017, em anexo. 

 
 

Loures, 13 de dezembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

LISTAGEM DE ENTIDADES 
E VALORES A ATRIBUIR 

 
1. Associação Cultural e Recreativa da 

Mealhada, com o NIF 503536202, no valor de 
1.225,00 € (mil duzentos e vinte e cinco 
euros); 

 
2. Grupo Desportivo de São Domingos, com o 

NIF 505091208, no valor de 875,00 € 
(oitocentos e setenta e cinco euros); 

3. Clube Atletismo de Vale Figueira, com o NIF 
502113812, no valor de 500,00 € (quinhentos 
euros); 

 
4. Associação Desportiva Leões Apelaçonenses, 

com o NIF 501424539, no valor de 450,00 € 
(quatrocentos e cinquenta euros). 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de Contrato-
Programa de Desenvolvimento Desportivo, no 
âmbito do Programa Municipal “Centros de 
Formação de Atletismo”, e de atribuição de verbas 
às entidades que se candidataram àquele 
Programa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 602/2017 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa Municipal “Centros de Formação 

de Atletismo” tem por objetivo apoiar 
financeiramente as associações desportivas 
do concelho de Loures pelo trabalho 
desenvolvido na captação de novos 
praticantes da modalidade; 

 
B. Os Centros de Formação de Atletismo são 

parte integrante do Plano de Intervenção 
Municipal do Atletismo no Concelho de Loures 
e visam captar praticantes entre os 8 e os 14 
anos para a prática regular da modalidade, 
proporcionar a prática do atletismo na 
diversidade das suas disciplinas e aumentar a 
participação nas provas do calendário 
associativo e nomeadamente no Troféu 
“Loures Atleta Jovem”; 

 
C. Nos termos da informação registada sob o n.º 

E/75510/2017, é proposta a atribuição de 
verbas às associações que se candidataram 
ao respetivo programa para a época 
desportiva de 2016/2017. 
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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, bem como 
da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro, em conjugação 
com o previsto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 
de outubro, aprovar: 
 
1. A minuta de contrato programa de 

desenvolvimento desportivo que permita 
formalizar o apoio financeiro, no âmbito do 
Programa Municipal “Centros de Formação de 
Atletismo; 

 
2. Nos termos da informação registada sob o n.º 

E/75510/2017, a atribuição de verbas às 
entidades que se candidataram ao Programa 
“Centros de Formação de Atletismo”, para a 
época desportiva de 2016/2017. 

 
 

Loures, 13 de dezembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

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

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

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

 
c) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios são titulados por 
contratos-programas de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 
 
 
 

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

público nº 501294996, com sede na Praça da 
República, Loures, representada por 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante 

 
e 
 
2) (Associação), associação sem fins lucrativos, 

com o NIPC e sede em ______representada, 
por ________, na qualidade de __________, 
adiante designada como entidade beneficiária 
ou segunda outorgante. 

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

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto o 
desenvolvimento do projeto Centros de Formação 
de Atletismo visando o apoio financeiro a 
associações desportivas que desenvolvam 
trabalho relevante e continuado nesta modalidade. 

 
 

Cláusula Segunda 
Programa de Desenvolvimento Desportivo 

 
a) O programa de desenvolvimento desportivo 

apresentado pela segunda outorgante 
expresso nesta cláusula tem por objeto o 
desenvolvimento da modalidade de Atletismo, 
nos termos do Quadro Normativo do Programa 
Centros de Formação de Atletismo, na área do 
Concelho de Loures; 

 
b) As atividades propostas para o 

desenvolvimento da modalidade de Atletismo, 
na área do Concelho de Loures são: 

 
1) Proporcionar a prática do atletismo na 

diversidade das suas disciplinas; 
 
2) O aumento de número de atletas nas 

associações concelhias entre os 8 e os 14 
anos para a prática regular da modalidade; 

 
3) Aumentar a participação nas provas do 

calendário associativo e nomeadamente no 
Troféu “Loures Atleta Jovem”. 
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c) A execução do programa será por época 
desportiva, tendo-se iniciado na época 
desportiva 2016/2017. 

 
 

Cláusula Terceira 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
a) O Primeiro Outorgante compromete-se a 

apoiar financeiramente o segundo outorgante, 
nos termos previstos no quadro normativo 
devidamente aprovado por deliberação 
municipal; 

 
b) Fiscalizar a execução do presente contrato-

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

 
 

Cláusula Quarta 
Obrigações da Segunda Outorgante 

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

programa de desenvolvimento desportivo 
incluso a este contrato; 

b) Assegurar a execução integral dos termos do 
presente contrato; 

c) Afetar todos os apoios concedidos 
exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

d) Informar de imediato a entidade concedente 
de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

e) Realização nos seus Centros de Formação de 
Atletismo de um mínimo de duas sessões de 
treino semanal com duração não inferior a 
uma hora; 

f) Prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária, nos 
termos da lei; 

g) Elaborar e enviar à entidade concedente, após 
o final do de cada trimestre, um relatório final 
sobre a execução do contrato programa; 

h) Prestar quaisquer informações ou apresentar 
documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

 
 
 
 
 

Cláusula Quinta 
Execução e vigência do contrato 

 
O período de execução do presente contrato-
programa reporta-se à época desportiva 
____/____ . 

 
 

Cláusula Sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1. O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

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

 
2. A entidade beneficiária deve prestar à 

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

 
 

Cláusula Sétima 
Revisão 

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

 
 

Cláusula Oitava 
Suspensão 

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

 
 

Cláusula Nona 
Cessação 

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

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

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

c) Quando a entidade concedente do apoio 
exerça o seu direito de resolver o contrato; 
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d) Quando, não forem apresentados os 
documentos a que se refere o n.º 2 do artigo 
25.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro; 

 
2. A cessação do contrato efetua-se através de 

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

 
 

Cláusula Décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula Décima Primeira 
Publicidade 

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

 
 

Cláusula Décima Segunda 
Omissões 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-lei nº 273/2009, 
de 1 de outubro, e as demais normas de direito 
administrativo. 
 
