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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

17.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 20 de junho de 2018 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vereador André Claro 
Amaral Ventura e do Sr. Vereador Nuno Miguel 
Ribeiro de Vasconcelos Botelho à presente 
Reunião. 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

Moção apresentada pelo Sr. Presidente da 
Câmara, Sr. Vice-Presidente, Sr.ª Vereadora e Sr. 
Vereador eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 292/2018 

 
Em defesa do serviço bancário, 

contra o encerramento de balcões da CGD 
em Prior Velho e Sacavém 

 
Considerando que: 
 
A. As populações de Sacavém e Prior Velho 

foram recentemente surpreendidas pelas 
notícias do encerramento das agências da 
Caixa Geral de Depósitos localizadas na vila 
de Prior Velho e na Quinta de S. José, na 
cidade de Sacavém; 

 
B. O encerramento de mais estes balcões, tendo 

como critério de análise a rentabilidade 
económico-financeira dos mesmos, com 
consequências na redução de trabalhadores, 
quota de mercado e negócio dessa instituição 
bancária, retira à Caixa Geral de Depósitos, 

como único banco público português, o papel 
que deveria assumir no contexto do setor 
financeiro nacional e vai ao encontro dos 
interesses financeiros privados, deixando de 
cumprir a sua missão de serviço público; 

 
C. O encerramento do balcão situado em Prior 

Velho deixa cerca de 7.200 residentes, em 
que cerca de 12% dessa população tem mais 
de 65 anos, e todo o tecido empresarial 
existente e respetivos trabalhadores, sem 
acesso a qualquer instituição bancária; 

 
D. O comércio local encontrará com estes 

encerramentos dificuldades acrescidas, tendo 
em consideração a necessidade de proceder a 
depósitos diários de fundos provenientes da 
sua atividade, deixando a CGD de 
desempenhar o seu papel de apoio à 
economia local, que é essencial reforçar no 
contexto atual de desenvolvimento económico; 

 
E. Estes encerramentos irão agravar as 

desigualdades no acesso a serviços 
bancários, pois a existência de tecnologias e 
plataformas alternativas que permitem o 
acesso a esses serviços, não são ferramentas 
utilizadas e acessíveis a uma percentagem 
significativa da população, designadamente 
população idosa; 

 
F. O fecho de balcões retira à população e aos 

consumidores em geral a confiança que 
deveriam ter numa instituição bancária de 
capitais públicos. 

 
 
A Câmara Municipal de Loures, na sua reunião de 
20 de junho de 2018, delibera: 
 
1. Exigir à Administração da Caixa Geral de 

Depósitos o não encerramento das agências 
do Prior Velho e da Quinta S. José, em 
Sacavém, continuando estas agências a 
desempenhar o seu papel no serviço público 
bancário e no apoio à economia local; 

 
2. Exigir ao Governo, enquanto representante do 

acionista Estado, que junto do Conselho de 
Administração trave estes encerramentos e 
promova a confiança, a competitividade e o 
foco na economia da Caixa Geral de 
Depósitos, enquanto banco público, rompendo 
com os interesses incorporados no Plano 
Estratégico negociado com as Instituições 
Europeias. 
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Caso seja aprovada enviar esta moção para: 1.º 
Ministro, Ministro das Finanças, Ministro da 
Economia, Grupos parlamentares da Assembleia 
da República, Conselho de Administração da 
CGD, agências do Prior Velho e Sacavém - Quinta 
de S. José e órgãos de comunicação social. 

 
 

Os vereadores da CDU 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

MOÇÃO 
 

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

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 293/2018 

 
Contra o encerramento 

do balcão da Caixa Geral de Depósitos 
no Prior Velho 

 
Tomámos conhecimento do anúncio do 
encerramento do balcão da Caixa Geral de 
Depósitos no Prior Velho, situação que causou a 
todos grande apreensão, sobretudo entre a 
população e utentes do respetivo balcão. Salienta-
se que esta é a única instituição bancária ali 
instalada para serviço da população com cerca de 
7000 pessoas, a grande maioria idosa, com 
dificuldades de mobilidade. 
 
A vila do Prior Velho é igualmente caraterizada por 
uma forte dinâmica empresarial e comercial, 
estando inclusivamente aí localizadas importantes 
empresas com impacto nacional e internacional, o 
que leva a não perceber as razões que originam 
este encerramento, para além das graves 
dificuldades que irão causar em toda esta 
população. 
 
Enaltecem-se as manifestações de repúdio e as 
diligências apresentadas desde a primeira hora 
pela União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho no sentido de inverter esta realidade. 
 
