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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

13.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 24 de abril de 2018 

 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 186/2018 

 
A favor da transferência 

do prédio misto denominado 
“Quinta dos Travassos” ou Vila Itália, 

e um prédio rústico 
designado por “Castanheiro do Burriquinho”, 

Freguesia de Lousa, 
para o património do Município de Loures 

 
A Quinta dos Travassos, também conhecida por 
Casa de Repouso de Lousa ou Vila Itália, faz parte 
das memórias das gentes de Lousa e constitui um 
património cultural e afetivo de que os 
Lousanenses muito se orgulham. 
 
Em novembro de 2014, a Assembleia Distrital de 
Lisboa (ADL), proprietária da Quinta dos 
Travassos, propõe à Câmara Municipal de Loures 
a “transferência” daquele património para a 
Câmara, expondo em concreto o seguinte: “…no 
que respeita ao património localizado na freguesia 
de Lousa, que se pretende transferir para o 
município de Loures, constituído por um prédio 
misto denominado “Quinta dos Travassos” ou Vila 
Itália, também conhecido por Quinta de Lousa, e 
um prédio rústico, designado por “Castanheiro do 
Burriquinho”. 
 
A proposta da ADL acima referida, foi aprovada 
por unanimidade, em reunião da Câmara 
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 23, 
de 26 de novembro de 2014. 
 

Posteriormente a mesma proposta foi aprovada 
por unanimidade, em sessão da Assembleia 
Municipal e publicada no Boletim Municipal n.º 25, 
de 28 de novembro de 2014. 
 
Deliberadas por unanimidade em ambos os 
órgãos do Município e decorridos que são quase 
quatro anos após estas deliberações, tomamos 
conhecimento muito recentemente, e de forma 
oficiosa, que o referido património nunca chegou a 
ser transferido para a Câmara Municipal de 
Loures, continuando a ser património do Estado, 
mais concretamente da Direção Geral do Tesouro 
e Finanças, devido ao facto de, tanto o município 
de Lisboa como a Área Metropolitana de Lisboa, 
recusarem a universalidade jurídica indivisível da 
Assembleia Distrital de Lisboa. 
 
Resumindo, a Quinta dos Travassos não integrou 
o património municipal porque a universalidade 
jurídica da Assembleia Distrital de Lisboa era 
“indivisível”, pelo que bastou o município de 
Lisboa e a Área Metropolitana de Lisboa não 
concordarem para que o património que se 
encontrava nas áreas dos outros municípios, e 
que tinham concordado com a sua “transferência” 
para o seu Património Municipal, ficasse sem 
efeito. 
 
Apesar de entender esta “inevitabilidade jurídica”, 
o Partido Socialista não se conforma com esta 
decisão, pelas razões acima referidas, e sobretudo 
temendo que o edificado desta quinta, parte dele 
em estado de ruína, acabe por se transformar num 
amontoado de pedras e entulho, e com ele 
acabem muitas das memórias afetivas que ainda 
perduram na memória dos mais antigos. 
 
Nesse sentido, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 24 de abril, delibere diligenciar 
todos os esforços possíveis junto do Ministério das 
Finanças para a transferência para a posse do 
património do município de Loures do prédio misto 
denominado “Quinta dos Travassos” ou Vila Itália, 
e um prédio rústico, designado por “Castanheiro 
do Burriquinho”. 
 
A presente moção, depois de aprovada deverá ser 
enviada às seguintes entidades: 
 
Ministério das Finanças; 
Assembleia Municipal de Loures; 
Junta de Freguesia de Lousa; 
Assembleia de freguesia de Lousa; 

 
Os Vereadores do Partido Socialista 

 
Loures, 24 de abril de 2018 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 10.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 14 de 
março de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador André 
Claro Amaral Ventura por não ter estado 
presente naquela Reunião) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

JUVENTUDE 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação e Ficha de Candidatura do Programa 
de Ocupação de Tempos Livres - Jovens na 
Autarquia. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 160/2018 

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

Jovens na Autarquia, promovido pelo 
Município de Loures, entre 1 de julho e 31 de 
agosto de 2018, assume um papel 
fundamental ao nível das políticas municipais, 
no âmbito da juventude, contribuindo para a 
criação de condições que fomentem a plena 
integração da população jovem do Concelho; 

 
B. Este programa, iniciado em 2016, apresenta 

como objetivo o desenvolvimento e a 
dinamização de atividades de ocupação de 
tempos livres que permitam estimular a 
aquisição de competências pessoais, sociais e 
de relacionamento, num primeiro contacto com 
atividades profissionais, em contexto laboral. 

 
 
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 as normas de participação 
e ficha de candidatura, no Programa de Ocupação 
de Tempos Livres - Jovens na Autarquia. 

 
 
 

Loures, 15 de março de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

OTL - Jovens na Autarquia 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Artigo 1.º 
Objeto 

 
O presente normativo tem como objeto 
estabelecer as normas de enquadramento e 
participação de jovens munícipes no Programa 
municipal denominado OTL - Jovens na Autarquia, 
tendo este como objetivo geral a ocupação dos 
tempos livres dos jovens, através do contacto com 
atividades estruturadas e organizadas em várias 
áreas de atividade profissional. 

 
 

Artigo 2.º 
Destinatários 

 
1- Podem beneficiar do Programa OTL - Jovens 

na Autarquia os jovens residentes no 
Concelho de Loures, com idades 
compreendidas entre os 16 e os 24 anos e 
que possuam, no mínimo, o 3.º ciclo do ensino 
básico concluído. 

 
2- O Programa abrangerá um máximo de 36 

participantes, distribuídos de forma igual por 
dois turnos de funcionamento. 

 
 

Artigo 3.º 
Serviço de acolhimento 

 
O presente Programa é desenvolvido em ambiente 
de trabalho proporcionado pelas diversas 
unidades orgânicas da Câmara Municipal, que 
demonstrem reunir condições para acolhimento 
dos jovens participantes, doravante, e para efeitos 
das presentes normas, denominado serviço de 
acolhimento. 

 
 

Artigo 4.º 
Tarefas a desempenhar 

 
1- As tarefas a desempenhar pelos jovens 

participantes no Programa OTL - Jovens na 
Autarquia, são as seguintes: 
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a) Tarefas de índole administrativa; 
b) Tarefas de índole técnica; 
c) Outras, a definir pelos serviços de 

acolhimento, dentro do contexto global do 
Programa. 

 
2- As atividades de índole técnica, que possam 

carecer de estudo e investigação, apenas 
poderão ser desenvolvidas por jovens a 
frequentar o ensino superior ou com formação 
superior. 

 
3- Todas as outras tarefas discriminadas no n.º 1 

do presente artigo poderão ser realizadas por 
qualquer jovem admitido no Programa, nos 
termos previstos no presente normativo. 

 
4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a 

todas as regras e limitações legais e 
regulamentares em vigor, e concretamente 
aplicáveis. 

 
5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos 

jovens serão definidas pelo respetivo dirigente 
municipal do serviço de acolhimento a que 
cada jovem venha a ficar afeto, em função dos 
objetivos e necessidades de cada unidade 
orgânica. 

 
 

Artigo 5.º 
Afetação de jovens 

 
1- Os serviços de acolhimento deverão indicar a 

sua adesão ao Programa, fazendo referência 
ao número de jovens a afetar, até ao dia 31 de 
maio do ano respetivo, junto do Gabinete de 
Juventude, mediante o preenchimento de 
formulário próprio para o efeito. 

 
2- No preenchimento do referido formulário 

deverão ser descritas pormenorizadamente as 
tarefas a realizar pelo jovem, fazendo 
referência às habilitações 
escolares/académicas pretendidas (3.º ciclo, 
ensino secundário, frequência do ensino 
superior ou licenciatura). 

 
 

Artigo 6.º 
Duração e horários 

 
1- O Programa decorre nos meses de julho e 

agosto, de acordo com a seguinte duração: 
 
a) 1.º Turno: de 2 a 31 de julho, e 
b) 2.º Turno: de 1 a 31 de agosto. 
 

2- Os jovens não poderão participar em mais do 
que um turno, salvo comprovada falta de 
candidatos a colocar ou mediante 
manifestação de vontade, devidamente 
fundamentada, do serviço de acolhimento. 

 
3- O horário a cumprir pelos jovens participantes 

será, salvo exceções, a determinar 
pontualmente e em função de necessidades 
específicas do serviço de acolhimento, das: 
09h30 às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 

 
 

Artigo 7.º 
Procedimento de candidatura e seleção 

 
1- A receção de candidaturas e monitorização do 

Programa são da responsabilidade do 
Gabinete de Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. A seleção de candidatos é da 
responsabilidade da Comissão de Admissão, 
constituída pelo Departamento de Recursos 
Humanos e Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude da Câmara Municipal 
de Loures. 

 
2- As candidaturas deverão ser entregues 

através do seguinte correio eletrónico: 
jovensnaautarquia@cm-loures.pt: 

 
3- As inscrições são feitas através do 

preenchimento de ficha de inscrição própria, 
disponível no sítio do município. Poderá ser 
solicitada aos selecionados a deslocação aos 
serviços municipais para comprovativo dos 
dados pessoais dos próprios e/ou dos 
encarregados de educação pela apresentação 
do bilhete de identidade (BI) e cartão de 
contribuinte ou cartão de cidadão. 

 
4- Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer 

acompanhar a sua candidatura dos seguintes 
documentos: 

 
a) Comprovativo de residência; 
b) Comprovativo de habilitações literárias; 
c) Curriculum Vitae; 
d) Declaração de Compromisso de Honra em 

como nada consta do registo criminal; 
e) Termo de responsabilidade (para os menores 

de 18 anos, devendo ser assinada pelo 
encarregado de educação). 

 
 
5- A candidatura só será considerada quando 

incluir todos os documentos mencionados no 
número anterior. 
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6- A seleção dos jovens candidatos, mediante os 
elementos constantes na candidatura, far-se-á 
atendendo aos seguintes critérios e 
ponderações: 

 
Critérios Ponderação 

Jovens cujos ascendentes 
diretos se encontrem 
inscritos no Instituto do 
Emprego e Formação 
Profissional, mediante 
apresentação de 
comprovativo. 

 
Dois ascendentes 
desempregados - 35% 
 
Um ascendente 
desempregado - 20% 

Participação em projetos 
coletivos, mediante análise 
curricular 

Dois ou mais projetos - 30% 
 
Um projeto - 15% 

Jovens que nunca 
participaram no programa 

 
20% 

 
Necessidades identificadas 
pelos serviços de 
acolhimento, mediante área 
de interesse identificada pelo 
jovem e análise curricular 

Curriculum Vitae que se 
adequa às necessidades em 
dois ou mais aspetos - 15% 
 
Curriculum Vitae que se 
adequa às necessidades em 
um aspeto - 10% 

 
 
7- Em caso de empate considera-se a ordem de 

receção da candidatura. 
 
8- A colocação dos jovens nas áreas pelas quais 

manifestem interesse fica dependente do 
número de vagas existentes, podendo, sempre 
que essas se encontrem já preenchidas, 
proceder-se à sua colocação noutros serviços, 
mediante concordância dos intervenientes. 

 
9- As candidaturas ao Programa deverão ser 

feitas até ao dia 15 de maio, sendo divulgada 
a lista de colocações até ao dia 5 de junho 
subsequente. 

 
 

Artigo 8.º 
Faltas e desistências 

 
1- Todas as faltas previsíveis terão de ser 

informadas ao serviço de acolhimento com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias. 