O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 
 
 
Loures, __ de _________ de 2017 
 

Município de Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

Associação 
 

Presidente 
 
 
 
 
 
 

Atribuição de verbas a Associações 
 

1. Associação Cultural e Recreativa da Mealhada 
 
Morada: Casal do Rio, Vivenda Vicente, Anexo 2, 
Mealhada 
2670 Loures 
NIF: 503536202 
Verba: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 
 
 
2. Grupo Desportivo de S. Domingos 
 
Morada: Rua Adelaide Cabete, n.º 8 - 5.º B 
2670-112 Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 505091208 
Verba: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 
 
 
3. Clube de Atletismo Vale Figueira 
 
Morada: Rua D. Nuno Álvares Pereira, n.º 3-A 
2695-687 S. João da Talha 
NIF: 502113812 
Verba: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 
 
 
4. Associação Desportiva Leões Apelaçonenses 
 
Morada: Largo 25 de Abril 
2680-297 Apelação 
NIF: 501424539 
Verba: 1.500,00 € (mil e quinhentos euros) 
 
 
Verba total constante desta informação: 6.000,00 
€ (seis mil euros) 
 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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CULTURA 
 

Proposta de aprovação da minuta de Acordos de 
Colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e Agentes Musicais do Concelho de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 603/2017 

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

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. As Escolas de Música existentes no Município 

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

 
D. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho meritório destes agentes culturais. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar os acordos de colaboração 
a estabelecer entre o Município de Loures e os 
agentes musicais do concelho, nomeadamente, 
Escolas de Música, para o ano de 2017, nos 
termos da informação n.º E/116280/2017. 

 
 

Loures, 13 de dezembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Nome da Entidade) 
 

(Referente à atividade da Escola de Música) 
 

Ano 2017 
 

O Movimento Associativo tem tido um peso social 
e cultural de grande relevância na comunidade 
local, constituindo por vezes os únicos espaços de 
encontro e convívio de atividades de índole 
musical de outro modo inacessíveis às 
populações, dada a inexistência de estruturas de 
ensino/formação alternativas. 
 
Para o desenvolvimento de toda esta atividade 
tem tido o Município de Loures uma importante 
tarefa no sentido de dinamizar, incentivar e apoiar 
esta dinâmica, atribuindo especial importância à 
formação que pelas suas características e 
especificidades se afirmam como prioritárias. É 
pretensão do Município apoiar as estruturas 
associativas que dinamizem e divulguem a prática 
musical junto da comunidade, valorizando a 
qualidade do projeto pedagógico e consolidação e 
crescimento dos projetos dos agentes musicais 
existentes no concelho viabilizando a 
sustentabilidade das formações musicais, no 
sentido da promoção e divulgação da prática 
musical. 
 
Tendo como objetivo dar continuidade às ações 
que ao longo do tempo têm sido desenvolvidas por 
esta Autarquia e pelas Escolas de Música, no 
sentido de estimular o fomento do gosto pela 
música e da sua divulgação, o Município de 
Loures, em reunião realizada no dia xx de xxxxx 
de 2017, deliberou apoiar as associações que se 
dedicam a esta atividade. 
 
 
Assim, na sequência da citada deliberação, o 
Município de Loures, neste ato representado pelo 
Sr. Presidente da Câmara, Bernardino Soares e 
(entidade a designar), neste ato representada por 
(representante), celebram entre si o presente 
Acordo de Colaboração com subordinação às 
cláusulas seguintes. 
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PRIMEIRA 
 

O Município de Loures compromete-se a apoiar 
(entidade a designar), atribuindo-lhe uma 
comparticipação financeira no valor de 750,00 € 
(setecentos e cinquenta euros), podendo ser 
majorada até ao valor máximo de 1.500,00 € (mil e 
quinhentos euros), mediante a apresentação do 
Plano de Atividades e Orçamento, e Relatório e 
Contas, e ficha de avaliação da atividade fornecida 
pelos serviços municipais, em conformidade com 
os seguintes critérios de avaliação, referentes ao 
ano a que reporta o acordo de colaboração. 
 
a) N.º de alunos da escola de música (no valor 

máximo de subsídio de 250,00 €) 
Entende-se por escolas de música as secções 
de coletividades ou associações sem fins 
lucrativos, onde se promove a formação e 
aprendizagem musical. 

 
2 a 5 Alunos - 100,00 € 
 
6 a 12 Alunos -175,00 € 
 
> 12 Alunos - 250,00 € 
 
 
b) N.º de professores na escola de música (no 

valor máximo de subsídio de 250,00 €) 
Entende-se por professor, o indivíduo, com 
formação musical (não necessariamente de 
nível superior e/ou certificado) que promove o 
ensino da música, aos alunos da Escola de 
Música e facilita a construção de projetos de 
vida através da aprendizagem musical. 

 
1 Professor - 50,00 € 
 
2 a 4 Professores - 150,00 € 
 
≥ 5 Professores - 250,00 € 
 
 
c) N.º de alunos que transitam para as formações 

musicais no ano de atividade a que se refere o 
apoio (no valor máximo de subsídio 250,00 €) 
Entende-se por transição o ingresso dos 
alunos da Escola de Música nas formações 
musicais, depois de concluída a formação 
musical deixando de frequentar a Escola de 
Música. 
 
Entende-se por “Formação Musical” as 
formações de músicos formais, como bandas 
filarmónicas, orquestras ligeiras, ensembles ou 
outras reconhecidas pela Câmara Municipal 
de Loures. 

 

1 Aluno - 80,00 € 
 
2 a 4 Alunos -180,00 € 
 
≥ 5 Alunos - 250,00 € 

 
 
 

SEGUNDA 
 

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

 
2. Após a realização do projeto ou ação pontual, 

a (entidade a designar) deverá entregar um 
relatório de avaliação, no prazo de 2 (dois) 
meses após a sua conclusão. 

 
 
 

TERCEIRA 
 

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

 
2. O logótipo do Município de Loures será cedido 

em suporte digital pelos serviços camarários. 
 