 
Neste sentido, os vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 20 de junho de 2018, delibere: 
 

- Repudiar veementemente esta decisão de 
encerramento junto da Administração da Caixa 
Geral de Depósitos e Governo da República. 

 
Loures, 20 de junho de 2018 

 
Os Vereadores do Partido Socialista 

 
 
 

Esta moção, depois de aprovada, deverá ser 
enviada para as seguintes entidades: 
 
S. Ex.ª Presidente da República; 
Exmo. Sr. Primeiro-Ministro; 
Exmo. Sr. Ministro das Finanças; 
Exmo. Sr. Ministro da Economia; 
Conselho de Administração da Caixa Geral de 
Depósitos; 
Agência da Caixa Geral de Depósitos do Prior 
Velho; 
Assembleia de Freguesia da União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho; 
Junta de Freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho. 

 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Nota: Na sequência de aprovação das duas 
Moções supra, foi ainda recomendado à Câmara 
Municipal que diligencie pela concretização de 
medidas que tentem evitar o encerramento dos 
balcões. 

 
 
 
 

VOTO DE PESAR 
 

Voto de Pesar, apresentado pelo Sr. Vice-
Presidente, pelo falecimento de Maria Natália 
Miranda. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 294/2018 

 
Faleceu no passado dia 23 de maio, Maria Natália 
Miranda. 
 
Maria Natália Miranda, nascida em 1925 em 
Canas de Senhorim, viveu grande parte da sua 
vida em Sacavém, onde desenvolveu a sua 
atividade profissional de professora. 
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Com 120 livros publicados, obteve vários prémios 
literários, nacionais e estrangeiros, de que se 
destaca o de “Trovador da Língua portuguesa”. 
 
Representada em várias antologias de poesia, 
com reconhecimento do meio literário, Natália 
Miranda foi descrita por Maria Rosa Colaço como 
«obreira discreta de uma obra vasta e séria, em 
que é urgente repararmos. Escreve sobre a vida 
com palavras de sol. A poesia dos seus textos 
acende a esperança e devolve a quem os lê os 
espaços de fraternidade possível. E 
necessária…». 
 
Mulher dedicada à terra onde residiu, foi 
fundadora e diretora, por vários anos, do Jornal 
“Vento Novo”. 
 
Enquanto professora, foi fundadora da Escola 
Gaspar Correia. Colaborou com a Câmara 
Municipal de Loures, durante largos anos, na 
promoção do livro e da leitura nas escolas, através 
do programa “Escritores nas Escolas”. Em 2004 foi 
madrinha de duas bibliotecas escolares, em São 
João da Talha e Sacavém. 
 
Em 2005 foi condecorada pelo Município de 
Loures com a Medalha Municipal de Mérito 
Cultural e, em 2010, a escritora doou para a 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos, um conjunto 
de 73 livros de sua autoria e coautoria, entre obras 
para crianças e adultos, manuais escolares e 
coletâneas, deixando também desta forma o seu 
legado, partilhado na sala infantil daquela 
Biblioteca. 
 
É com profundo pesar que a Câmara Municipal de 
Loures lamenta o desaparecimento desta mulher 
dedicada à terra onde residiu e indelevelmente 
deixou a sua marca e expressa à sua família e 
amigos as mais sentidas condolências. 
 
 
Perante este momento de luto, a Câmara 
Municipal de Loures delibera: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em sua 

memória. 
 
2. Remeter o presente Voto de Pesar à sua 

família. 
 
 

Loures, 20 de junho de 2018 
 
 
(Aprovado por unanimidade, sendo cumprido 
um minuto de silêncio em memória da falecida) 

 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 13.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 24 de 
abril de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ana 
Paula da Silva Franco Damil e o Sr. Vereador 
Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 14.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 9 de 
maio de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ana 
Paula da Silva Franco Damil e o Sr. Vereador 
Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, por não terem estado presentes 
naquela Reunião) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
Proposta de aprovação da 3.ª alteração ao 
Orçamento de 2018 e Opções do Plano 2018-
2021. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 251/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Decorrente da execução do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano 2018-2021, é 
necessário proceder a reajustamentos em 
algumas dotações orçamentais 
designadamente: Remunerações com 
Pessoal; Formação Interna; Abertura do Ano 
Letivo; Transferências para Agrupamentos 
Escolares no âmbito da manutenção e 
conservação de escolas; Festival de Artes 
Marciais; Formação Desportiva; Corrida das 
Festas de Loures; Festival de Orquestras 
Ligeiras; Festa do Vinho e das Vindimas; 
Mostra de Teatro; Rede de Museus; Ocupação 
de Tempos Livres; Reabilitação Urbana de 
Sacavém (largo do mercado); Remodelação 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