 
2- Nenhuma falta injustificada terá compensação 

económica. 
 
3- As faltas carecem de justificação, na lógica 

utilizada pelos funcionários do Estado, 
podendo os jovens compensar o tempo em 
falta, mediante acordo com o dirigente 
municipal do serviço de acolhimento. 

 
 
 
 

4- Em caso de desistência, o jovem (ou o seu 
encarregado de educação no caso de 
menores de 18 anos) deve informar o 
Município por escrito, para o Gabinete de 
Juventude, fundamentando a desistência. 

 
5- O não cumprimento do número anterior pode 

conduzir ao não pagamento da compensação 
económica devida pelo tempo de trabalho 
prestado e inviabilizar futuras candidaturas ao 
Programa. 

 
 

Artigo 9.º 
Deveres dos jovens participantes 

 
1- Constituem deveres dos jovens participantes 

no Programa OTL - Jovens na Autarquia: 
 
a) Executar com empenho e de forma diligente 

as tarefas que lhes sejam confiadas; 
b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as 

funções a que se candidataram e foram 
selecionados; 

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e 
apenas quando compareçam no serviço de 
acolhimento; 

d) Avisar com a antecedência necessária o 
serviço de acolhimento em caso de 
impossibilidade de comparência; 

e) Avisar o serviço de acolhimento e, 
posteriormente, o Gabinete de Juventude, se 
pretender desistir do Programa; 

f) Tratar com respeito os funcionários, 
colaboradores e chefias dos serviços 
municipais, bem como quaisquer pessoas com 
quem contactem no desempenho das suas 
tarefas; 

g) Respeitar e cumprir as orientações dadas 
pelos funcionários do Gabinete de Juventude 
e do serviço de acolhimento; 

h) Comparecer no Gabinete de Juventude 
sempre que solicitado; 

i) Entregar o questionário de avaliação na 
sessão de entrega de certificados; 

j) Informar sobre eventuais limitações, 
nomeadamente sobre limitações físicas e/ou 
especiais cuidados de saúde. 

 
2- A assinatura indevida da folha de assiduidade, 

nos casos em que o jovem não tenha 
comparecido no serviço de acolhimento é 
causa bastante para exclusão do Programa. 
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Artigo 10.º 
Direitos dos jovens participantes 

 
Constituem direitos dos jovens participantes no 
Programa OTL - Jovens na Autarquia: 
 
a) Ter acesso a toda a informação detalhada 

sobre o normal desenvolvimento do Programa, 
nomeadamente sobre as funções/tarefas a 
cumprir; 

b) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais; 
c) Beneficiar de almoço no Refeitório Municipal; 
d) Auferir uma compensação económica no valor 

de 300,00 € (trezentos euros), acrescido de 
IVA quando devido, caso cumpra com 
assiduidade o período para o qual foi 
selecionado; 

e) Receber certificado que ateste a participação 
no Programa; 

f) Ser respeitado na sua dignidade pessoal. 
 
 

Artigo 11.º 
Deveres do serviço de acolhimento 

 
1- Constituem deveres do serviço de 

acolhimento: 
 
a) Acolhimento e acompanhamento ao jovem, de 

forma a dar-lhe conhecimento e apoio nas 
tarefas a desempenhar; 

b) Enviar o pedido de participação/colocação de 
jovens, no prazo e nos termos mencionados 
no n.º 1 do artigo 5.º; 

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a folha de 
assiduidade, bem como a respetiva avaliação, 
até 3 dias úteis após a conclusão do 
Programa; 

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer 
situação que possa comprometer a sua 
candidatura a este Programa. 

 
 

Artigo 12.º 
Deveres do Gabinete de Juventude 

 
1- Constituem deveres do Gabinete de 

Juventude da Câmara Municipal de Loures: 
 
a) Proceder à gestão do Programa; 
b) Apresentar superiormente, para cada turno, 

proposta sobre a distribuição dos jovens nos 
serviços de acolhimento; 

c) Enviar as folhas de assiduidade do respetivo 
turno e os questionários de avaliação interna 
para os serviços de acolhimento; 

d) Proceder à substituição de jovens sempre que 
necessário; 

e) Garantir que todos os jovens participantes 
estão abrangidos por seguro de acidentes 
pessoais; 

f) Realizar a avaliação do enquadramento dos 
jovens nos serviços de acolhimento, 
compatibilizando interesses destes e dos 
jovens participantes, nomeadamente no que 
respeita à adaptação às tarefas; 

g) Elaborar a listagem de pagamento das 
compensações económicas, após a receção 
das folhas de assiduidade, submetê-las a 
autorização superior e, posteriormente, enviá-
las à Divisão de Gestão Financeira; 

h) Elaborar a avaliação geral, final, do Programa. 
 
 

Artigo 13.º 
Dever de colaboração e falsas declarações 

 
1- Os jovens que venham a ser selecionados 

para o Programa, ou os encarregados de 
educação, ao abrigo do presente normativo, 
têm o dever de colaboração com o Município 
de Loures, disponibilizando, sempre que 
necessário, todos os elementos que venham a 
ser solicitados. 

 
2- Os candidatos selecionados deverão, sob 

pena de exclusão, apresentar o atestado 
médico comprovativo de aptidão física e 
psíquica; 

 
3- Os candidatos selecionados deverão entregar 

comprovativo de IBAN, caso tenham 
selecionado na ficha de candidatura a 
transferência bancária como opção de 
pagamento e pretendam mantê-la. 

 
4- Os jovens que, de forma dolosa, prestem 

falsas declarações serão penalizados com a 
desvinculação ao Programa, tendo de 
devolver a compensação financeira caso a 
mesma já tenha sido recebida. 

 
 

Artigo 14.º 
Disposições finais 

 
1- Todas as candidaturas pressupõem a total 

concordância com as normas constantes do 
presente normativo. 

 
2- Os jovens enquadrados ao abrigo do OTL - 

Jovens na Autarquia não podem, sob 
nenhuma justificação, desempenhar funções 
em substituição de funcionários da Câmara 
Municipal de Loures. 
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3- O Município de Loures reserva-se o direito de, 
em todo o momento, proceder a alterações e 
ajustamentos ao Programa, caso tal se revele 
estritamente necessário, dando conta em 
tempo útil de tais alterações/ajustamentos aos 
jovens nele participantes. 

 
4- A resolução de casos omissos a estas normas 

de participação é da inteira responsabilidade 
do Município. 

 
 
 

Ocupação dos Tempos Livres 
Jovens na Autarquia 

 
Conteúdos para Ficha de Candidatura 

 
Identificação do Participante 
Nome 
Morada 
Localidade 
Código postal 
Telefone/Telemóvel 
Email 
BI/Cartão de Cidadão/Passaporte 
Emissão/Validade 
Idade 
Data de nascimento 
Sexo 
NIF 
IBAN 
 
 
Habilitações Literárias 
Habilitações literárias 
Estudante? Sim Não 
Em caso afirmativo especifique: 
Estabelecimento de ensino 
Curso 
Ano 
 
 
Já participou em anos anteriores 
Sim | Não 
Se sim, em que 
serviço?_______________________ 
 
 
Que serviços gostaria de integrar: 
Gestão documental e arquivo 
Comunicação 
Juventude 
Desporto 
Cultura 
Educação 
Recursos humanos 
Áreas urbanas de génese ilegal 
Transporte e oficinas 

Consultadoria jurídica 
Ambiente 
Turismo 
Veterinário municipal 
Apoio aos OTL’s de verão 
Outros 
 
- Serviços: escolha três opções indicando ordem 
de preferência de 1 a 3 (sendo 1 mais importante) 
 
 
Turno 
1) 02 a 31 julho 
2) 01 a 31 de agosto 
 
 
Forma de pagamento 
Transferência bancária 
Cheque 
 
 
Como teve conhecimento do Programa de 
Ocupação de Tempos Livres: Jovens na 
Autarquia 
Através de cartaz 
Através do «Dia da Defesa Nacional» 
Através de familiar/amigo que trabalha na 
Autarquia 
Através do sítio de internet da Autarquia 
Através de redes sociais 
Outro 
 
 
Declaração sob Compromisso de Honra 
Declaro que junto todos os documentos 
assinalados abaixo e que tomei conhecimento das 
Normas de participação do Programa de 
Ocupação de Tempos livres: Jovens na Autarquia. 
Mais declaro, por minha honra, a veracidade das 
informações incluídas neste formulário. 
 
Loures,_____ de _______________ de 2018 
 
______________________________ 
 
Assinatura do participante 
 
 
Documentos instrutórios, OBRIGATÓRIOS NO 
ATO DA CANDIDATURA 
 
� Fotocópia de comprovativo de residência; 
� Fotocópia de comprovativo de habilitações 

literárias; 
� Curriculum Vitae; 
� Declaração de compromisso de honra em 

como nada consta do registo criminal; 
� Comprovativo de inscrição em Centro de 

Emprego da ascendência direta; 
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� Termo de responsabilidade (para os menores 
de 18 anos, devendo ser assinada pelo 
encarregado de educação) 

 
 
A preencher pelo Gabinete de Juventude 
 
Fotocópia de comprovativo de residência; 
Fotocópia de comprovativo de habilitações 
literárias; 
Curriculum Vitae; 
Declaração de compromisso de honra em como 
nada consta do registo criminal; 
Comprovativo de inscrição em Centro de Emprego 
da ascendência direta; 
Termo de responsabilidade (para os menores de 
18 anos, devendo ser assinada pelo encarregado 
de educação). 
 
Ficha de inscrição n.º ______ 
Data_________  
 
_________________________ 
Assinatura do/a trabalhador/a 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

CULTURA 
 

Proposta de adesão ao projeto “Cultura para 
Todos” e isenção de pagamento, referente a 
entrada na Rede de Museus de Loures, a todos os 
jovens nascidos no ano 2000, pelo período de um 
ano desde a data de início do projeto. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 175/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município tem vindo a seguir uma política 

cultural para a juventude, promovendo 
diversas iniciativas, desenvolvendo projetos 
específicos e proporcionando condições 
especiais de acesso aos equipamentos 
culturais; 

 
B. Decorreu em 2017 o primeiro Orçamento 

Participativo Portugal. Um dos projetos 
vencedores neste âmbito a nível nacional foi 
“Cultura para Todos” cuja operacionalização 
prevê um programa de facilitação do acesso à 
cultura que passa pela garantia de que todos 
os jovens que completem 18 anos em 2018 
tenham acesso gratuito a diversos espaços 
culturais, durante um ano; 

C. Neste contexto, será disponibilizada entrada 
gratuita aos jovens nascidos em 2000 nos 
serviços tutelados pelo Ministério da Cultura, 
durante um ano; 

 
D. Foi proposta, através do ofício com o registo 

E/22304/2018, a adesão do Município de 
Loures a este projeto, que é coincidente com 
os objetivos municipais neste domínio. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas e) 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, aprovar o apoio ao projeto 
“Cultura para Todos” isentando o pagamento de 
entrada na Rede de Museus de Loures, a todos os 
jovens nascidos em 2000, pelo período de um 
ano, desde a data de início do projeto. 

 
 

Loures, 12 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de Acordo de 
Colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e Grupos de Teatro Amador do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 176/2018 

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

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades culturais; 

 
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. O Teatro, quer como manifestação social e 

cultural, quer como forma de expressão da 
realidade, constitui um veículo para a 
prossecução dos objetivos enunciados; 
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D. É reconhecido o mérito dos Grupos de Teatro 
Amador do Concelho, ao nível do 
desenvolvimento de espaços de 
ensino/formação e partilha, onde se procura 
estimular, fomentar e divulgar o gosto pela 
arte teatral; 

 
E. O Município de Loures tem vindo a incentivar 

o trabalho 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 as minutas de acordos de 
colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e os Grupos de Teatro Amador do 
Concelho, com base na informação n.º 
E/25531/2018. 