 
 

QUARTA 
 

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

 
 

Loures,_ de _______ de 2017 
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Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 
 

(entidade a designar) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 

 
 
 
 

ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE BENS 
 

Proposta de aprovação da aceitação da doação, 
pela empresa EGEO Tecnologia e Ambiente, S.A., 
de duas Smart TV. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 608/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), n.º 2, do 
artigo 23.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro), incumbindo-lhes o conhecimento, 
estudo, proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (n.º 3 do artigo 3.º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro); 

 
B. Foi manifestada a vontade, pela EGEO 

Tecnologia e Ambiente S.A., conforme 
documento registado com o n.º 
E/120486/2017, de doação de uma Smart TV 
da marca Hicense, modelo H55MEC3050 
Smart TV 55” Led 4K UHD, com o valor de 
referência de 619,90 € (seiscentos e dezanove 
euros e noventa cêntimos) e uma Smart TV da 
marca Hicense modelo H49N5700 Smart TV 
49” Led 4K UHD, com o valor de referência de 
549,90 € (quinhentos e quarenta e nove euros 
e noventa cêntimos). 

 
 
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 da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a aceitação, a título de inventário, 
sem contrapartidas, da doação pela EGEO 
Tecnologia e Ambiente S.A., de duas Smart TV, 

acima descritas, nos termos da informação 
registada sob o webdoc n.º E/123531/2017, a que 
se atribui um valor total de 1.169,80 € (mil cento e 
sessenta e nove euros e oitenta cêntimos). 

 
 

Loures, 20 de dezembro de 2017 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, no âmbito do 
Serviço de Apoio a Família – setembro de 2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 614/2017 

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

existem entidades que, em colaboração com o 
Município, se disponibilizaram a efetuar o 
acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos do 1.º ciclo do ensino 
básico, em alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures, no decorrer do mês de 
setembro de 2017 - ano letivo 2017/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, aprovar a transferência de verbas 
às entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares, conforme abaixo 
Indicado: 
 
Entidade: Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de S. Julião do Tojal 
(NIF 503180360) 
Equipamento Educativo: EB Zambujal 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 52 H 
Valor em €: 286 € 
Valor a processar: 286 € 
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Entidade: Bússola da Brincadeira – Associação 
de Pais 
(NIF 509497810) 
Equipamento Educativo: EB Loures 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 48H 
Valor em €: 264 € 
Valor a processar: 264 € 
 
 
Entidade: Irmandade da Santa Casa da 
Misericórdia de Loures 
(NIF 503903051) 
Equipamento Educativo: EB Manjoeira 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 52 H 
Valor em €: 286 € 
Valor a processar: 286 € 
 
 
Entidade: Associação Cantinho da Pequenada 
(NIF 503666602) 
Equipamento Educativo: EB Frielas 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 48 H 
Valor em €: 264 € 
Valor a processar: 264 € 
 
 
Entidade: Associação “O Saltarico” 
(NIF 501400206) 
 
Equipamento Educativo: EB Fernando Bulhões 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 60 H 
Valor em €: 330 € 
Valor a processar: 330 € 
 
Equipamento Educativo: EB Flamenga 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 60H 
Valor em €: 330 € 
Valor a processar: 330 € 
 
 
Entidade: Centro Social e Paroquial de São Pedro 
de Lousa 
(NIF 501683755) 
 
Equipamento Educativo: EB Lousa 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2h 
Horas trabalhadas: 24H 
Valor em €: 132 € 
Valor a processar: 132 € 
 
Equipamento Educativo: JI Salemas 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2h 
Horas trabalhadas: 48H 
Valor em €: 264 € 
Valor a processar: 264 € 

Equipamento Educativo: EB Cabeço de 
Montachique 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2H 
Horas trabalhadas: 24H 
Valor em €: 132 € 
Valor a processar: 132 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB n.º 3 Bobadela 
(NIF 504949853) 
Equipamento Educativo: EB n.º 3 Bobadela 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2H 
Horas trabalhadas: 63H 
Valor em €: 346,50 € 
Valor a processar: 346,50 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Alto da Eira 
(NIF 501926712) 
Equipamento Educativo: EB Alto da Eira 
N.º Aux/h autorizadas: 4 aux./2H 
Horas trabalhadas: 96H 
Valor em €: 528 € 
Valor a processar: 528 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Prior Velho 
(NIF 505136562) 
Equipamento Educativo: EB Prior Velho 
N.º Aux/h autorizadas: 3 aux./ 2H 
Horas trabalhadas: 72H 
Valor em €: 396 € 
Valor a processar: 396 € 
 
 
Associação de Pais e Encarregados de Educação 
Entidade: do Núcleo Escolar de Fanhões 
(NIF 503965685) 
 
Equipamento Educativo: EB Fanhões 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2H 
Horas trabalhadas: 12H 
Valor em €: 66 € 
Valor a processar: 66 € 
 
Equipamento Educativo: JI Pintéus 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2H 
Horas trabalhadas: 12H 
Valor em €: 66 € 
Valor a processar: 66 € 
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Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EBI Bobadela 
(NIF 509368212) 
Equipamento Educativo: EB Bobadela 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2H 
Horas trabalhadas: 52H 
Valor em €: 286 € 
Valor a processar: 286 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas de Catujal-
Unhos 
(NIF 502368845) 
 
Equipamento Educativo: EB n.º 1 e n.º 3 Unhos 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2,5H 
Horas trabalhadas: 12,5H 
Valor em €: 68,75 € 
Valor a processar: 68,75 € 
 
Equipamento Educativo: EB Unhos 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2H 
Horas trabalhadas: 4H 
Valor em €: 22 € 
Valor a processar: 22 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado 
(NIF 505426390) 
 
Equipamento Educativo: EB Santo António dos 
Cavaleiros 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2H 
Horas trabalhadas: 44H 
Valor em €: 242 € 
Valor a processar: 242 € 
 
Equipamento Educativo: EB Conventinho 
N.º Aux/h autorizadas: 2 aux./2H 
Horas trabalhadas: 44H 
Valor em €: 242 € 
Valor a processar: 242 € 
 
 
Entidade: União das Freguesias de Moscavide e 
Portela 
(NIF 510838162) 
 
Equipamento Educativo: EB Quinta da Alegria 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2H 
Horas trabalhadas: 26H 
Valor em €: 143 € 
Valor a processar: 143 € 
 
 
 