8 

 

de Parques; Aquisição de Equipamento 
destinado ao Departamento do Ambiente 
(atividades de limpeza e desmatação (bobcat 
de lagartas, destorcedor); Aquisição de 
Escavadora e Varredoura Mecânica; 
Requalificação do Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique; Intervenções 
Diversas em Arruamentos do Concelho; 
Sinalização Horizontal; Plano de Comunicação 
relativo à obra de Regularização Fluvial da 
Ribeira do Prior Velho; Aquisição de Peças e 
Reparações Diversas para a frota municipal; 
Dia do Turismo e Festival do Caracol Saloio; 

 
B. É necessário proceder a reforços de algumas 

dotações na despesa, no sentido de permitir a 
contabilização das taxas referentes à Recolha 
de Resíduos Sólidos e Hídricos, e ao 
pagamento do IRC referente a dividendos 
devidos por empresas participadas, por 
insuficiência de dotação. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, e do ponto 8.3 do Decreto-Lei 
n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação atual, 
seja aprovada a 3.ª Alteração ao Orçamento 2018 
e Opções do Plano 2018-2021, conforme 
documento em anexo. 

 
 

Loures, 13 de junho 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) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, o documento 3.ª Alteração ao Orçamento 
2018 e Opções do Plano 2018-2021 encontra-se 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Proposta de aquisição de 5 frações, designadas 
pelas letras “A”, “B”, “C”, “D” e “E”, sitas na Rua 
Heróis do Ultramar, em Lousa, Freguesia de 
Lousa. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 255/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures tem como 

objetivo, sempre que seja oportuno e de 
relevante interesse público, reforçar o seu 
património imóvel; 

 
B. Surgiu na freguesia de Lousa a possibilidade 

de concretização deste objetivo; 
 
C. Foram desencadeados os procedimentos 

tendentes ao início do processo negocial 
diretamente com o Banco BPI, S.A., 
proprietário das frações “A”, “B”, “C”, “D” e “E” 
sitas na rua Heróis do Ultramar, n.ºs 39, 39-A, 
39-B, 39-C, 39-D, 39-E, 39-F, 39-G, 39-H e 
39-I, na localidade de Lousa, freguesia de 
Lousa, descritas na Conservatória do Registo 
Predial sob a ficha predial n.º 3214/Lousa, e 
inscritas no Serviço de Finanças de Loures 
sob o artigo 2136/Lousa, previstas adquirir 
pelo Município de Loures; 

 
D. Os imóveis servirão as futuras instalações da 

Junta de Freguesia de Lousa e do Centro de 
Saúde de Lousa; 

 
E. Em 22 de maio de 2018 foi remetida 

comunicação ao Banco Português de 
Investimento, S.A. (BPI), propondo-se o 
Município de Loures adquirir os 5 (cinco) 
imóveis pelo valor de 340.000,00 € (trezentos 
e quarenta mil euros), atendendo ser o valor 
que o proprietário está disposto a alienar. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no Anexo I, artigo 33.º, n.º 1, alínea g), da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
aquisição pelo valor de 340.000,00 € (trezentos e 
quarenta mil euros), livre de quaisquer ónus ou 
encargos as frações “A”, “B”, “C”, “D” e “E” sitas na 
rua Heróis do Ultramar, n.ºs 39, 39-A, 39-B, 39-C, 
39-D, 39-E, 39-F, 39-G, 39-H e 39-I, na localidade 
de Lousa, freguesia de Lousa, descritas na 
Conservatória do Registo Predial sob a ficha 
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predial n.º 3214/Lousa, e inscritas no Serviço de 
Finanças de Loures sob o artigo 2136/Lousa, 
efetuando-se o respetivo pagamento no ato da 
celebração da escritura. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município, da área de 48,71 m2 do 
prédio com a área total de 18.773,35 m2 sito em 
Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 256/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, por Protocolo de 

Colaboração celebrado em 9 de março de 
2012, cedeu à Comissão Unitária Reformados 
Pensionistas Idosos Santa Iria de Azóia - 
CURPISIA/IPSS (doravante designada por 
CURPISIA), a utilização de imóveis do 
domínio municipal para instalação de Centro 
de Dia e Centro de Convívio da Terceira 
Idade; 

 
B. A CURPISIA veio, por comunicação datada de 

28 de julho de 2017, solicitar a atualização do 
Protocolo de Colaboração, que contemple as 
alterações que foram levadas a efeito, por 
terem sido efetuadas obras de ampliação no 
prédio cedido; 