 
 

Loures, 16 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
 
e 
 

(Entidade) 
 

(referente à atividade 
do Grupo de Teatro Amador) 

 
Ano 2018 

 
Entre 
 
o 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, adiante designado 
por Primeiro Outorgante, neste ato representado 
por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 
de Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 

(entidade), (identificação fiscal), (sede), adiante 
designado por Segundo Outorgante, neste ato 
representado por (nome do representante), na 
qualidade de ___________. 
 
É celebrado o presente acordo de colaboração 
que se rege pelas cláusulas seguintes: 

 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
 

1. O Primeiro Outorgante compromete-se a 
apoiar o Segundo Outorgante, através da 
atribuição do montante máximo de 1.250,00 € 
(mil duzentos e cinquenta euros), para a 
atividade regular do grupo de teatro. 

 
2. O valor referido no ponto anterior será definido 

mediante apreciação da atividade regular 
anual, com recurso aos dados constantes no 
relatório de atividade do grupo de teatro, de 
acordo com os seguintes critérios de 
avaliação: 

 
a) Número de atuações realizadas: 
 
i. 3 a 6 atuações - 125,00 € (cento e vinte e 

cinco euros); 
ii. 7 a 12 atuações - 250,00 € (duzentos e 

cinquenta euros); 
iii. ≥ 12 atuações - 400,00€ (quatrocentos euros). 
 
b) Estreia de espetáculo - 400,00 € (quatrocentos 

euros); 
 
c) Cumprimento do plano de programação: 
 
i. total - 250,00 € (duzentos e cinquenta euros); 
ii. parcial - 125,00 € (cento e vinte e cinco euros). 
 
d) Parcerias /intercâmbios 
 
i. 1 parceria - 75,00 € (setenta e cinco euros); 
ii. 2 parcerias - 125,00 € (cento e vinte e cinco 

euros); 
iii. ≥ 3 parcerias - 200,00 € (duzentos euros). 
 
 
3. O valor referido na alínea c) do número 

anterior será definido através da comparação 
entre o plano de atividades e o relatório das 
atividades apresentados pela entidade. 

 
4. O plano de atividades do grupo de teatro para 

o corrente ano deverá ser entregue até à data 
de assinatura do presente Acordo de 
Colaboração. 
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5. O relatório de atividade do grupo de teatro, do 
ano a que se refere o presente Acordo de 
Colaboração, deverá ser apresentado até ao 
final do 1º trimestre do próximo ano. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
 

O Primeiro Outorgante apoiará a realização de 
Festivais de Teatro, por parte do Segundo 
Outorgante, com meios técnicos, logísticos e/ou 
financeiros, da seguinte forma: 
 
1. Festivais de Teatro com participação de 

agentes do Concelho - Até 30%, no montante 
máximo de 1.000,00 € (mil euros); 

 
2. Festivais de teatro sem participação de 

agentes do Concelho - Até 30%, no montante 
máximo de 750,00 € (setecentos e cinquenta 
euros); 

 
3. As percentagens indicadas nos números 

anteriores incidem sobre a verba efetivamente 
gasta com o Festival de Teatro, incluindo as 
condições técnicas para a sua concretização, 
tais como aluguer de material de som e luz 
e/ou palcos, devendo ser apresentados 
orçamento e respetivos comprovativos de 
despesa. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
 

1. A disponibilização de transportes por parte do 
Primeiro Outorgante, para deslocações em 
território nacional, será efetuada de acordo 
com o previsto no Regulamento Municipal de 
Cedência de Viaturas Municipais de 
Transporte de Passageiros ao Movimento 
Associativo, Agentes Culturais Sociais e 
Instituições do Ensino do Concelho. 

 
2. Para deslocações fora do Concelho, serão 

ainda cedidos até 3 (três) transportes, para os 
respetivos cenários, desde que se verifique 
disponibilidade de frota municipal. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar as 
ações do plano de atividades do Segundo 
Outorgante, concretamente no que se refere a: 
 
1. Cedência de materiais existentes em stock; 
 
 

2. Empréstimo de material luminotécnico, 
salvaguardando o Segundo Outorgante o seu 
bom estado e devolvendo-o nas condições em 
que o recebeu; 

 
3. Apoio na divulgação dos espetáculos e 

iniciativas promovidas pelo Segundo 
Outorgante, mediante apresentação dos 
elementos necessários. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
realizar, durante a vigência do atual Acordo de 
Colaboração, 1 (um) espetáculo, em iniciativas 
organizadas pelo Primeiro Outorgante ou a 
solicitação deste, dentro da Área 
Metropolitana de Lisboa; 

 
2. O Primeiro Outorgante assume o 

compromisso de, sempre que possível, 
solicitar com dois meses de antecedência a 
atuação prevista no número anterior, 
garantindo os transportes necessários à sua 
realização. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a 
fazer referência ao apoio concedido pelo 
Primeiro Outorgante em quaisquer materiais 
de divulgação que venha a editar, durante a 
vigência do presente Acordo de Colaboração. 

 
2. Para os efeitos do número anterior, o logótipo 

da CML será cedido em suporte digital pelo 
Primeiro Outorgante. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
 

1. O presente Acordo de Colaboração tem a 
validade de 1 (um) ano, com término a 31 de 
dezembro de 2018, retroagindo a 1 de janeiro 
2018; 

 
2. O incumprimento das cláusulas previstas no 

presente Acordo de Colaboração por qualquer 
das partes dará lugar a rescisão do mesmo, 
desde que esta seja comunicada com 30 
(trinta dias) de antecedência, por carta 
registada com aviso de receção; 

 
3. Durante a sua vigência, o Acordo de 

Colaboração poderá ser retificado ou alterado 
por mútuo acordo das partes. 
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O presente acordo é feito em dois exemplares 
que, assinados pelas partes, fazem igual fé, 
ficando um exemplar para cada um dos 
Outorgantes. 

 
Loures,…. de ……………… de 2018 

 
Município de Loures 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 
 
 
 

(Entidade) 
 

___________________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 173/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação de Moradores da Portela, 

entidade declarada de utilidade pública, com o 
NIF 500742367, realizou no dia 3 de junho de 
2017, entre as 13H00 e as 24H00, o Sarau 
Anual - FAMP 2017, no Pavilhão Desportivo 
do Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide (Escola Secundária da  Portela); 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide (Escola Secundária da Portela) 
pressupõe o pagamento de 11,29 € (onze 
euros e vinte e nove cêntimos) por hora diurna 
e de 12,62 € (doze euros e sessenta e dois 
cêntimos) por hora noturna, não se aplicando 
a estes valores a taxa de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de onze 

horas, do que resulta um valor total a 
pagamento de 131,51 € (cento e trinta e um 
euros e cinquenta e um cêntimos); 

 
D. A Associação supramencionada disponibilizou 

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

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
isenção do pagamento pela utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de Portela 
e Moscavide (Escola Secundária da Portela), à 
Associação de Moradores da Portela, no valor de 
131,51 € (cento e trinta e um euros e cinquenta e 
um cêntimos). 

 
 

Loures, 2 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 174/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Infantado Futebol Clube, com o NIF 

503879991, realizou no dia 30 de setembro de 
2017, entre as 16H00 e as 17H30, um treino 
extra de patinagem artística, no Pavilhão Paz 
e Amizade; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 

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

 
C. A ocupação teve a duração uma hora e trinta 

minutos, do que resulta um valor total a 
pagamento de 17,01 € (dezassete euros e um 
cêntimo), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pelas 
utilizações acima indicadas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
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 
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sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, ao Infantado 
Futebol Clube, no valor total de 17,01 € 
(dezassete euros e um cêntimo). 

 
 

Loures, 12 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas referentes a 
apoio financeiro, no âmbito da realização da 
Semana da Educação 2018 - serviço de catering. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 179/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal encontra-se a organizar a 

“Semana da Educação” que decorre entre os 
dias 14 e 18 de maio de 2018, com a 
dinamização de várias iniciativas; 

 
B. O Agrupamento de Escolas General Humberto 

Delgado e a Escola Secundária de Camarate 
vão apoiar a dinamização de duas iniciativas 
municipais, com participação e envolvimento 
dos alunos dos cursos de restauração, em 
contexto de formação prática, o que constitui 
uma mais-valia para a aprendizagem e 
desenvolvimento dos mesmos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao apoio 
financeiro ao Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado e à Escola Secundária de 
Camarate, num total de 1.200,00 € (mil e duzentos 
euros), conforme abaixo especificado: 
 

Escola: Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado 
Contribuinte: 600079899 
Verba a transferir: 300,00 € 
 
 
Escola: Escola Secundária de Camarate 
Contribuinte:600036545 
Verba a transferir: 900,00 € 
 
 
TOTAL: 1.200,00 € 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no serviço de fornecimento de 
refeições, no âmbito do Serviço de Apoio à Família 
- meses de março, abril, maio e junho de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 180/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Cabe aos municípios o desenvolvimento do 

serviço de ação social escolar, traduzindo-se, 
para além de outras, na gestão de refeitórios 
escolares especificamente na vertente de 
fornecimento de refeições escolares, no 
âmbito dos Protocolos deliberados por 
unanimidade na 3.ª Reunião ordinária de 
02/02/2011, sob Proposta n.º 35/2011; 

 
B. A transferência de verbas com o objetivo de 

suportar as despesas efetuadas no Serviço de 
Apoio à Família, nomeadamente às entidades 
que em colaboração com o Município se 
disponibilizaram a fornecer as refeições aos 
alunos e crianças a frequentarem as 
respetivas escolas do 1.º ciclo do ensino 
básico e jardins de infância, em alguns 
equipamentos escolares do Concelho de 
Loures. 
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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 Serviço de Apoio à 
Família - fornecimento de refeições, referente aos 
meses de março, abril, maio e junho de 2018, 
conforme quadro infra: 
 
N.º de Identificação Fiscal: 503845531 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do EB1/JI do Infantado 
 
Equipamento: EB Infantado (JI) 
Março: 1.531 
Abril: 1.531 
Maio: 1.531 
Junho: 1.531 
 
Equipamento: EB Infantado (1.º Ciclo) 
Março: 4.860 
Abril: 4.860 
Maio: 4.860 
Junho: 4.860 
 
Total: 25.564 
Total €: 76.692,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 501391509 
Entidade: Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” 
Equipamento: EB n.º 2 da Bobadela 
Março: 1.556 
Abril: 1.556 
Maio: 1.556 
Junho: 1.556 
Total: 6.224 
Total €: 18.672,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 503666602 
Entidade: Associação “Cantinho da Pequenada” 
Equipamento: EB Frielas 
Março: 997 
Abril: 997 
Maio: 997 
Junho: 997 
Total: 3.988 
Total €: 11.964,00 € 
 
 
 
 
 
 
 

N.º de Identificação Fiscal: 503180360 
Entidade: Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal 
 
Equipamento: EB do Zambujal (JI) 
 
Março: 648 
Abril: 648 
Maio: 648 
Junho: 648 
 
Equipamento: EB do Zambujal (1.º Ciclo) 
 
Março: 647 
Abril: 647 
Maio: 647 
Junho: 647 
 
Total: 5.180 
Total €: 15.540,00 € 
 
 
 