Equipamento Educativo: EB Catela Gomes 
N.º Aux/h autorizadas: 1 aux./2H 
Horas trabalhadas: 26H 
Valor em €: 143 € 
Valor a processar: 143 € 

 
 

Loures, 20 de dezembro de 2017 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 604/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A AMSAC - Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros, com o NIF 
501116516, realizou no dia 30 de maio de 
2017, entre as 13H00 e as 21H30, o Encontro 
de Traquinas em Futsal, no Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado pressupõe o pagamento por hora 
diurna de 11,29 € (onze euros e vinte e nove 
cêntimos) e de 12,62 € (doze euros e sessenta 
e dois cêntimos) por hora noturna, isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de oito horas e 

trinta minutos, no valor total de 99,95 € 
(noventa e nove euros e noventa e cinco 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 
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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, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à AMSAC - Associação de 
Moradores de Santo António dos Cavaleiros, no 
valor total de 99,95 € (noventa e nove euros e 
noventa e cinco cêntimos). 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 605/2017 
 

Considerando que: 
 
A. A associação Pioneiros NBL - Núcleo de 

Basket de Loures, com o NIF 513848177, 
realizou no dia 17 de setembro de 2017, entre 
as 15H00 e as 18H00, um jogo de treino do 
escalão sub-16, no Pavilhão António Feliciano 
Bastos; 

 
B. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

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

 
C. A ocupação teve a duração de três horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 38,86 € (trinta e oito euros e oitenta e seis 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão António Feliciano Bastos em 
conjugação com a 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 associação 
Pioneiros NBL - Núcleo de Basket de Loures, no 
valor total de 38,86 € (trinta e oito euros e oitenta e 
seis cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 29 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 606/2017 
 

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 dos 
Pavilhão José Gouveia, no dia 23 de outubro 
de 2017, para o Ato de Instalação da 
Assembleia de Freguesia, a decorrer entre as 
17H00 e as 00H00; 

 
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 teve a duração de sete horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 233,85 € (duzentos e trinta e três euros e 
oitenta e cinco cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, à União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, no valor de 
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233,85 € (duzentos e trinta e três euros e oitenta e 
cinco cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 607/2017 
 

Considerando que: 
 
A. O Clube de Futebol de Santa Iria, com o NIF 

501372652, realizou no dia 17 de junho de 
2017, entre as 10H00 e as 24H00, no Pavilhão 
Desportivo da EB 2,3 de Santa Iria de Azóia 
(Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia), a 7.ª Gala do Clube de Futebol de 
Santa Iria; 

 
B. A utilização do referido Pavilhão prevê o 

pagamento, por hora diurna, de 11,90 € (onze 
euros e noventa cêntimos) e por hora, no 
período noturno, de 13,23 € (treze euros e 
vinte e três cêntimos), isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de catorze horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização, de 173,92 € (cento e setenta e 
três euros e noventa e dois cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo da EB 2,3 
de Santa Iria de Azóia (Agrupamento de Escolas 
de Santa Iria de Azóia), ao Clube de Futebol de 
Santa Iria, no valor de 173,92 € (cento e setenta e 
três euros e noventa e dois cêntimos), isento de 
IVA. 

Loures, 30 de novembro de 2017 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 63760/D/OR/2016 
Banema - Madeiras e Derivados, S.A. 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização para funcionamento de 
estabelecimento destinado a comércio por grosso 
de madeiras e produtos derivados, sito na Quinta 
dos Palmares, Lote 2, Zona Industrial dos Fetais, 
Camarate, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 609/2017 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de satisfação das condições 

básicas da população residente em “AUGI” e a 
impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a comércio por 
grosso de madeiras e produtos derivados, sito no 
Bairro Quinta de Palmares, Camarate, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em 
nome de Banema - Madeiras e Derivados, SA. 

 
Loures, 11 de dezembro de 2017 

 
O Vereador 

 
(a) António Pombinho 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 63997/D/OR/2016 
Manjar Feliz, Unipessoal, Lda. 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização para funcionamento de 
estabelecimento destinado a restauração e 
bebidas, sito na Rua Heróis dos Dembos, Lote 
172, AFT, r/c Esq.º, Bairro Angola, Camarate, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 610/2017 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de satisfação das condições 

básicas da população residente em “AUGI” e a 
impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a restauração e 
bebidas, sito no Bairro Angola, Camarate, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
em nome de Manjar Feliz Unipessoal, Lda.. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 63782/D/OR/2016 
Arena Point - Padel Sports Events, Lda. 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização para funcionamento de 
estabelecimento destinado a equipamento 
desportivo para a prática de Padel, sito na Rua de 
Palmares, Azinhaga de Fetais, Armazém B, 
Camarate, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 611/2017 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de satisfação das condições 

básicas da população residente em “AUGI” e a 
impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a equipamento 
desportivo para a prática de Padel, sito no Bairro 
Quinta de Palmares, Camarate, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em 
nome de Arena Point - Padel Sports Event, Lda.. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Processo n.º 63569/D/OR/2016 
Sílaba Prodígio, Lda. 
Proposta de concessão, a título precário, de 
autorização para funcionamento de 
estabelecimento destinado a creche e jardim de 
infância, sito na Rua do Infantário, n.º 10, Bairro 
das Fontes, São João da Talha, 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 612/2017 

 
Considerando: 
 
A. A necessidade de satisfação das condições 

básicas da população residente em “AUGI” e a 
impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 28.º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para o estabelecimento destinado a creche e 
jardim de infância, sito no Bairro das Fontes, São 
João da Talha, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, em 
nome de Sílaba Prodígio, Lda.. 