 
C. A CURPISIA em parceria com a Junta de 

Freguesia e o Município de Loures, 
procederam à ampliação do equipamento 
social bem como a construção de um espaço 
edificado em domínio público municipal, 
adaptando os antigos lavadouros municipais 
para instalação da lavandaria, balneário e 
arrecadação numa área total 48,71 m2, 
encontram-se em domínio público municipal; 

D. Tendo em vista a celebração de novo Contrato 
de Utilização de imóvel municipal com a 
CURPISIA, que comporte as alterações 
descritas, torna-se necessário desafetar do 
domínio público a área de 48,71 m2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, e na alínea q) 
do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal, para deliberação, a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município da área de 48,71 m2 do 
prédio com a área total de 18.773,35 m2 inscrito na 
matriz predial rústica sob o artigo n.º 1 secção AA1 
e A2 em Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela e descrito sob a ficha n.º 613 da 
mesma freguesia. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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(Aprovada por unanimidade) 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
 
Proposta de aprovação, e de submissão a 
deliberação da Assembleia Municipal, da 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município, de prédio com a área de 
27,91 m2, sito em Rua de São Silvestre, Unhos, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 257/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, por Protocolo de 

Colaboração celebrado em 30 de maio de 
2012, cedeu à Associação do Centro de Dia 
da Terceira Idade de Unhos a utilização de 
imóveis do domínio municipal, para Centro de 
Convívio da Terceira Idade e Serviço de Apoio 
Domiciliário; 

 

B. A Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos veio, por comunicação datada 
de 2 de fevereiro de 2018, solicitar a 
celebração de novo Protocolo de Colaboração 
que contemple as obras de ampliação no 
prédio cedido bem como a alteração da 
utilização para Serviço de Apoio Domiciliário, 
para poderem dar cumprimento às exigências 
impostas pela Segurança Social; 

 
C. A Associação do Centro de Dia da Terceira 

Idade de Unhos utiliza, também, como 
lavandaria, os antigos sanitários públicos de 
Unhos, situados na Rua de São Silvestre, em 
Unhos, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, instalações fundamentais 
ao prosseguimento da atividade daquela 
Associação; 

 
D. Os antigos sanitários públicos de Unhos, 

situados na Rua de São Silvestre, em Unhos, 
União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, com a área de 27,91 m2, 
encontram-se em domínio público municipal; 

 
E. Tendo em vista a celebração de novo Contrato 

de Utilização de Imóvel Municipal com a 
Associação do Centro de Dia da Terceira 
Idade de Unhos, que comporte as alterações 
descritas, torna-se necessário desafetar do 
domínio público a área de 27,91 m2. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado do Município do prédio com a área de 
27,91 m2 situado na Rua de São Silvestre, em 
Unhos, União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 47284/DCA/2018 
Concurso público para aquisição continuada 
de bens de consumo alimentar, por lotes, para 
o Município de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
Proposta de aprovação das regras de 
entendimento para constituição de agrupamento 
de entidades adjudicantes, de autorização para 
início e tipo de procedimento, do Programa de 
Concurso, Caderno de Encargos, da minuta do 
Anúncio do procedimento e de designação do Júri 
do concurso e do Gestor do contrato. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 283/2018 

 
Considerando que: 
 
A. De forma a garantir a aquisição de bens 

alimentares para o refeitório do Município de 
Loures, torna-se imperativa a celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens 
de consumo alimentar, a fim de satisfazer tais 
necessidades e ainda as necessidades 
pontuais com eventos e iniciativas municipais. 

 
B. A entidade Serviços Intermunicipalizados de 

Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) manifestou necessidade 
comum para o seu refeitório e vontade em 
integrar o procedimento segundo a 
modalidade jurídica de agrupamento de 
entidades adjudicantes. 

 
C. O procedimento aquisitivo integrará os 

seguintes lotes, a saber; Produtos Hortícolas e 
Fruta (Lote 1), Carnes e seus Produtos (Lote 
2), Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), 
Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 
4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de 
Mercearia, Azeite, Bebidas e Laticínios (Lote 
6), Produtos Dietéticos (Lote 7) e Fruta com 
Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à 
satisfação das necessidades diárias e também 
de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais). Dos lotes ora referidos, 
os lotes 1 a 6 dizem respeito ao Município de 
Loures e aos SIMAR, o lote 7 só diz respeito 
ao Município de Loures e o lote 8 só diz 
respeito aos SIMAR. 
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D. Os contratos que venham a decorrer do 
procedimento terão um período de vigência de 
um ano, com início de produção de efeitos a 1 
de janeiro de 2019, renováveis 
automaticamente, por igual e sucessivo 
período, até um período máximo de vigência 
contratual de 3 anos, salvo denúncia nos 
termos previstos no Caderno de Encargos do 
procedimento. 