N.º de Identificação Fiscal: 501513671 
Entidade: Associação Comunitária de 
Reformados, Pensionistas e Idosos de Sacavém 
Equipamento: JI da Quinta de São José 
Março: 552 
Abril: 552 
Maio: 552 
Junho: 552 
Total: 2.208 
Total €: 6.822,72 € 
 
 
Total março: 10.791 
Total abril: 10.791 
Total maio: 10.791 
Total junho: 10.791 
 
 
Total: 43.164 
Total €: 129.690,72 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no serviço de 
acompanhamento de refeições escolares, no 
âmbito do Serviço de Apoio à Família - meses de 
janeiro e fevereiro de 2018 e acertos referentes ao 
1.º período letivo de 2017/2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 181/2018 

 
Considerando que: 
 
No âmbito do Serviço de Apoio à Família, existem 
entidades que, em colaboração com o Município, 
se disponibilizaram a efetuar o acompanhamento 
do serviço de refeições escolares dos alunos do 
1.º ciclo do ensino básico, em alguns 
equipamentos escolares do Concelho de Loures, 
no decorrer dos meses de janeiro e fevereiro de 
2018, e acertos referentes ao 1.º período letivo de 
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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Horas 

trabalhadas 
Entidade Equipamento Educativo Nº Aux./h 

autorizadas 
Valor em € 

Valor 
a 

processar 
84h Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 

de Loures 
(n.º cont. 503903051) 
(janeiro) 

 
EB Manjoeira 

 
2 aux./2h 

462,00 € 

 
462,00 € 

152h Associação Cantinho da Pequenada 
(n.º cont. 503666602) 
(janeiro e fevereiro) 

 
EB Frielas 

 
2 aux./2h 

836,00 € 

 
836,00 € 

206h Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Covina 
(n.º cont. 507602838) 
(setembro, outubro, novembro e dezembro 2017 
e janeiro 2018) 

 
 
EB Covina 

 
 

1 aux./2h 
1.133,00 € 

 
 

1.133,00 € 

126h Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Portela da Azóia 
(n.º cont. 508384320) 
(setembro, outubro, novembro, dezembro) 

 
EB n.º 5 Santa Iria de Azóia 

 
1 aux./2h 

693,00 € 

 
693,00 € 

82h Assoc. Pais e Enc Educação 
da EB n.º 3 Bobadela 
(n.º cont. 504949853) 
(janeiro) 

 
EB n.º 3 Bobadela 

 
2 aux./2h 

451,00 € 

 
451,00 € 

228h Assoc. Pais e Enc. Ed. da EB Prior Velho 
(n.º cont. 505136562) 
(janeiro e fevereiro) 

 
EB Prior Velho 

 
3 aux./2h 

1.254,00 € 

 
1.254,00 € 
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516h Associação de Pais e Enc. Educação 
da EB da Portela 
(n.º contribuinte 504927493) 
(setembro, outubro, novembro e dezembro 2017, 
janeiro 2018) 

 
 
EB Portela 

 
 

4 aux./2h 
2.838,00 € 

 
 

2.838,00 € 

242h Assoc. Pais e Enc. Ed. EB Via Rara  
(n.º cont. 504447050) 
(setembro, outubro, novembro e dezembro 2017 
e janeiro e fevereiro 2018) 

 
 
EB Via Rara 

1 aux./2h 

1.331,00 € 

 
 

1.331,00 € 

356h  
EB Fernando Bulhões 

 
2 aux./2h 

1.958,00 € 

356h 

Associação “O Saltarico” 
(n.º cont. 501400206) 
(outubro, novembro, dezembro 2017, janeiro 
e fevereiro 2018) 

EB Flamenga 2 aux./2h 
1.958,00 € 

 
3.916,00 € 

97h  
EB n.º 1 e n.º 3 Unhos 

 
2 aux./2,30h 

533,50€ 

84h 

Associação de Pais e Enc. Educação 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
(n.º cont. 502 368 845) 
(janeiro) 

EB Unhos 2 aux./2h 
462,00 € 

 
995,50 € 

84h EB Lousa 2 aux./2h 

462,00 € 

84h JI Salemas 2 aux./2h 
462,00 € 

42h 

Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Lousa 
(n.º cont. 501 683 755) 
(janeiro) 

EB Cabeço Montachique 1 aux./2h 
231,00 € 

 
 

1.155,00 € 

498h  
 
EB Fonte Santa 

 
 

3 aux./2h 
2.739,00 € 

164h EB Murteira 1 aux./2h 
902,00 € 

134h 

Assoc. Pais e Enc. Educação 
dos alunos da EB Fonte Santa 
(n.º cont. 509065686) 
(setembro, outubro, novembro, dezembro 
e janeiro 2018) 

EB Tojalinho 1 aux./2h 
737,00 € 

 
 

4.378,00 € 

 
 
 

Horas 
trabalhadas 

Reforço 
PND 

Entidades Equipamento 
Educativo 

N.º Aux./h 
autorizadas 

Valor em € Horas/valor em € 

Valor 
a 

processar 
42h 85h  

 
EB Apelação 

 
 

1 aux./2h 

IPSS “O Nosso Mundo” 
(n.º cont. 501354760) 
(acertos novembro 2017 e janeiro 2018) 

EBI Apelação 1 aux./5h 

 
 

231,00 € 

 
 

467,50 € 

 
 
 
 
 

698,50 € 

152h  
EB Sacavém 

2 aux./2h 

836,00 € 

 

222h 

Associação Nossa Senhora dos Anjos 
(n.º cont. 500846740) 
(janeiro e fevereiro) 

EB n.º 3 
Sacavém 

3 aux./2h 
1.221,00 € 

 

 
2.057,00 € 

82h 207h Bússola da Brincadeira 
Associação de Pais 
(n.º cont. 509 497 810) 
(janeiro) 

 
 
EB Loures 

 
 
2 aux./2h 

2 aux./5h 451,00 € 1.138,50€ 

 
 

1.589,50 € 
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Horas 
trabalhadas 

Entidade Equipamento Educativo Nº Aux./h 
autorizadas 

Valor em € 

Valor 
a 

processar 
60h  

EB Dr. Catela Gomes 
1 aux./2h 

330,00 € 

60h 

 
União das Freguesias de Moscavide e Portela 
(n.º cont. 510838162) 
 
(dezembro 2017 e janeiro 2018) EB Quinta da Alegria 1 aux./2h 

330,00 € 

 
 

660,00 € 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no serviço de AAAF - 
Prolongamento de horário, no âmbito do Serviço 
de Apoio à Família -meses de março, abril, maio e 
junho de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 182/2018 

 
Considerando que: 
 
Cabe ao Município o desenvolvimento do Serviço 
de Apoio à Família, que em colaboração com 
diversas entidades realiza as atividades do serviço 
de AAAF-Prolongamento de horário nos jardins de 
infância de alguns equipamentos escolares do 
Concelho de Loures no decorrer do presente 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 diversas entidades parceiras de AAAF-
Prolongamento de horário, referente aos meses de 
março, abril, maio e junho de 2018, conforme 
quadro infra: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidade Equipamento Março Abril Maio Junho Total 
(inscritos) 

Total € 

EB Flamenga 13 13 13 13 52 1.611,48 € Associação O Saltarico 
EB Fernando Bulhões 47 47 47 47 188 5.826,12 € 

APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 49 49 49 49 196 6.074,04 € 
APEE 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

EB Fanqueiro 87 87 87 87 348 10.784,52 € 

APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 81 81 81 81 324 10.040,76 € 
Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Loures 

J.I. da Manjoeira 14 14 14 14 56 1.735,44 € 

APEE da EB n.º 3 da Bobadela EB n.º 3 da Bobadela 19 19 19 19 76 2.355,24 € 
APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 49 49 49 49 196 6.074,04 € 
APEE da EB n.º 1 da Bobadela EB n.º 1 da Bobadela 20 20 20 20 80 2.479,20 € 

JI da Apelação 47 47 47 47 188 5.826,12 € Jardim de Infância O Nosso Mundo 
EB n.º 1 Apelação 22 22 22 22 88 2.727,12 € 
EB Fetais 51 51 51 51 204 6.321,96 € 
EB Quinta das Mós 27 27 27 27 108 3.346,92 € 

Centro Social 
D. Nuno Álvares Pereira 

EB n.º 1 de Camarate 33 33 33 33 132 4.090,68 € 
APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 46 46 46 46 184 5.702,16 € 
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EB 
Cabeço de Montachique 

15 15 15 15 60 1.859,40 € 

JI de Salemas 7 7 7 7 28 867,72 € 

Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 

EB Lousa 24 24 24 24 96 2.975,04 € 
EB Quinta do Conventinho 47 47 47 47 188 5.826,12 € APEE 

Agrupamento 
General Humberto Delgado 

EB Santo António dos 
Cavaleiros 

34 34 34 34 136 4.214,64 € 

APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 71 71 71 71 284 8.801,16 € 
APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho 65 65 65 65 260 8.057,40 € 

EB n.º 1 
São João da Talha 

18 18 18 18 72 2.231,28 € 

EB n.º 2 
São João da Talha 

1 1 1 1 4 123,96 € 

EB n.º 4 
São João da Talha 

15 15 15 15 60 1.859,40 € 

 
 
APEE da EB1 n.º 4 
de São João da Talha 

EB Vale Figueira 3 3 3 3 12 371,88 € 
Total 905 905 905 905 3.620 112.183,80 € 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas referentes ao 
pagamento do 2.º período letivo às Associações 
de Bombeiros Voluntários, no âmbito do Programa 
de Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 183/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município, no âmbito da Escola Inclusiva, 

implementou, em 2004/2005, o Programa de 
Hidroterapia para Crianças com Necessidades 
Educativas Especiais garantindo a estes 
alunos sessões individualizadas de 
Hidroterapia. No presente ano letivo, este 
projeto abrange 333 alunos, identificados 
pelas equipas de ensino especial de cada 
Agrupamento de Escolas do concelho; 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Considerando que da totalidade de alunos 

abrangidos, mais de metade (195) são alunos 
de 1.º ciclo, esta ação constitui-se ainda como 
medida diferenciada na execução de um 
Programa de Enriquecimento Curricular 
inclusivo, já que permite aos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais usufruir 
de Atividades de Enriquecimento Curricular 
enquadradas na Atividade Física Desportiva; 

 
C. Assim, foi solicitada a colaboração das 

Associações dos Bombeiros Voluntários de 
Bucelas, Moscavide e Portela, Camarate, 
Loures e Sacavém para assegurar a totalidade 
dos transportes efetuados no âmbito da 
Hidroterapia; 

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

referência para cada transporte/percurso de 
50,00 € (cinquenta euros). Entende-se por 
transporte/percurso a deslocação semanal de 
cada grupo no trajeto Escola-Piscina-Escola; 

 
E. Visando a otimização da gestão financeira 

destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2017-2018. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, com a redação dada pela Lei n.º 
69/2015, de 16 de julho, a aprovação de 
transferência de verbas referentes ao pagamento 
do 2.º período letivo, às Associações dos 
Bombeiros Voluntários, num total de 39.300,00 € 
(trinta e nove mil e trezentos euros), conforme 
abaixo especificado: 
 

Entidade N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 
a atribuir 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 