 
 

Loures, 11 de dezembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
constituição da Associação para a Inovação e 
Capacitação Empresarial - AICE, de aprovação 
dos respetivos Estatutos, de adesão do Município 
àquela Associação enquanto sócio fundador. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 613/2017 

 
Considerando que: 
 
A. Foi definida uma estratégia municipal centrada 

na Inovação e no Desenvolvimento 
Tecnológico, assente em indicadores 
socioeconómicos diferenciadores e na 
dinâmica proativa dos agentes representativos 
de toda a cadeia de valor, nomeadamente, as 
empresas, as universidades, as associações 
empresariais, através da dinamização de um 
Sistema de Inovação para o concelho de 
Loures; 

 
B. O Município de Loures assumiu desenvolver e 

consolidar a Estratégia de Inovação para o 
concelho de Loures e, simultaneamente, 
materializar o Ecossistema de Inovação; 

 
C. O Ecossistema de Inovação tem como 

objetivos estratégicos: 
 
• Promover práticas de Inovação e 

Desenvolvimento Tecnológico no território; 
• Apoiar a atividade empresarial e respetivas 

competências organizacionais e funcionais; 
• Consolidar a rede de parcerias existente entre 

os centros de saber/universidades e o tecido 
empresarial; 

• Fortalecer a cooperação institucional e a 
governação partilhada, com entidades de 
âmbito local, regional, nacional e internacional; 

• Projetar, consolidar e apoiar a clusterização 
dos setores emergentes, com base em 
infraestruturas de suporte a este Ecossistema 
de Inovação. 

 
D. A estruturação deste Ecossistema tem sido 

um processo desencadeado de forma 
participada e aberta à intervenção de todas as 
partes interessadas, pretendendo criar 
vantagens competitivas a nível dos vários 
clusters identificados - agroalimentar, logística, 
transportes, ambiente, indústrias criativas, 
saúde, entre outros; 
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E. No dia 29 de junho de 2017, no ato da 
inauguração da incubadora, foram subscritas 
cartas de intenção por potenciais Sócios e 
Parceiros Estratégicos, ou seja, trinta e seis 
entidades que apoiam e se reveem neste novo 
paradigma de atuação, reconhecendo a 
relevância da atividade do Loures INOVA, nos 
últimos 3 anos; 

 
F. No dia 29 de junho de 2017, foi assinado o 

acordo de colaboração entre a Câmara 
Municipal de Loures, a Faculdade de Ciência e 
Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa/ 
Madan - Parque de Ciência e Tecnologia e o 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, e 
que se pretende apoiar a constituição da 
Associação na prossecução da sua missão, 
visão e objetivos estratégicos, conforme 
proposta de deliberação n.º 267/2017, 
aprovada por unanimidade na 91.ª reunião 
ordinária de 31/05/2017; 

 
G. No âmbito desta colaboração afigura-se 

fundamental a criação de uma Associação que 
possa assumir na sua atividade a promoção 
de projetos de inovação e de desenvolvimento 
tecnológico, promovendo a competitividade e 
o investimento empresarial no concelho, em 
articulação com os centros de saber e as 
empresas; 

 
H. Esta associação terá como desígnios 

fundamentais: 
 
- Promover a valorização do território e das 

suas potencialidades para incentivar iniciativas 
empresariais inovadoras; 

- Promover aproximação entre o know-how 
técnico das universidades e as necessidades 
de desenvolvimento diagnosticadas pelas 
empresas; 

- Consolidar e desenvolver a clusterização dos 
setores emergentes, através da materialização 
de infraestruturas de suporte ao Ecossistema 
de Inovação (incubação/coworking; FabLab e 
MarketLab/Programas de 
aceleração/Consórcios financeiros/Consórcios 
internacionais); 

- Criar o Conselho Estratégico de Inovação, 
estrutura de suporte constituída por entidades 
públicas e privadas, no âmbito do sistema 
quíntupla hélix, com vista à congregação de 
contributos que apoiem a definição e 
implementação do Ecossistema de Inovação 
para o concelho de Loures. 

 
 
 

I. Nos termos do disposto no artigo 56.º, n.º 1, 
do Regime Jurídico da Atividade Empresarial 
Local e das Participações Locais, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 
de ora em diante designado de RJAEL, as 
associações de direito privado constituídas por 
municípios devem prosseguir fins de relevante 
interesse público local, devendo a sua 
atividade compreender-se nas suas 
atribuições; 

 
J. Constituem atribuições dos municípios a 

promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, dispondo 
aqueles de atribuições, designadamente, nos 
domínios da promoção do desenvolvimento 
(cfr. Artigo 23.º, n.º 1 e n.º 2, alínea m), da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro); 

 
K. A criação de um ambiente favorável à 

inovação e ao desenvolvimento tecnológico, 
promovendo a competitividade e o 
investimento estruturante, em clusters com 
forte representatividade e potencial de 
crescimento no concelho, traduz-se, 
inequivocamente, num projeto de revelante 
interesse público local, dada a 
responsabilidade de promoção do 
desenvolvimento que sobre os municípios 
impende; 

 
L. Mostra-se, desta forma, determinante iniciar 

os procedimentos de formalização da 
Associação, que passa, pela aprovação da 
sua constituição e dos respetivos Estatutos. 

 
M. Nos termos do disposto no artigo 53.º, n.º 1, 

por remissão do artigo 56.º, n.º 3, ambos do 
RJAEL, e do artigo 25.º, n.º 1, alínea n), da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, compete ao 
órgão Assembleia Municipal, sob proposta do 
órgão Câmara Municipal, deliberar sobre a 
constituição de uma associação de direito 
privado. 

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

ao abrigo do disposto no artigo 23.º, n.º 1 e n.º 
2, alínea m), artigo 33.º, n.º 1, alíneas ff) e 
ccc), todos da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugados com os artigos 53.º, 
56.º e 59.º do RJAEL, submeter à aprovação 
da Assembleia Municipal, a constituição da 
Associação para a Inovação e Capacitação 
Empresarial - AICE, enquanto Associação de 
direito privado sem fins lucrativos, bem como a 
aprovação dos respetivos Estatutos e a 
adesão do Município de Loures à referida 
Associação enquanto Sócio Fundador. 
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2. Submeter o processo de constituição da 
Associação a fiscalização prévia do Tribunal 
de Contas, nos termos do disposto no artigo 
56.º, n.º 2 e 59.º do RJAEL. 

 
 

Loures, 12 de dezembro de 2017 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e da Sr.ª Vereadora e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento Proposta de Constituição 
da Associação para a Inovação e Capacitação 
Empresarial encontra-se disponibilizado em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

� INFORMAÇÃO 

com o n.º de registo E/121871/2017 
 

Período de Férias 
 

Informo que por motivo de férias, estarei ausente 
no período compreendido entre os dias 27 e 29 de 
dezembro do corrente ano. 