 
E. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único concurso público com vista à 
celebração de um único contrato por cada lote 
sujeito a adjudicação para o aludido 
fornecimento de bens alimentares ao 
Município de Loures e aos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
elaborado um documento sob o título “Regras 
de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, enquanto representante 
do Município de Loures e pelo Sr. António 
Pombinho Guilherme, enquanto representante 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR}, 
para a constituição de um agrupamento das 
duas entidades adjudicantes, à luz do disposto 
no artigo 39.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (CCP), alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31 de agosto, relevando dessas regras, 
entre outras, a designação do Município de 
Loures como representante de tal 
agrupamento para efeitos de condução do 
procedimento de formação dos contratos, 
documento esse que se anexa a esta proposta 
para efeitos de aprovação pela Câmara 
Municipal. 

 
F. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como as peças 
do procedimento propostas para aprovação, o 
Programa do Concurso e o Caderno de 
Encargos, previamente à publicitação do 
concurso público carecem de ser aprovados 
pelos órgãos competentes de ambas as 
entidades adjudicantes, sendo que, quer o 
Programa do Concurso, quer o Caderno de 
Encargos, já refletem o teor desse documento. 
Por sua vez carece também de aprovação 
pela Câmara Municipal de Loures o 
documento anexo sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato”. 

G. 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 pelas entidades adjudicatárias 
com a execução dos contratos a celebrar, se 
mostra adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicação do 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do 
Código dos Contratos Públicos, porquanto a 
soma dos preços base unitários anuais de 
cada um dos lotes, preços esses que, no caso 
dos lotes 1 a 6, incorporam a componente 
estimada de preço para o Município de Loures 
e dos SIMAR, e nos lotes 7 e 8 incorporam a 
componente de preço estimado, 
respetivamente, para o Município de Loures e 
para os SIMAR, se traduz num possível 
benefício económico global, para um período 
de 3 anos de contrato, de 1.919.932,31 € (um 
milhão e novecentos e dezanove mil e 
novecentos e trinta e dois euros e trinta e um 
cêntimos) decorrente da soma do montante de 
1.491.032,31 € (um milhão quatrocentos e 
noventa e um mil e trinta e dois euros e trinta e 
um cêntimos) abaixo identificado como o 
preço contratual estimado pelo Município de 
Loures, com o montante de 428.900,00 € 
(quatrocentos e vinte e oito mil e novecentos 
euros) como o preço contratual estimado pelos 
SIMAR. 

 
H. No que ao Município de Loures diz respeito, o 

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, à luz do 
disposto, designadamente, na alínea f) 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 36.º e 
39.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, uma vez que se estima que, tendo 
em conta os preços praticados no âmbito dos 
contratos ainda vigentes com o mesmo objeto, 
os preços praticados no mercado para os 
novos bens considerados, as quantidades 
previstas para consumo anual e os naturais 
ajustamentos de preços em virtude da sua 
oscilação, com a execução de todas as 
prestações relativas ao Município de Loures 
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que constituem o objeto dos contratos, o preço 
contratual global anual a pagar pelo Município 
de Loures possa ser na ordem de 497.010,77 
€ (quatrocentos e noventa e sete mil e dez 
euros e setenta e sete cêntimos), resultante da 
soma do preço base unitário anual de 
92.800,50 € (noventa e dois mil e oitocentos 
euros e cinquenta cêntimos) para o Lote 1, de 
101.345,85 € (cento e um mil e trezentos e 
quarenta e cinco euros e oitenta e cinco 
cêntimos) para o Lote 2, de 54.027,10 € 
(cinquenta e quatro mil e vinte e sete euros e 
dez cêntimos) para o Lote 3, de 119.241,90 € 
(cento e dezanove mil duzentos e quarenta e 
um euros e noventa cêntimos) para o Lote 4, 
de 46.141,50 € (quarenta e seis mil cento e 
quarenta e um euros e cinquenta cêntimos) 
para o Lote 5, de 80.161,24 € (oitenta mil 
cento e sessenta e um euros e vinte e quatro 
cêntimos) para o Lote 6 e de 3.292,68 € (três 
mil duzentos e noventa e dois euros e 
sessenta e oito cêntimos) para o Lote 7, 
montantes a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
I. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 

despesa está prevista ocorrer pela rubrica 
0303 020106 2018 A 81, conforme PRC n.º 
1428/2018, datada de 24/04/2018, só se 
produzindo efeitos financeiros a partir de 1 de 
janeiro de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f) 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 e 39.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar: 
 