501073523 500,00 € 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

501139257 500,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

501241230 7.350,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

501064770 11.050,00 € 

Associação dos Bombeiros 
Voluntários de Sacavém 

 
501143416 

 
19.900,00 € 

Total 39.300,00 € 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
repartição de encargos resultantes de contratos de 
prestação de serviços em regime de avença para 
os Gabinetes Políticos e de Assessoria Jurídica ao 
Presidente da Assembleia Municipal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 167/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da proposta de deliberação 

n.º 534/2017, de 15 de novembro de 2017, 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures, 
na sua Reunião de 22 de novembro de 2017, 
foi disponibilizado apoio em recursos humanos 
aos gabinetes políticos com vereadores eleitos 
na Câmara Municipal de Loures, nos termos 
inscritos em tal proposta; 

 
B. Com o propósito de satisfação das respetivas 

necessidades e à luz do teor da antedita 
proposta de deliberação, foram materializados 
junto do Presidente da Câmara Municipal de 
Loures, e aprovados, os seguintes pedidos de 
celebração de contratos de prestação de 
serviços, na modalidade de avença: 

 
- Contrato a celebrar com a entidade Mimir - 

Consultoria e Gestão de Empresas, S.A., 
tendo por objeto a Assessoria Técnica nas 
Áreas da Contratação Pública, Atribuições e 
Competências Municipais, Planeamento 
Urbanístico e Áreas referentes à Urbanização 
e Edificação ao Gabinete dos Vereadores da 
CDU, válido até ao final do mandato 
autárquico em curso, no valor global mensal 
de 3.999,00 € (três mil novecentos e noventa e 
nove euros), acrescido do IVA, se aplicável, à 
taxa legal; 

 
- Contrato a celebrar com a entidade Rodrigo 

Santos Alves Taxa, tendo por objeto a 
Assessoria Técnica e Política ao Gabinete dos 
Vereadores do PSD, válido até ao final do 
mandato autárquico em curso, no valor global 
mensal de 825,00 € (oitocentos e vinte e cinco 
euros) acrescido do IVA, se aplicável, à taxa 
legal; 
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- Contrato a celebrar com a entidade Eric 
Novazali lbrahímo Habibo, tendo por objeto a 
Assessoria Técnica e Política ao Gabinete dos 
Vereadores do PSD, válido até ao final do 
mandato autárquico em curso, no valor global 
mensal de 825,00 € (oitocentos e vinte e cinco 
euros), acrescido do IVA, se aplicável, à taxa 
legal; 

 
C. De outro passo, e conforme pedido 

materializado pelo Presidente da Assembleia 
Municipal de Loures, através da informação n.º 
S/AM/509/2017, de 30/11/2017, 
complementada pela informação 
S/AM/051/2018, de 30/01/2018, junto do 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, e 
aprovado, foi decidido celebrar um contrato de 
prestação de serviços de apoio técnico-jurídico 
ao funcionamento da Assembleia Municipal, 
na modalidade de avença, concretamente, e 
conforme pedido, com a entidade José Luís da 
Rocha Quintal, contrato esse válido até ao 
final do mandato autárquico em curso, no valor 
de 1.630,43 € (mil seiscentos e trinta euros e 
quarenta e três cêntimos), acrescido do IVA, 
se aplicável, à taxa legal; 

 
D. Uma vez que todos os contratos referidos nos 

anteriores considerandos B) e C) preveem um 
período de vigência superior a três anos, ainda 
que com diferentes datas para início de 
produção de efeitos, os inerentes encargos 
carecem de ser repartidos por cada um dos 
respetivos anos de vigência contratual 
mediante autorização da Assembleia 
Municipal, conforme decorre do disposto no n.º 
1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho. 

 
 
Assim: 
 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade Mimir - Consultoria e Gestão de 
Empresas, S.A. a repartição de encargos a 
autorizar é a seguinte: para o ano de 2017 no 
montante de 5.198,70 €, para o ano de 2018 
no montante de 47.988,00 €, para o ano de 
2019 no montante de 47.988,00 €, para o ano 
de 2020 no montante de 47.988,00 € e para o 
ano de 2021 no montante de 39.999,00 €, a 
que acrescerá o IVA à taxa legal respetiva, se 
devido; 

 
 
 
 
 
 

- No que respeita ao contrato a celebrar com a 
entidade Rodrigo Santos Alves Taxa a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
7.425,00 €, para o ano de 2019 no montante 
de 9.900,00 €, para o ano de 2020 no 
montante de 9.900,00 € e para o ano de 2021 
no montante de 8.250,00 €, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal respetiva, se devido; 

 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade Eric Novazali Ibrahímo Habibo a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
6.600,00 €, para o ano de 2019 no montante 
de 9.900,00 €, para o ano de 2020 no 
montante de 9.900,00 € e para o ano de 2021 
no montante de 8.250,00 €, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal respetiva, se devido; 

 
- No que respeita ao contrato a celebrar com a 

entidade José Luís da Rocha Quintal a 
repartição de encargos a autorizar é a 
seguinte: para o ano de 2018 no montante de 
14.673,87 €, para o ano de 2019 no montante 
de 19.565,16 €, para o ano de 2020 no 
montante de 19.565,16 € e para o ano de 
2021 no montante de 16.304,30 €, a que 
acrescerá o IVA à taxa legal respetiva, se 
devido. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
previsto no n.º 1, do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, a aprovação da presente 
proposta e a mesma sujeita a deliberação da 
Assembleia Municipal em ordem a autorizar as 
seguintes repartições de encargos: 
 
1. A repartição de encargos no montante de 

5.198,70 € para o ano de 2017, no montante 
de 47.988,00 € para o ano de 2018, no 
montante de 47.988,00 € para o ano de 2019, 
no montante de 47.988,00 € para o ano de 
2020 e no montante de 39.999,00 € para o 
ano de 2021, no que respeita ao contrato a 
celebrar com a entidade Mimir - Consultoria e 
Gestão de Empresas, S.A.; 

 
2. A repartição de encargos no montante de 

7.425,00 € para o ano de 2018, no montante 
de 9.900,00 € para o ano de 2019, no 
montante de 9.900,00 € para o ano de 2020 e 
no montante de 8.250,00 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade Rodrigo Santos Alves Taxa; 
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3. A repartição de encargos no montante de 
6.600,00 € para o ano de 2018, no montante 
de 9.900,00 € para o ano de 2019, no 
montante de 9.900,00 € para o ano de 2020 e 
no montante de 8.250,00 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade Eric Novazali lbrahímo Habibo; 

 
4. A repartição de encargos no montante de 

14.673,87 € para o ano de 2018, no montante 
de 19.565,16 € para o ano de 2019, no 
montante de 19.565,16 € para o ano de 2020 
e no montante de 16.304,30 € para o ano de 
2021, no que respeita ao contrato a celebrar 
com a entidade José Luís da Rocha Quintal. 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verba para o CCDML 
- Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 178/2018 

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

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

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

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

C. No caso do Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures, esse limite para o ano de 
2018 é de 350.908,68 €; 

 
D. Foi aprovada na reunião de câmara de 

22/11/2017, através da proposta n.º 564/2017, 
a transferência de verba para o CCD no valor 
de 21.000,00 € (vinte e um mil euros), 
destinada à aquisição de brinquedos para a 
festa de Natal de 2017; 

 
E. É necessário efetuar o devido acerto de 

contas, de acordo com as faturas e notas de 
crédito apresentadas no valor de 24.413,68 € 
(vinte e quatro mil, quatrocentos e treze euros 
e sessenta e oito cêntimos); 

 
F. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

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

contributiva devidamente regularizada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
3.413,68 € (três mil quatrocentos e treze euros e 
sessenta e oito cêntimos). 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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OBRAS MUNICIPAIS 
 

EQUIPAMENTOS COLETIVOS 
 

Processo n.º 1305-D/DOM 
Palácio de Valflores - Consolidação Estrutural, 
Restauro e Proteção de Elementos 
Arquitetónicos - 1.ª Fase da Obra 
Proposta de aprovação do Relatório Final de 
análise das propostas e de adjudicação da 
empreitada, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 171/2018 

 
Considerando: 
 
A. O Relatório Final de Avaliação de Propostas. 
 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

167/DEC/FS, de 2018.04.18. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas, tendo em consideração o artigo 
125.º do Código dos Contratos Públicos. 

 
2. A adjudicação da empreitada “Palácio de 

Valflores - Consolidação Estrutural, Restauro e 
Proteção de Elementos Arquitetónicos - 1.ª 
Fase da Obra” ao agrupamento de empresas 
STAP - Reparação, Consolidação e 
Modificação de Estruturas S.A. / AOF - 
Augusto de Oliveira Ferreira & C.ª, Lda., pelo 
valor da sua proposta de 327.668,26 € 
(trezentos e vinte sete mil, seiscentos e 
sessenta e oito euros e vinte seis cêntimos), 
ao qual será acrescido o valor de IVA à taxa 
em vigor, e com o prazo de execução de 240 
(duzentos e quarenta) dias seguidos. 

 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 44667-A/DCA/2017 
Concurso Público para celebração de contrato 
de locação financeira, leasing, de 12 veículos 
ligeiros de passageiros do tipo pequeno 
furgão, a gasóleo 
Proposta de aprovação do Relatório Final e de 
consequente adjudicação, com vista à celebração 
de um contrato de locação financeira, leasing, de 
12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do tipo 
pequeno furgão, a gasóleo nos termos das 
informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 172/2018 

 
Considerando: 
 
A. Que na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público em conformidade com o previsto no 
artigo 16.º n.º 1, alínea b), artigos 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), todos do Código dos 
Contratos Públicos, concurso desenvolvido 
sob o n.º de processo 44667-
45519/DCA/2017, com vista à celebração de 
um contrato de locação financeira, leasing, de 
12 (doze) veículos ligeiros de passageiros do 
tipo pequeno furgão, a gasóleo; 

 
B. Que, tendo decorrido o prazo para a 

apresentação de propostas, o júri do 
procedimento elaborou o Relatório Preliminar 
com análise, avaliação e ordenação das 
propostas apresentadas pelos concorrentes, 
tendo-o submetido a audiência prévia com 
concessão de prazo que também já decorreu, 
não tendo sido apresentadas quaisquer 
observações por parte dos concorrentes 
relativamente a tal relatório; 

 
C. Que, entretanto, o júri elaborou o Relatório 

Final que se anexa, e que cabe submeter a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures 
por ser o órgão competente para a decisão de 
contratar, com vista à aprovação do mesmo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09 e números 
3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 73.º e 
76.º todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovar: 
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1- O Relatório Final, que se anexa, referente ao 
concurso público desenvolvido sob o n.º de 
processo 44667-45519/DCA/2017, com vista à 
celebração de um contrato de locação 
financeira, leasing, de 12 (doze) veículos 
ligeiros de passageiros do tipo pequeno 
furgão, a gasóleo; 

 
2- A inerente adjudicação da proposta ordenada 

em primeiro lugar, apresentada pela 
concorrente Banco Comercial Português, S.A., 
pelo preço global de 186.905,17 € (cento e 
oitenta e seis mil, novecentos e cinco euros e 
dezassete cêntimos) e de acordo com os 
demais atributos integrantes dessa proposta 
que ora se dão por integralmente 
reproduzidos. 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

O Vice-Presidente da Câmara Municipal 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
 