 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 177/2017 
 

de 19 de dezembro de 2017 
 

Período de férias 
 

Comunico que estarei ausente, por motivo de gozo 
de férias, no período de 27 a 29 de dezembro de 
2017. 

 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 274/DE-DIPE/RS 

 
de 30 de novembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de dezembro de 2017, 

pela Sr.ª Diretora 
do Departamento de Educação 

 
Substituição em período de férias 

(04/12/2017 a 15/12/2017) 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período de 4 a 15 de dezembro 
de 2017, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 
165/2017, de 29/11/2017 (E/117211/2017), da Sr.ª 
Diretora do Departamento de Educação, sejam 
asseguradas pela Técnica Superior Dina Lúcia 
Gomes Ribeiro. 
 
Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação ao 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Chefe da DIPE 
 

(a) Raquel Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 077/DGF/DG 

 
de 12 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de dezembro de 2017, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro e 
Aprovisionamento 

 
Substituição da Chefe de Divisão 

de Gestão Financeira 
nos dias 15 e 27 de dezembro 

do ano em curso 
 

Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, por motivos de férias, nos dias 
acima mencionados, propõe-se que a sua 
substituição com as competências subdelegadas 
através do despacho n.º 141/2017, de 15/11/2017, 
seja assegurada da seguinte forma: 
 
Dia 15/12 - A Técnica Superior Cristina Sousa 
 
Dia 27/12 - A Coordenadora Técnica Paula Silva 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
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EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 

DAS ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 
 

EDITAL 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística da 
Célula 1 do Bairro da Fraternidade - Proc. 
64159/LA/L/OR. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Equipa 
Multidisciplinar para as Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, torna público, no uso de competência 
subdelegada e para efeitos do disposto no n.º 7 do 
artigo 24.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 165/99 de 14 de 
setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 de agosto, pela 
Lei n.º 10/2008, de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 
79/2013 de 26 de novembro e pela Lei n.º 70/2015 
de 16 de julho e nos termos definidos no art.º 64.º 
do Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, faz público que se encontra aberto a partir 
do décimo dia a contar da presente publicação e 
pelo prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de 
discussão pública referente ao projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, a realizar na Célula 1 do 
Bairro da Fraternidade, sito em São João da 
Talha, no âmbito do processo de reconversão 
urbanística de AUGI - área urbana de génese 
ilegal - de iniciativa municipal com o apoio da 
Administração Conjunta, durante o qual os 
interessados poderão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar o projeto de reconversão urbanística, na 
modalidade de operação de loteamento, constante 
do Processo Administrativo n.º 64159/LA/L/OR, 
bem como as informações técnicas elaboradas 
pelos serviços municipais competentes, devendo 
dirigir-se, para o efeito, em qualquer dia útil, das 
8:30 às 16:00 horas, à Equipa Multidisciplinar para 
as Áreas Urbanas de Génese Ilegal, sita na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 - 4º. Piso, Loures (edifício do 
DPGU). 
 
 

Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 

 
 

Loures, 15 de dezembro de 2017 
 

O Chefe da EMAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho n.º 104/2017 de 06-11-2017 
 

(a) Rui Paulo 
 
 
 
 

 

 

 

PROTOCOLO 
E 

RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 43/GPRI/IT 

 
de 12 de dezembro de 2017 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de dezembro de 2017, 

pelo Sr. presidente da Câmara 
 

Substituição da Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 13 e 31 de dezembro 
de 2017, por motivo de gozo de férias, proponho 
que a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 86/2017, de 31 de outubro, da seguinte forma: 
 
� de 13 a 17 de dezembro - pela Técnica 

Superior Ana Maria Pinto Dias 
 
� de 18 a 24 de dezembro - pelo Técnico 

Superior João Filipe Cleto Parreira 
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� de 27 a 31 de dezembro - pela Técnica 
Superior Isabel Maria Fernandes Rodrigues 

 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior, 

 
 

A Coordenadora 
do Gabinete de Protocolo 
e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

 
 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 59/DPGU/LC 

 
de 15 de dezembro 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 19 a 22 de dezembro 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, 15 de dezembro de 2017 

 
O Diretor do Departamento 

de Planeamento e Gestão Urbanística 
 

(a) Luís Carvalho 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 10287/2017 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
LIMITADO POR PRÉVIA QUALIFICAÇÃO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
501294996 - Município de Loures 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: DOM/DEC 
Endereço: Av. das Descobertas, 15-3.º E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211151635 
Fax: 00351 211151749 
Endereço Eletrónico: dec@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Palácio Valflores - 
Consolidação Estrutura, Restauro e Proteção de 
Elementos Arquitetónicos - 1.ª Fase da Obra 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Conservação e valorização de um monumento 
classificado como Imóvel de Interesse Público. 
Estabilização e consolidação estrutural do 
edificado, com vista a travar o estado de pré-ruína 
do Palácio e do Aqueduto, e ainda o restauro e 
proteção dos elementos arquitetónicos. 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Valor do preço base do procedimento 328820.33 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45212350 
Valor: 328820.33 EUR 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
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6- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Quinta Valflores, Santa Iria da Azóia 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Código NUTS: PT171 
 
7- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Empreitadas de obras públicas 
Prazo contratual de 240 dias contados nos termos 
do disposto no nº 1 do artigo 362º do CCP 
 
8- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
Ver 10.14 e 10.15 do Programa de Concurso 
 
9- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO E 

APRESENTAÇÃO DAS CANDIDATURAS E 
DAS PROPOSTAS 

 
9.1- Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DOM/DEC 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas, 15 
- 3.º E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211151635 
Fax: 00351 211151749 
Endereço Eletrónico: dec@cm-loures.pt 
 
9.2- Meio eletrónico de fornecimento das peças do 

concurso e de apresentação das propostas 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
10- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

CANDIDATURAS  
 
Até às 17:00 do 9.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11- PRAZO PARA A DECISÃO DE 

QUALIFICAÇÃO 
 
44 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das candidaturas 
 
12- REQUISITOS MÍNIMOS 
 
12.1- Requisitos mínimos de capacidade 

técnica: Ver 9.1.2. do Programa de Concurso 

12.2- Requisitos mínimos de capacidade 
financeira: Ver 9.1.1. do Programa de 
Concurso 