1. O documento que consta em anexo sob o 

título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures e dos 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) e que visa o 
estabelecimento de regras para constituição 
do agrupamento de entidades adjudicantes 
para o lançamento do procedimento aquisitivo 
aqui em apreço; 

 
 

2. O documento junto sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” e as peças do procedimento de 
formação do contrato, o Programa do 
Concurso, o Caderno de Encargos e a Minuta 
do Anúncio do Procedimento, que se anexam, 
procedimento esse que ocorrerá sob a forma 
de concurso público, com publicitação no 
Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, com vista à celebração de 
contratos para a aquisição continuada de bens 
de consumo alimentar, por lotes, tais como, 
Produtos Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e 
seus Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 
Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos 
Dietéticos (Lote 7) e Fruta com Serviço de 
Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
das necessidades diárias e também de 
necessidades pontuais (eventos e iniciativas 
municipais). 

 
 

Loures, 14 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

Regras de entendimento 
para constituição de agrupamento 

de entidades adjudicantes 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 
2674-501 Loures, aqui representado pelo Exmo. 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Bernardino Soares 
 
e 
 
Serviços lntermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(doravante designados por SIMAR), pessoa 
coletiva número 680009671, com sede na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 2, em Loures, aqui representados 
pelo Exmo. Sr. Vogal do Conselho de 
Administração, António Pombinho Guilherme. 
 
E considerando que: 
 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

14 

 

- Os intervenientes, aqui representados, 
pretendem a aquisição continuada de bens de 
consumo alimentar para os respetivos 
refeitórios, por lotes, a saber: Produtos 
Hortícolas e Fruta (Lote 1), Carnes e seus 
Produtos (Lote 2), Produtos de Padaria e 
Pastelaria (Lote 3), Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e Laticínios (Lote 6), Produtos 
Dietéticos (Lote 7) e Fruta com Serviço de 
Distribuição (Lote 8), com vista à satisfação 
das necessidades diárias e pontuais (eventos 
e iniciativas municipais); 

 
- Promovendo os intervenientes aqui 

representados, conjuntamente, um só 
procedimento aquisitivo, resultará numa 
redução de meios e custos na instrução e 
lançamento do procedimento, bem como 
existe a possibilidade de resultar na obtenção 
de proposta mais favorável em termos de 
preço; 

 
- Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 
Contratos Públicos, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de 
agosto (CCP); 

 
- Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para contratação da aquisição 
dos referidos bens de consumo alimentar. 

 
 
Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes: 

 
 

ARTIGO 1.º 
Objeto 

 
O Município de Loures e os SIMAR, na qualidade 
de entidades adjudicantes, acordam agrupar-se 
com vista ao lançamento de um único 
procedimento aquisitivo, do tipo concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
aquisição, por lotes, de bens de consumo 
alimentar, para os respetivos refeitórios, 

compreendendo as necessidades diárias e as 
pontuais com eventos e iniciativas municipais, nos 
termos do disposto, designadamente, nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea 
a) e 39.º, todos do CCP. 

 
 

ARTIGO 2.° 
Formalidades a observar 

e repartição de custos 
 

1- Não haverá lugar ao lançamento do 
procedimento em causa nestas regras de 
entendimento enquanto o representante do 
agrupamento não dispuser das peças do 
procedimento, Programa do Concurso e 
Caderno de Encargos, a que se alude no 
número 1 do artigo 5.º, aprovadas pelas 
entidades adjudicantes através dos respetivos 
órgãos competentes para contratar. 

 
2- Os custos que se mostrem necessários à 

instrução e lançamento dos documentos do 
procedimento aquisitivo serão suportados pelo 
Município de Loures. 

 
 

ARTIGO 3.° 
Constituição e vigência do Agrupamento 

 
O agrupamento considera-se constituído com a 
aprovação deste documento pela Câmara 
Municipal de Loures, enquanto órgão competente 
para contratar do Município de Loures, e com a 
aprovação pelo Conselho de Administração dos 
SIMAR, aprovação essa sucedida pela sua 
ratificação pela Câmara Municipal de Loures e 
pela Câmara Municipal de Odivelas, sem 
necessidade de qualquer outra formalidade e 
extingue-se com a assinatura do(s) contrato(s) que 
resulte(m) do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
Representante do Agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

 
 

ARTIGO 5.° 
Obrigações das Partes 

 
1- A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 
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2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 
cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamental, e/ou 
outros que use ou esteja obrigada observar, 
bem como, nomeadamente, apresentar os 
fundamentos para a fixação do preço nos 
respetivos lotes de aquisição dos bens. 