Processo n.º 47136/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de transporte escolar para o Município de 
Loures, por lotes, para o ano letivo de 2018-
2019 
Proposta de aprovação do programa do concurso, 
caderno de encargos e minuta do anúncio, e do 
proposto no documento sob o título “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
para nomeação de júri e nomeação do gestor do 
contrato”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 177/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Através das informações n.º E/29242/2018, 

datada de 20/03/2018 e n.º E/22106/2018, 
datada de 20/03/2018, provindas da Divisão 
de Ação Social Escolar (DASE), ambas com 
despacho de concordância da Exma. Sra. 
Vereadora da Câmara Municipal, Maria 
Eugénia Coelho, datados de 26/03/2018, e 
pelas razões constantes de tais informações, 

foi manifestada a necessidade de instrução e 
lançamento de um procedimento aquisitivo, 
com vista à celebração de contratos de 
aquisição de serviços de transporte escolar, 
para o Município de Loures, por lotes, em 
número de 13, válidos para o ano letivo de 
2018-2019; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela(s) entidade(s) 
adjudicatária(s) com a execução do(s) 
contrato(s) a celebrar, estimado em 
764.100,00 € (setecentos e sessenta e quatro 
mil e cem euros), se mostra adequado adotar 
o procedimento do tipo concurso público, com 
publicação de anúncio no Diário da República 
e no Jornal Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º, 20.º, n.º 1, alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos; 

 
C. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri, 
nomear o gestor do contrato, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
dito preço contratual estimado em 764.100,00 
€ (setecentos e sessenta e quatro mil e cem 
euros), a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor, se devido, tudo à luz do 
disposto, designadamente, na alínea f), n.º 1, 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 
pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 
1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, 
alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos; 

 
D. Que é necessário, nomeadamente, identificar 

os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos, propor o júri a 
designar para o procedimento, bem como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação; 
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E. O referido montante de 764.100,00 € 
(setecentos e sessenta e quatro mil e cem 
euros), estimado pagar pelo Município de 
Loures, a que acrescerá o IVA à taxa legal em 
vigor, se devido, mostra-se fixado no Caderno 
de Encargos como preço base global do 
procedimento. Esse preço base global do 
procedimento de 764.100,00 € (setecentos e 
sessenta e quatro mil e cem euros) é 
resultante da soma do montante de 70.560,00 
€ (setenta mil quinhentos e sessenta euros) 
respeitante ao Lote 1, com o montante de 
105.840,00 € (cento e cinco mil oitocentos e 
quarenta euros) respeitante ao Lote 2, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 3, 
com o montante de 70.560,00 € (setenta mil 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 4, com o montante de 32.400,00 € (trinta 
e dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao 
Lote 5, com o montante de 32.400,00 € (trinta 
e dois mil e quatrocentos euros) respeitante ao 
Lote 6, com o montante de 121.500,00 € 
(cento e vinte e um mil e quinhentos euros) 
respeitante ao Lote 7, com o montante de 
105.840,00 € (cento e cinco mil oitocentos e 
quarenta euros) respeitante ao Lote 8, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 9, 
com o montante de 35.280,00 € (trinta e cinco 
mil duzentos e oitenta euros) respeitante ao 
Lote 10, com o montante de 60.120,00 € 
(sessenta mil cento e vinte euros) respeitante 
ao Lote 11, com o montante de 32.400,00 € 
(trinta e dois mil e quatrocentos euros) 
respeitante ao Lote 12 e com o montante de 
32.400,00 € (trinta e dois mil e quatrocentos 
euros) respeitante ao Lote 13, montante por 
lote esse que se mostra também fixado no 
Caderno de Encargos do procedimento 
enquanto preço base unitário desse mesmo 
lote; 

 
F. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 020210012017 A 59, 
conforme PRC n.º 1163/2018, datada de 
04/04/2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente na alínea t) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04), e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, 

n.º 3, alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1- O programa do concurso, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 

 
2- O proposto no documento sob o título 

“proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa; 

 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

A Vereadora da Câmara Municipal 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

Proposta de autorização 
para início e tipo de procedimento, 

para nomeação de Júri 
e nomeação do Gestor do Contrato. 

 
1- Na sequência das informações n.º 

E/29242/2018, datada de 20/03/2018 e n.º 
E/22106/2018, datada de 20/03/20 18, 
provindas da Divisão de Ação Social Escolar 
(DASE), ambas com despacho de 
concordância da Exma. Sra. Vereadora da 
Câmara Municipal, Maria Eugénia Coelho, 
datados de 26/03/2018, e pelas razões 
constantes de tais informações, foram 
instruídas as respetivas peças do 
procedimento, o Caderno de Encargos e o 
Programa do Concurso, tendo sido observado 
o tipo de procedimento aquisitivo indicado no 
Pedido de Aquisição (PAQ), peças essas que 
foram sujeitas à devida apreciação e 
intervenção de natureza jurídica. 
Assim, o procedimento aquisitivo do tipo 
concurso público, com publicitação no Diário 
da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, ao abrigo do disposto, 
designadamente nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
c), 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro (na sua versão atual), com vista à 
celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 
13, válidos para o ano letivo de 2018-2019. 
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2- Por ser o órgão competente para a 
contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
Programa do Concurso, do Caderno de 
Encargos, da Minuta do Anúncio do 
procedimento, bem como da nomeação do júri 
do procedimento e do gestor do contrato, 
propõe-se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
uma vez que se estima que com a execução 
de todas as prestações que constituem o 
objeto do contrato a celebrar o preço 
contratual global (artigo 97.º do CCP) a pagar 
pelo Município de Loures possa ser na ordem 
de 764.100,00 € (setecentos e sessenta e 
quatro mil e cem euros), a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor, se devido, tudo à luz 
do disposto, designadamente na alínea f), n.º 
1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, (repristinado 
pela Resolução da Assembleia da República 
n.º 86/2011, de 11 de abril), e nos artigos 16.º, 
n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 
36.º e 67.º todos do CCP. 
O referido preço contratual estimado de 
764.100,00 € (setecentos e sessenta e quatro 
mil e cem euros), que se mostra fixado como 
preço base global do procedimento no 
Caderno de Encargos, é resultante da soma 
do montante de 70.560,00 € (setenta mil 
quinhentos e sessenta euros) respeitante ao 
Lote 1, com o montante de 105.840,00 € 
(cento e cinco mil oitocentos e quarenta euros) 
respeitante ao Lote 2, com o montante de 
€32.400,00 (trinta e dois mil e quatrocentos 
euros) respeitante ao Lote 3, com o montante 
de 70.560,00 € (setenta mil quinhentos e 
sessenta euros) respeitante ao Lote 4, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 5, 
com o montante de 32.400,00 € (trinta e dois 
mil e quatrocentos euros) respeitante ao Lote 
6, com o montante de 121.500,00 € (cento e 
vinte e um mil e quinhentos euros) respeitante 
ao Lote 7, com o montante de 105.840,00 € 
(cento e cinco mil oitocentos e quarenta euros) 
respeitante ao Lote 8, com o montante de 
32.400,00 € (trinta e dois mil e quatrocentos 
euros) respeitante ao Lote 9, com o montante 
de 35.280,00 € (trinta e cinco mil duzentos e 
oitenta euros) respeitante ao Lote 10, com o 
montante de 60.120,00 € (sessenta mil cento e 
vinte euros) respeitante ao Lote 11, com o 
montante de 32.400,00 € (trinta e dois mil e 
quatrocentos euros) respeitante ao Lote 12 e 
com o montante de 32.400,00 € (trinta e dois 
mil e quatrocentos euros) respeitante ao Lote 
13, montante por lote esse que também se 

mostra fixado no Caderno de Encargos do 
procedimento enquanto preço base unitário 
desse mesmo lote. 

 
3- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para a fixação do 
preço base nos aludidos montantes global e 
por lote, foi o seguinte: “(...) mantendo o preço 
do concurso anterior (...) “. 

 
4- Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 30 (trinta) dias, 
contados a partir da data de envio do anúncio 
do concurso para publicação no Diário da 
República, tendo como hora limite de entrega 
as 18 horas do 30.º (trigésimo) dia. 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
5- Para efeitos de condução do procedimento 

aquisitivo propõe-se que seja designado o 
seguinte júri, nos termos do disposto no artigo 
67.º do CCP e que lhe seja conferida 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das peças do procedimento, para além 
do previsto no artigo 69..º do mesmo Código: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar; 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Alexandra Costa; 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Sr. David Rolo; 
 
- 1.º Vogal Suplente - Dr.ª Sónia Henrique; 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal. 
 
 
6- Mais se propõe que, à luz do disposto no n.º 6 

do artigo 68.º do CCP, seja designado o jurista 
Rui Coutinho, a prestar serviços jurídicos junto 
da DCA, para apoiar o júri do procedimento no 
exercício das suas funções, podendo aquele 
participar nas reuniões do júri, sem direito de 
voto. 

 
7- Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0503 02021001 2017 A 59, 
conforme PRC n.º 1163/2018, datada de 
04/04/2018. 
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8- Nos termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor do contrato decorrente do 
procedimento o Sr. David Rolo, a exercer 
funções na DASE, e com o email: 
david_mvrolo@cm-Ioures.pt, telefone n.º 
211151146, pelo que se propõe que seja 
nomeado como gestor do contrato a pessoa 
indicada. 

 
 
Assim, 
 
e tendo presente que nem todo o conteúdo desta 
proposta está refletido no teor das peças do 
procedimento (Programa do Concurso, Caderno 
de Encargos e Minuta do Anúncio do 
procedimento), porque aí não tem que estar, o que 
é o caso, designadamente, da nomeação do 
Gestor do Contrato, propõe-se que esta proposta 
seja sujeita a aprovação pela Câmara Municipal, 
conjuntamente com as peças do procedimento. 
 
… 

 
Loures, 17 de abril de 2018. 

 
À consideração do Chefe da DCA 

 
A Instrutora do processo/Técnica superior 

 
(Sónia Henrique) 

 
 

A Coordenadora técnica 
 

(Paula Pardal) 
 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 35165/L/OR/1998 
Administração Conjunta dos Proprietários do 
Bairro de São José 
Proposta de aprovação dos restantes projetos de 
infraestruturas, do valor das taxas urbanísticas 
devidas pela emissão da licença de loteamento, 
pela compensação por falta de área de cedência e 
pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas, de autorização para que a taxa de 
compensação por falta de área de cedência seja 
paga no ato da admissão das comunicações 
prévias de construção particular, de homologação 
do auto de vistoria às obras de urbanização, de 
fixação de prazo para a conclusão das obras de 
urbanização, de aprovação do valor de caução 
para garantia das obras de urbanização, de 
definição das obras à responsabilidade da 
Comissão de Administração da AUGI, de definição 
das condições para a receção provisória das obras 
de urbanização, e de aprovação da emissão do 
alvará de licença de loteamento e das respetivas 
condições. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 184/2018 

 
Considerando: 
 
A. A anterior aprovação do projeto de 

loteamento/reconversão na 99.ª reunião de 
Câmara, realizada a 20 de setembro de 2017; 

 
B. A realização da vistoria às obras de 

urbanização desta AUGI; 
 
C. O referido na informação n.º 

16/EMAUGI/IA/2018 e na do Chefe de Equipa 
Multidisciplinar quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir a emissão 
do alvará de licença de loteamento, por 
conclusão do procedimento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.ºs 25.º, 26.º e 27.º da Lei n.º 
91/95, de 2 de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL n.º 
555/99, de 16 de dezembro, igualmente na 
redação vigente, e nas condições da informação 
dos serviços n.º 16/EMAUGI/lA/2018, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 
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1. Aprovar os restantes projetos de 
infraestruturas; 

 
2. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento, pela 
compensação por falta de área de cedência e 
pela realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

 
3. Autorizar que a taxa de compensação por falta 

de área de cedência seja paga no ato da 
admissão das comunicações prévias de 
construção particular; 

 
4. Homologar o auto de vistoria às obras de 

urbanização; 
 
5. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

urbanização; 
 
6. Aprovar o valor de caução para garantia das 

obras de urbanização e definir as obras à 
responsabilidade da Comissão de 
Administração da AUGI; 

 
7. Definir as condições para a receção provisória 

das obras de urbanização; 
 
8. Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e as respetivas condições. 
 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação no evento “Feira de Rua 2018”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 185/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Desde a sua primeira edição, em 2015, que a 

Feira de Rua se afirma como um evento de 
dinamização do centro de Loures, associado 
às comemorações do aniversário do concelho 
de Loures, aliando o artesanato, antiguidades 
e tradição; 

 
B. A Rua da República é o local que melhor 

enquadramento apresenta para a realização 
deste evento, por se tratar da principal via de 
circulação de transeuntes, durante as 
Comemorações do Aniversário do Concelho;  

 
C. A Feira de Rua, pela continuidade das suas 

edições, tem vindo a adquirir novas dinâmicas, 
sendo fundamental o alargamento da 
variedade, número de participantes e tipo de 
produtos oferecidos, designadamente com a 
introdução do conceito de street food e o 
envolvimento do comércio local e dos 
expositores habituais das feiras e mercados 
locais. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas u) e ff) do n.º 1 
do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que a Câmara 
Municipal de Loures delibere: 
 
1. Aprovar as normas de participação do evento 

“Feira de Rua 2018”.  
 