 
13- MODELO DE QUALIFICAÇÃO 
 
Modelo simples 
 
14- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 17:00 do 20.º dia a contar da data de envio 
do convite 
 
15- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
16- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Proposta economicamente mais vantajosa 
Fatores e eventuais subfatores acompanhados 
dos respetivos coeficientes de ponderação: Ver 
10.11 do programa de Concurso 
 
17- DISPENSA DE PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 

Não 
 
18- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Paços do Concelho, Praça da 
Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150100 
Fax: 00351 211151709 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
19- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2017/12/12 
 
20- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
Não 

 
21- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Processo n.º 1305-D/DOM 
Regime de contratação: DL n.º 18/2008, de 29.01 
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Relativamente a este procedimento foi efetuada 
alguma publicação no âmbito do n.º 1 do art.º 2.º 
do DL 34/2009, de 6 de fevereiro: Não 
 
22- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Paulo Piteira 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 238, de 13 de dezembro de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 15052/2017 
 

Designação das Secretárias 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, para exercer funções de Secretária do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Carla Cristina 
Ferreira Lopes Manso, Fernanda Paula Conceição 
Silva Cruz Lampreia e Lúcia Alexandra Porto Góis, 
a partir de 21 de outubro de 2017, ao abrigo do 
disposto na alínea d), do n.º 2, do artigo 42.º e n.ºs 
4 e 5 do artigo 43.º, todos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, bem como dos 
artigos 11.º e 12.º ambos do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, aplicável por remissão 
do n.º 5 do artigo 43.º do referido Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 

 
Notas curriculares 

 
Nome: Carla Cristina Ferreira Lopes Manso 
 
Habilitações Literárias: Pós-Graduação em Direito 
do Ordenamento do Território, do Urbanismo e do 
Turismo, Instituto de Ciências Jurídico-políticas da 
Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
2009. Licenciatura em Direito, Universidade 
Autónoma de Lisboa, 2001. 
 
Carreira Profissional: Secretária designada do 
Gabinete de Apoio à Vereação na Câmara 
Municipal de Loures (novembro de 2013 a outubro 
de 2017); Técnica Superior, na área jurídica, 
exercendo funções na Câmara Municipal de 
Lisboa, entre setembro de 2002 e outubro de 
2013, das quais se destacam a elaboração de 
medidas de simplificação administrativa, no âmbito 
do "Programa Simplis", na Divisão de Inovação 

Organizacional e Participação (junho de 2011 a 
outubro de 2013); funções de apoio jurídico, no 
âmbito dos processos de licenciamento, na 
Divisão de Análise de Projetos de Urbanismo 
Comercial (março de 2003 a maio de 2011); 
funções de coordenação do Gabinete de 
Atendimento em regime de substituição (junho a 
dezembro de 2008); funções de apoio jurídico, no 
âmbito dos processos de intimação, no 
Departamento de Conservação de Obras 
Particulares (setembro de 2002 a abril de 2003); 
No setor privado, exerceu Advocacia a título 
independente (2004 a 2008); Exerceu funções de 
Advogada estagiária (2002 a 2004); Exerceu 
funções de assistente administrativa em escritório 
de advogados (1997 a 2001). 
 
 
Nome: Fernanda Paula Conceição Silva Cruz 
Lampreia 
 
Habilitações Literárias: Curso Geral Administração 
e Comércio 
 
Carreira Profissional: Assistente Técnico, 
pertencente ao mapa de pessoal da Câmara 
Municipal de Loures. Designada no cargo de 
Secretária do Gabinete de Apoio à Vereação de 
outubro de 2013 a outubro de 2017. Exercendo 
funções de secretariado e coordenadora do 
gabinete de apoio à vereação (janeiro de 2010 a 
outubro de 2013); Designada Secretária no 
gabinete de apoio à vereação (maio de 2000 a 
dezembro de 2001); Funções de Secretariado no 
gabinete de apoio à vereação (desde 1982). 
 
 
Nome: Lúcia Alexandra Porto Góis 
 
Habilitações Literárias: Obtenção do grau de 
Mestre em 2008, com o Mestrado em Ecologia e 
Gestão Ambiental pela Faculdade de Ciências da 
Universidade de Lisboa. Em 2006, licenciou-se em 
Biologia Ambiental (variante Terrestre) pela 
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa. 
 
Carreira Profissional: de setembro de 2009 a 
setembro de 2013, foi bióloga e técnica de 
sensibilização ambiental na empresa Ecomania - 
Serviços Ambientais, elaborando e dinamizando 
atividades de educação ambiental em escolas, 
municípios e empresas de todo o País. Em 2013 
colaborou com o Município do Barreiro, prestando 
serviços de apoio às atividades do Centro de 
Educação Ambiental da Mata da Machada e Sapal 
do Rio Coina, cujas tarefas incluíram a elaboração 
e preparação do programa dos Campos de Férias 
desta autarquia e a coordenação e 
acompanhamento das visitas escolares e outras 
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atividades de cariz ambiental e educacional. De 
janeiro de 2014 a julho de 2015, colaborou com o 
município de Oeiras em diversos projetos de 
sensibilização ambiental, dos quais se destacaram 
o Programa de Educação Ambiental escolar, e o 
Projeto Jovens em Movimento, um projeto de 
limpeza urbana com cariz social e ambiental 
destinado aos jovens do município de Oeiras. 
De fevereiro de 2016 a outubro de 2017 foi 
nomeada Secretária do Gabinete de Apoio à 
Vereação da Câmara Municipal de Loures. 

 
22 de novembro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 239, de 14 de dezembro de 2017] 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO 
n.º 853/2017 

 
Por ter sido publicado com inexatidão o Aviso n.º 
13103/2017, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
210, de 31 de outubro de 2017, torna-se pública a 
seguinte retificação: 
 
Onde se lê «Carla Maria Carmona dos Santos 
Pinto.» deve ler-se «Carla Maria Caramona dos 
Santos Pinto.». 

 
2 de novembro de 2017. 