 
3- A entidade adjudicante SIMAR fica obrigada a 

indicar ao Município de Loures, enquanto 
representante do Agrupamento, o nome do 
Gestor do Contrato na parte respeitante aos 
SIMAR, previsto no artigo 290.º-A do CCP, até 
ao termo do prazo para apresentação das 
propostas previsto no Programa do Concurso. 

 
4- A decisão de adjudicação deve ser tomada 

com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 

 
5- A decisão de aprovação das minutas dos 

contratos deve ser tomada com o acordo 
expresso do órgão competente para contratar 
de cada entidade adjudicante integrante do 
agrupamento. 

 
 

ARTIGO 6.º 
Preço da aquisição e repartição do mesmo 

 
1- Nas peças do procedimento deverá ser fixado 

um preço base para contratação em cada um 
dos lotes sujeitos a concurso, correspondendo 
tal preço, por lote, ao máximo que as 
entidades adjudicantes se dispõem a pagar 
pelo conjunto dos bens que vierem a ser 
fornecidos no âmbito do contrato que resulte 
da adjudicação nesse lote. 

 
2- Deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que o preço dos 
bens que venham a ser adquiridos será pago 
por cada uma das entidades adjudicantes em 
função da parte que lhe diz respeito e de 
acordo com o preço que vier a ser 
apresentado pela entidade adjudicatária. 

 
3- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos. 

ARTIGO 7.º 
Nomeação do Mandatário do Agrupamento 

 
1- Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista à instrução e 
desenvolvimento do processo aquisitivo. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento de aquisição necessárias, com 
integração das regras, entre outras, que 
resultam deste documento, e envio dessas 
peças aos órgãos competentes para contratar 
de cada entidade interveniente com vista à 
aprovação das mesmas, bem como 
mandatado para, através do órgão competente 
para contratar, designar o júri do procedimento 
e delegar-lhe competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos no 
número 1 do artigo 50.º do CCP, bem como 
mandato para aprovar a minuta do anúncio do 
procedimento. 

 
3- Incumbirá ao Município de Loures, através da 

entidade competente para o efeito, a prática 
dos atos tendentes à redução a escrito do 
contrato, designadamente, a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação dos 
documentos de habilitação bem como análise 
e decisão sobre a conformidade dos mesmos, 
solicitação de caução (quando aplicável) bem 
como análise e decisão sobre a conformidade 
da mesma, e ainda a elaboração da minuta do 
contrato e elaboração do contrato. 

 
 

ARTIGO 8.º 
Aceitação do Mandatário do Agrupamento 

 
O Município de Loures aceita a sua nomeação 
como mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes. 

 
 

ARTIGO 9.º 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 
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ARTIGO 10.º 
Disposições Finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a aprovação da constituição do agrupamento 
nos termos a que se alude no artigo 3.º. 
 
 
Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 6 (seis) páginas, ser rubricado e 
assinado em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
 

Loures, 5 de junho de 2018. 
 

Pelo Município de Loures, 
 

Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pelos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
 

António Pombinho Guilherme 
(Vogal do Conselho de Administração) 

 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

APROVAÇÃO DO JÚRI 
E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. Na sequência da informação Webdoc 

E/34093/2018, datada de 02/04/2018, com 
despacho de concordância da Sra. Vereadora 
Maria Eugénia Coelho, datado de 05/04/2018, 
bem como do teor do documento sob o título 
“Regras de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures enquanto representante 
do Município de Loures e pelo Sr. António 
Pombinho Guilherme, enquanto representante 
do Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), e 
pelas razões constantes de tais documentos, 
proponho a adoção do 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, 20.º, n.º 1, alínea a) e 39.º, todos 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, alterado e republicado pelo 
Decreto-Lei n.º 111 -B/2017, de 31 de agosto, 
com vista à celebração de contrato(s) para a 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar para os respetivos refeitórios, por 
lotes, a saber, Produtos Hortícolas e Fruta 
(Lote 1), Carnes e seus Produtos (Lote 2), 
Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), 
Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 
4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de 
Mercearia, Azeite, Bebidas e Laticínios (Lote 
6), Produtos Dietéticos (Lote 7) e Fruta com 
Serviço de Distribuição (Lote 8), com vista à 
satisfação das necessidades diárias e também 
de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais). 

 
2. Os contratos em apreço terão um período de 

vigência de um ano, com início de produção 
de efeitos a 1 de janeiro de 2019, renováveis 
automaticamente, por iguais e sucessivos 
períodos, até um período máximo de vigência 
contratual de 3 (três) anos, salvo denúncia nos 
termos previstos no Caderno de Encargos. 