 

Loures, 18 de abril de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 9 

  

 
 

24 de ABRIL 
de 2018 

 
 
 
 

30 

 

Feira de Rua - Festas de Loures 2018 
 

Normas de Participação 
 
 

Artigo 1.º 
(Organização e objetivo) 

 
A Feira de Rua é uma iniciativa organizada pelo 
Município de Loures, integrada nas Festas de 
Loures, que tem como objetivo a promoção do 
comércio, mercados e feiras locais, 
complementando-se esta oferta com expositores 
de artesanato tradicional e urbano, produtos 
regionais e de street food. 

 
 

Artigo 2.º 
(Localização) 

 
A Feira decorre na Rua da República, entre o 
Pavilhão Paz e Amizade e o Jardim Major Rosa 
Bastos, em Loures. 

 
 

Artigo 3.º 
(Periodicidade e Horário de Funcionamento) 

 
A Feira de Rua realiza-se nos seguintes dias e 
horários: 
 

Mês de julho 
Dia Horário 
26 21h30 às 00h30 
27 21h30 às 00h30 
28 19h00 às 00h30 
29 19h00 às 00h30 

 
 

Artigo 4.º 
(Âmbito) 

 
1. Podem participar, enquanto expositores, na 

Feira de Rua: 
 
a) Comerciantes locais com estabelecimento na 

cidade de Loures; 
 
b) Expositores habituais dos mercados e feiras 

realizados na cidade de Loures; 
 
c) Associações e instituições particulares de 

solidariedade social (IPSS), desde que 
apresentem peças genuínas e de produção 
própria; 

 
d) Artesãos a título individual, centros e 

cooperativas de artesanato; 
 

e) Produtores regionais; 
 
f) Vendedores ambulantes no âmbito da street 

food. 
 
2. Os expositores só poderão vender produtos 

habitualmente comercializados no âmbito da 
sua atividade regular. 

 
 

Artigo 5.º 
(Candidaturas) 

 
1. As candidaturas podem ser entregues pelas 

seguintes vias: 
 
a) Na Unidade de Turismo, sito na EN.8, Parque 

Adão Barata, 2674-501 Loures, nos dia úteis, 
das 9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30; 

 
b) Por email, através do endereço feira_rua@cm-

loures.pt; 
 
c) Por correio, para o endereço Câmara 

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

 
2. Só é possível a inscrição para participação em 

todos os dias da Feira. 
 
3. Os interessados em participar na Feira de Rua 

devem proceder à apresentação de 
candidatura, através do preenchimento da 
ficha de inscrição em anexo, acompanhada 
dos seguintes documentos: 

 
a) Fotocópia do BI e do cartão de contribuinte ou, 

em alternativa, do cartão do cidadão; 
 
b) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e 

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

 
c) Título que legitime o exercício da atividade 

(exclusivamente para street food). 
 
4. O envio da fotocópia do cartão de cidadão 

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

 
5. O prazo limite para apresentação de 

candidaturas é dia 25 de maio de 2018. 
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6. O número máximo de lugares disponíveis é de 
115 (cento e quinze), distribuídos da seguinte 
forma: 

 
a) 100 (cem) para comércio local, expositores 

habituais dos mercados e feiras locais, 
associações e IPSS, artesanato e produtos 
regionais; 

 
b) 15 (quinze) para street food. 
 
7. Depois de selecionada e confirmada a 

participação (o que será feito por email até dia 
22 de junho), o participante que não 
comparecer sem apresentar a respetiva 
justificação, perderá o direito ao espaço nos 
restantes dias da Feira de Rua 2018. 

 
8. O resultado do processo de seleção e 

exclusão das candidaturas será sempre 
comunicado pela Organização. 

 
9. Os cartões para os expositores selecionados 

deverão ser levantados entre 3 e 21 de julho 
na Unidade de Turismo, nos dias úteis, das 
9h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30 ou na 
Loja Ponto Já, sita na E.N.8, Parque Adão 
Barata, 2674-501 Loures, de segunda-feira a 
sábado, das 10h00 às 13h00 e das 14h00 às 
18h00. 

 
 

Artigo 6.º 
(Exclusão de candidaturas) 

 
1. São critérios de exclusão os seguintes: 
 
a) Inscrições que não reúnam os elementos 

mencionados no número 3 do artigo 5.°; 
 
b) Inscrições que sejam rececionadas fora do 

prazo; 
 
c) Inscrições que não se enquadrem no âmbito e 

objeto da Feira de Rua. 
 
2. O período de reclamação, após comunicação 

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

 
3. As reclamações devem ser obrigatoriamente 

formalizadas por escrito, através do endereço 
eletrónico turismo@cm-loures.pt, não se 
prestando esclarecimentos acerca do 
processo por outras vias. 

 
 
 
 

Artigo 7.º 
(Critérios de seleção dos candidatos) 

 
1. A Organização será responsável pela seleção 

das candidaturas recebidas. 
 
2. São critérios de seleção: 
 
a) Na área dos comerciantes locais, a 

proximidade do estabelecimento, no âmbito da 
localização da Feira de Rua; 

 
b) Na área destinada a expositores habituais dos 

mercados e feiras locais, a regularidade de 
participação nos mesmos, a variedade e 
qualidade dos produtos a expor, bem como o 
enquadramento desses produtos no espírito 
da iniciativa; 

 
c) Na área de artesanato, a qualidade e mestria 

de execução/técnicas manuais utilizadas, a 
criatividade, a estética e a variedade das 
peças/produtos a expor; 

 
d) Na área dos produtos regionais, a variedade e 

qualidade dos produtos a expor e a ligação 
dos mesmos com a região saloia; 

 
e) Na área da street food, a 

diversidade/qualidade do produto 
comercializado, a apresentação da estrutura 
ambulante e a experiência de participação em 
eventos semelhantes. 

 
3. Todos os critérios enunciados para as 

diferentes áreas são pontuados numa escala 
de 1 a 10 e têm a mesma ponderação. O 
resultado de cada uma das avaliações será a 
média da pontuação obtida em todos os 
critérios. 

 
4. Em caso de empate será considerada a ordem 

de inscrição, nomeadamente a data e hora de 
entrada da candidatura nos serviços 
municipais. 

 
5. Os comerciantes locais com estabelecimento 

na Rua da República e artérias adjacentes 
terão prioridade de participação, bem como as 
associações e instituições particulares de 
solidariedade social do concelho. 

 
6. Candidatos que, em edições anteriores, se 

tenham inscrito e desistido da participação, 
sem comunicação atempada e justificada, ou 
não tenham cumprido as Normas de 
Participação aplicáveis, passam para o final da 
lista de seleção, independentemente dos 
critérios anteriores. 
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Artigo 8.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição dos espaços a cada um dos 

expositores é definida pelo Município e tem 
até 3m x 2m de dimensão. 

 
2. A Organização não providencia ligações 

elétricas para os expositores, à exceção da 
área de street food, em situações devidamente 
fundamentadas. Não é permitida a utilização, 
pelos expositores, de geradores elétricos 
próprios. 

 
3. A ocupação/preparação dos espaços pelos 

expositores, previamente definida pelo 
Município, prevê a comparecência dos 
mesmos uma hora e meia antes do início do 
evento. 

 
4. Só é permitida a circulação de viaturas para 

montagens durante o decorrer do período 
mencionado no número anterior e no período 
que decorre entre o final da Feira e as 01h00, 
para desmontagens. 

 
5. Os materiais expostos deverão ser montados 

e desmontados diariamente, não se 
responsabilizando a Organização por artigos 
que não estejam em segurança. 

 
6. Exceto em casos devidamente 

fundamentados, o não cumprimento do 
constante no número três do presente artigo 
resulta na entrega do espaço a outro 
participante. 

 
7. Não é permitido o funcionamento dos espaços 

fora do horário estabelecido para a Feira de 
Rua. 

 
8. Os expositores não podem danificar o espaço 

disponibilizado ou o pavimento, sob pena de 
exclusão. 

 
9. Os expositores não podem transferir o seu 

direito de espaço para outrem. 
 
10. É proibida a exposição e/ou venda de artigos 

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

 
 

Artigo 9.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do 
presente evento: 
 

a) A cedência do local para a sua realização; 
 
b) A cedência de estruturas de exposição 1m x 

1m, mediante disponibilidade; 
 
c) A atribuição e distribuição da ocupação dos 

espaços e fornecimento de cartão de 
participante e de cartão de acesso autorizado 
para a viatura; 

 
d) A vigilância durante o evento, bem como a 

limpeza das áreas comuns de circulação. 
 
 

Artigo 10.º 
(Obrigações dos Expositores) 

 
São obrigações dos expositores: 
 
a) A montagem e desmontagem diária dos seus 

materiais; 
 
b) A disposição das suas peças/produtos, 

devendo o preço de venda respetivo estar 
marcado em local visível e de modo legível; 

 
c) Zelar pelos seus produtos em caso de 

condições atmosféricas adversas (calor, raios 
solares, chuva, vento); 

 
d) O cumprimento dos horários de 

funcionamento, bem como de montagens e 
desmontagens; 

 
e) Deixar o seu espaço limpo e livre de lixo ou 

quaisquer detritos no final de cada dia; 
 
f) A permanência no seu espaço durante o 

horário de funcionamento da Feira de Rua, 
não podendo abandonar o evento, sob pena 
de exclusão imediata. 

 
 

Artigo 11.º 
(Apoio ao evento) 

 
Para garantir o bom funcionamento da Feira, 
durante o horário da mesma estarão presentes, 
em permanência, funcionários da Organização. 

 
 

Artigo 12.º 
(Disposições finais) 

 
1. Não são admitidos menores de 16 anos como 

expositores no evento. No caso de menores 
de idade, é obrigatória a apresentação de 
autorização expressa dos pais ou 
responsáveis legais. 
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2. Os expositores obrigam-se a cumprir, para 
além do disposto no presente normativo, todas 
as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis à sua atividade e aos produtos que 
comercializam. 