 
O Diretor 

do Departamento de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 239, de 14 de dezembro de 2017] 

 
 
 

AVISO n.º 15116/2017 
 

Designação dos Adjuntos 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

 
Torna-se público que, o Sr. Presidente da Câmara 
designou para exercer funções de Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação, Paulo Rui Luís 
Amado e Nuno Ricardo Dinis de Abreu, a partir de 

21 de outubro de 2017 e 8 de novembro de 2017, 
respetivamente, ao abrigo do disposto na alínea 
d), do n.º 2, do artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 
43.º todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como dos artigos 11.º e 12.º 
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 
43.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 

 
Notas curriculares 

 
Nome: Paulo Rui Luís Amado 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em 
Engenharia de Segurança no Trabalho 
 
Formação Profissional: Formação em «Trabalho 
de Equipa e Condução de Reuniões de Trabalho»; 
Formação em «Líder e liderança, relações 
humanas no Trabalho»; Formação em Técnicas 
de Vendas; Formação em Marketing/Publicidade. 
 
Carreira Profissional: iniciou o seu percurso 
profissional em 1983 com Trabalho eventual na 
FIMA e na OLÁ, até 1984. De 1984 a 1991, 
Animador Cultural, na Divisão Juventude, Cultura 
e Desporto da Câmara Municipal de Loures; em 
1988 e 1989 Organização do «Festival Amar o 
Tejo Viver a Paz» na Cidade de Lisboa. De 
setembro de 1991 e março de 1993, Delegado de 
vendas na Área da grande Lisboa da «TEFAL 
Portugal». De março de 1993 e maio de 1997, 
Diretor Comercial da «ROWENTA Portugal». De 
1993 e 1999 Eleito na Junta de Freguesia de S. 
João da Talha - 1993/1996 Tesoureiro do 
Executivo - 1996/1998 Presidente da Junta. De 
1999 a 2002 Coordenador do Serviço de 
Fiscalização da Câmara Municipal de Loures. De 
2002 a outubro de 2009, Presidente da Junta de 
Freguesia de S. João da Talha. 
De novembro de 2009 a novembro de 2013, 
Coordenador do Setor da Gestão da Sede 
Nacional do PCP. De novembro de 2013 a 
fevereiro de 2016, Secretário do Gabinete de 
Apoio à Vereação, Câmara Municipal de Loures. 
De fevereiro de 2016 a outubro 2017, Adjunto do 
Gabinete de Apoio à Vereação Câmara Municipal 
de Loures. 
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Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001. 
 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA - 
Instituto Nacional de Administração, IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. Mini MBA 
em Gestão, pela primavera Academy, em 2007. 
Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. 
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados 
desde 2002. 
Experiência Profissional: Entre 2014 e 2017 
exerceu a função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, E. M. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E. E. M. Entre 2005 e 2011 exerceu 
funções de Direção na Eptoliva - Escola 
Profissional. 
Entre 2006 e 2007 exerceu funções enquanto 
formador no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. Entre 2003 e 2006 foi 
docente na Eptoliva - Escola Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. Entre 2003 e 2007 foi responsável 
pelo desenvolvimento de vários módulos em 
Cursos de Formação Profissional orientados para 
a Criação e Gestão de Pequenos Negócios, no 
NERGA - Núcleo Empresarial. 
Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução Administrativa e 
Financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
 

22 de novembro de 2017 
 

O Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 240, de 15 de dezembro de 2017] 

 
 
 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 10482/2017 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO DE 
CONCEÇÃO 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
NIF e designação da entidade adjudicante:  
501294996 - Município de Loures 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Município de 
Loures 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150100 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHO DE 

CONCEÇÃO 
 
Designação do trabalho de conceção: Seleção de 
um trabalho de conceção para a Elaboração do 
Projeto da Unidade de Saúde de Santa Iria de 
Azóia, Loures  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 71200000 
 
3- ACESSO AOS TERMOS DE REFERÊNCIA 
 
3.1. Consulta dos termos de referência 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis os termos de 
referência para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal, Loures 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150938 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
3.2. Meio eletrónico de fornecimento dos termos 
de referência 
 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
4- MODALIDADE DO CONCURSO DE 

CONCEÇÃO 
 
Concurso Público 
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Prazo para apresentação dos trabalhos de 
conceção:  
Até às 17:00 do 60.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
5- HABILITAÇÕES PROFISSIONAIS 

ESPECÍFICAS DE QUE OS 
CONCORRENTES DEVEM SER TITULARES, 
SE FOR O CASO 

 
Conforme artigo 6.º dos Termos de Referência 
 
6- MODO DE APRESENTAÇÃO DOS 

TRABALHOS DE CONCEÇÃO 
 
Conforme artigo 13.º dos Termos de Referência 
 
7- FATORES E EVENTUAIS SUBFATORES 

QUE DENSIFICAM O CRITÉRIO DE 
SELEÇÃO 

 
Fator: 
 
- Qualidade da Solução proposta - 70% 
 
Subfatores: 
 
- Integração na Envolvente - 40% 
- Adequabilidade ao Programa Funcional - 30% 
- Dimensão Inovadora - 30% 
 
Fator: 
 
- Exequibilidade técnica/económica da solução - 
30% 
 
Subfatores: 
 
- Viabilidade técnica/económica da solução - 50% 
- Racionalidade das soluções construtivas - 50% 
 
8- NÚMERO DE TRABALHOS DE CONCEÇÃO 

A SELECIONAR: 1 
 
9- PRÉMIOS 
 
9.1. Montante global dos prémios de participação: 
9.500,00EUR 
9.2. Valor do prémio de consagração a atribuir a 
cada um dos concorrentes selecionados: 1.º Lugar 
- 5.000,00EUR 
2.º Lugar - 3.000,00EUR 
3.º Lugar - 1.500,00EUR 
 
10- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 

Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Telefone: 00351 211150324 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
11- DATA E HORA DE ENVIO DO ANÚNCIO 

PARA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA 
REPÚBLICA 

 
2017/12/15 
 
12- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

DIZ RESPEITO TAMBÉM É PUBLICITADO 
NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO EUROPEIA: 
Não 

 
14- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 240, de 15 de dezembro de 2017] 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 613/2017 
 
 

 
 
 

Proposta de Constituição da Associação para a Inovação e Capacitação Empresarial 
 
 
 






















