 
3. Os expositores são os únicos responsáveis, 

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

 
4. Não serão admitidos materiais danificados e 

artigos contrafeitos. 
 
5. A Organização poderá realizar ações de 

avaliação dos espaços dos expositores e 
respetivos produtos. 

 
6. A Feira de Rua apenas se realiza quando as 

condições atmosféricas assim o permitam. 

7. O Município não se responsabiliza por 
qualquer dano material ou físico que ocorra na 
montagem, durante o evento e na 
desmontagem. 

 
8. A inscrição na Feira de Rua implica a 

aceitação de todos os artigos inscritos no 
presente Quadro Normativo e o seu 
incumprimento implica a exclusão de 
participação no evento com efeitos imediatos. 

 
9. O alojamento, transporte e alimentação dos 

expositores são de sua responsabilidade. 
 
10. Os casos omissos serão decididos pela 

Organização. 
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(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, do Relatório 
de Gestão e do Balanço e Contas relativos ao 
período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 
2017. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 169/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Compete à Assembleia Municipal apreciar e 

votar os documentos de prestação de contas, 
nos termos da alínea l) do n.º 2 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, conjugado com o n.º 3 do artigo 16.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto; 

 
B. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

a alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, elaborar e 
aprovar os documentos de prestação de 
contas, a submeter à apreciação e votação da 
Assembleia Municipal; 

 
C. Os documentos de prestação de contas dos 

Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) referentes ao exercício de 
2017 foram aprovados pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR, na sua 11.ª reunião 
ordinária, realizada em 11 de abril de 2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea i) do n.º 1 do artigo 33.º, para 
efeitos do disposto na alínea l) do n.º 2 do artigo 
25.º, todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar e submeter à Assembleia 
Municipal o Relatório de Gestão e o Balanço e 
Contas relativos ao período compreendido entre 1 
de janeiro e 31 de dezembro de 2017 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Loures, 17 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os documentos referidos supra 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 1.ª 
Revisão dos Documentos Previsionais de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 170/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos do 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), na 
sua 3.ª Reunião Ordinária, realizada em 20 de 
abril de 2018, deliberou aprovar a 1.ª revisão 
aos Documentos Previsionais para 2018; 

 
B. Nos termos legais, torna-se necessário que 

aquela revisão aos documentos seja, também, 
objeto de deliberação pelas Câmaras e pelas 
Assembleias Municipais de Loures e Odivelas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
das disposições conjugadas da alínea c) do n.º 1 
do artigo 33.º e da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a 1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 
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Loures, 20 de abril de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento “1.ª Revisão aos 
Documentos Previsionais de 2018 dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas” encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 96/2018 
 

de 13 de abril de 2018 
 

Normas de requisição de serviços 
ao Refeitório Municipal 

 
Dado o acréscimo significativo de solicitações ao 
Refeitório Municipal e, atendendo, sobretudo, à 
salvaguarda da saúde e bem-estar dos 
trabalhadores afetos, para além das questões de 
desgaste de equipamentos e maior racionalidade 
de gestão, importa tornar claras e reforçar 
algumas regras. Neste sentido, determino que os 
serviços municipais, ao requererem este tipo de 
apoio, tenham em atenção os seguintes aspetos: 
 
1. Independentemente do número de 

participantes ou da decorrência da iniciativa 
onde se insere o apoio (tanto em dia semanal 
como em fim de semana) deve ser auscultado 
o Refeitório Municipal, no prazo mínimo de 20 
dias (prévio à tramitação da respetiva 
requisição), relativamente à viabilidade do 
pedido. 

 

2. Sem prejuízo do ponto 1, a requisição de 
serviço deve ser remetida com uma 
antecedência mínima de 15 dias, sob pena de, 
não sendo observado este prazo, o serviço 
não ser assegurado. Deve conter o despacho 
do dirigente de serviço com competências 
subdelegadas para autorização de despesa. O 
pedido é encaminhado ao DRH/DSSOAP - 
secretariado. 

 
3. A requisição é efetuada através de template 

próprio na aplicação informática 
webdoc/requisição de serviço/requisição do 
refeitório municipal (desmaterializado). 

 
4. São de preenchimento obrigatório, na 

requisição de serviço, os elementos referentes 
à identificação da iniciativa onde se insere o 
apoio do Refeitório Municipal, o serviço 
requisitante e o seu interlocutor para a 
situação em causa (em campo de 
“Observações”), a data e horário da iniciativa, 
o número de utilizadores a servir, o tipo de 
serviço a prestar e a classificação analítica a 
que afetar os respetivos custos. 

 
5. Quando o número de utilizadores for estimado, 

deverá proceder-se à confirmação do número 
efetivo, com 2 dias úteis de antecedência da 
data de necessidade, através de comunicação 
eletrónica enviada para o Refeitório Municipal 
- refeitório_municipal@cm-loures.pt. 

 
6. O Refeitório Municipal fornecerá uma 

estimativa do custo a afetar, com base no tipo 
de refeição requisitada e no número de 
utilizadores indicado, sempre que solicitado. 

 
7. O Refeitório Municipal apenas é responsável 

pela montagem e acompanhamento do serviço 
requisitado em situações previamente 
acordadas em que tal se justifique pela 
dimensão e complexidade das mesmas. Nas 
restantes situações são os serviços 
requisitantes responsáveis pelo levantamento 
e serviço dos bens, devendo ainda assegurar 
todas as tarefas logísticas de suporte (por 
exemplo, pedido de instalações, mesas, 
cadeiras, limpeza). 

 
8. Apenas são providenciados bens alimentares 

para reuniões em situações excecionais e 
devidamente justificadas e autorizadas, sendo 
analisada com o refeitório municipal a 
composição do serviço que não poderá por em 
causa o serviço normal de refeições. 
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9. A cedência das instalações do Refeitório 
Municipal, no contexto dos apoios do 
município a entidades externas, deverá ter um 
caráter de extrema excecionalidade, devendo, 
para o efeito, ser submetida a autorização do 
Vereador responsável pelo serviço requisitante 
e, posteriormente, autorizada pela Vereadora 
do DRH. Prévio às respetivas autorizações, 
deve ser observado o ponto 1.. A manipulação 
dos equipamentos afetos é da exclusiva 
responsabilidade dos trabalhadores do 
Refeitório. 

 
10. O acesso ao Refeitório Municipal por 

utilizadores ao abrigo de iniciativas municipais, 
previamente autorizadas de acordo com o 
presente Despacho, é efetuado mediante a 
apresentação de senhas próprias para o 
efeito, disponibilizadas pelo Refeitório 
Municipal ao serviço requisitante, nas quais é 
identificada a refeição selecionada para cada 
utilizador sem possibilidade de alteração. 

 
11. A não utilização de todas as senhas 

previamente adquiridas no contexto de 
iniciativas terá de ser prontamente justificada e 
validada pelo dirigente do serviço requisitante. 

 
 

Por delegação do Sr. Presidente da Câmara 
 

A Vereadora 
do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Maria Eugénia Coelho 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÂO n.º 444 

 
de 12 de abril de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de abril de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
Substituição do C. UFTU 

Registo E/38364/2018 
 

Ao Diretor do DPGU 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 26/4/2018 a 30/4/2018, por motivo de 
férias, proponho que sejam cometidas as 
competências, que me foram subdelegadas pelo 
despacho do Sr. Diretor, n.º 151/2017, de 
20/11/2017, na Eng.ª Dina Santos. 
 
Mais proponho que os processos ou expediente 
que careçam de despacho superior sejam 
remetidos diretamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor, sem necessidade de passarem pela chefia 
da unidade em exercício, no sentido de agilizar 
procedimentos. 

 
 

O chefe da UFTU 
 

(a) Francisco Santos 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 613/DCA/VA 

 
de 19 de abril de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
pelo Sr. Diretor do Departamento 

de Planeamento Financeiro 
e Aprovisionamento 

 
Coordenação do trabalho 

na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
no período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
26 e 30/0412018, propõe-se que sejam cometidas 
as competências que me foram delegadas através 
do despacho 143/2017, de 15 de novembro, no 
Técnico Superior Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação a 
DGMA/DGDA/EXP - expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe da Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 4933/2018 
 

Em cumprimento do disposto na alínea d) do n.º 1 
do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
torna-se público que o Conselho de Administração 
dos SIMAR, em reunião de 2018.03.16, deferiu o 
pedido de cessação da Comissão de Serviço, 
apresentado pelo Eng.º Pedro Vasco das Neves 
Rodrigues, (Técnico Superior do Mapa de Pessoal 
da Câmara Municipal da Moita), do cargo de 
direção intermédia de 2.º grau de Chefe de Divisão 
de Gestão de Frotas, com efeitos a partir de 16 de 
março de 2018, ao abrigo do estipulado na alínea 
i) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004 de 15/1, 
atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08. 

 
3 de abril de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 72, de 12 de abril de 2018] 
 
 
 
 

AVISO n.º 4934/2018 
 

Torna-se público que, ao abrigo do disposto no 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15/1, devidamente 
atualizada e adaptada à Administração Local pela 
Lei n.º 49/2012, de 29/08, o Conselho de 
Administração dos SIMAR - Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, em reunião de 
2018.03.16, deliberou nomear em regime de 
substituição, com efeitos a 2018.03.19, no cargo 
de Chefe de Divisão Municipal de Gestão de 
Frotas destes SIMAR, o Técnico Superior Luís 
Miguel Pereira Galamba Guerra e Silva, do Mapa 
de Pessoal da Câmara Municipal de Odivelas. 
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3 de abril de 2018. 
 

A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 72, de 12 de abril de 2018] 

 
 
 
 

AVISO (extrato) n.º 5438/2018 
 

Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º, 
conjugado com a alínea d) do n.º 3 do artigo 30.º 
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22/1, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6/04, 
notificam-se os candidatos para audiência dos 
interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, relativamente à Lista 
Unitária de Ordenação Final e às listas de 
Candidatos Excluídos no decurso do 
Procedimento Concursal Comum para ocupação 
de três postos de trabalho na carreira e categoria 
de Técnico Superior, na área funcional de 
engenharia civil, em regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com a Ref.ª 1/2017, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 99, aviso n.º 5781, de 2017.05.23, na 
Bolsa de Emprego Público com o código de oferta 
OE201705/0324 e no jornal "Correio da Manhã" do 
dia 2017.05.24, encontrando-se as mesmas 
afixadas nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, assim como disponíveis para 
consulta na página www.simar-louresodivelas.pt. 
 
Nos termos do artigo 121.º e seguintes do Código 
do Procedimento Administrativo, poderão os 
interessados dizer por escrito o que se lhes 
oferecer, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, remetendo eventuais alegações para a 
morada acima indicada, com a designação 
expressa do procedimento a que se refere. 
 
As alegações a apresentar pelos candidatos têm 
por suporte um formulário tipo, de utilização 
obrigatória, para o exercício do direito de 
participação de interessados, que se encontra 
disponível na página eletrónica acima referida e 
nas nossas instalações. 
 
 

O procedimento concursal pode ser consultado na 
Divisão de Recursos Humanos, todos os dias 
úteis, das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 
17.30 horas. 

 
12 de abril de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 78, de 20 de abril de 2018] 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 169/2018 
 
 

Relatório de Gestão e Balanço e Contas 
 

Período de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2017 
 
 

























































































































































































































































































































































































































































 
 
 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 170/2018 
 
 

1.ª Revisão aos Documentos Previsionais de 2018 
 
 
 












































































































