 
3. Por ser o órgão competente para a 

contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 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 dos contratos a celebrar, por cada lote, 
a despesa contratual global (artigo 97.º do 
CCP) a pagar pelo Município de Loures, para 
os possíveis 3 anos de vigência contratual, 
possa ser na ordem de 1.491.032,31 € (um 
milhão e quatrocentos e noventa e um mil e 
trinta e dois euros e trinta e um cêntimos), 
decorrente de uma despesa contratual anual 
estimada em 497.010,77 € (quatrocentos e 
noventa e sete mil e dez euros e setenta e 
sete cêntimos), resultante, no que ao 
Município de Loures diz respeito, da soma do 
preço base unitário anual de 92.800,50 € 
(noventa e dois mil e oitocentos euros e 
cinquenta cêntimos) para o Lote 1, de 
101.345,85 € (cento e um mil e trezentos e 
quarenta e cinco euros e oitenta e cinco 
cêntimos) para o Lote 2, de 54.027,10 € 
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(cinquenta e quatro mil e vinte e sete euros e 
dez cêntimos) para o Lote 3, de 119.241,90 € 
(cento e dezanove mil e duzentos e quarenta e 
um euros e noventa cêntimos) para o Lote 4, 
de 46.141,50 € (quarenta e seis mil e cento e 
quarenta e um euros e cinquenta cêntimos) 
para o Lote 5, de 80.161,24 € (oitenta mil e 
cento e sessenta e um euros e vinte e quatro 
cêntimos) para o Lote 6 e de 3.292,68 € (três 
mil e duzentos e noventa e dois euros e 
sessenta e oito cêntimos) para o Lote 7, a que 
deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor, 
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, 67.º e 290.º-A, todos 
do CCP. 

 
4. 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 montante global e por 
lote, foi o seguinte: “(...) Atentos os preços 
praticados ao abrigo dos contratos ainda 
vigentes para o fornecimento destes bens de 
consumo alimentar, e os ajustamentos de 
preços naturais da sua oscilação, e tendo 
ainda em conta os acertos das quantidades 
previstas para o consumo anual de cada bem, 
assim como a necessidade de introdução de 
novos produtos (avaliados com suporte nos 
preços atualmente praticados no mercado 
nacional), foram apurados os (...) preços base 
para este procedimento (...) “. 

 
5. Nos termos do documento sob o título “Regras 

de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes” as 
duas entidades identificadas constituir-se-ão 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
neste procedimento, à luz do disposto no 
artigo 39.º do CCP. As regras resultantes do 
aludido entendimento já se encontram 
refletidas no conjunto das peças do 
procedimento aqui submetidas a aprovação 
relevando a designação do Município de 
Loures como representante do agrupamento 
para efeitos de condução do procedimento de 
formação do contrato. 

 
6. Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 33 (trinta e três) 
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 33.º (trigésimo 
terceiro) 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. 
 
7. Tendo presente o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º das “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, incumbe ao Município de 
Loures, através da Câmara Municipal, a 
nomeação do júri, pelo que se propõe que seja 
designado o seguinte, 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 regras das peças do procedimento, 
nos termos estatuídos no número 1 do artigo 
50.º do CCP, para além do previsto no artigo 
69.º do mesmo Código: 

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar; 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dr. Bruno Godinho; 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Edite Calado; 
 
- 1.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Cristina Antunes; 
 
- 2.º Vogal Suplente - Dr.ª Sónia Henrique; 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e, na ausência deste, o 2.º 
vogal efetivo substituirão o presidente, e os vogais 
suplentes substituem os efetivos. 
 
8. 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. 

 
9. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 

pela rubrica 0303 020106 2018 A 81, 
conforme PRC n.º 1428/2018, datada de 
24/04/2018. 

 
10. 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 a Sr.ª Dr.ª Edite Calado, a 
exercer funções na DSSOAP, e com o email 
edite_calado@cm-loures.pt, telefone n.º 
211151209, pelo que se propõe que seja 
nomeada como gestora do contrato a pessoa 
indicada. 
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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. 
 
Em anexo: (“Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, Caderno de Encargos, Programa do 
Concurso, Minuta do Anúncio do procedimento). 

 
 

Loures, 5 de junho de 2018. 
 

À consideração do Chefe da DCA 
 

A Instrutora do processo/Assistente técnica 
 

(Ana Antunes) 
 
 
 

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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 47095/DCA/2018 
Concurso público para aquisição de apólices 
de seguro 
Proposta de aprovação do Relatório Final, do 
projeto de minuta do contrato a celebrar entre o 
Município de Loures e a Fidelidade - Companhia 
de Seguros, S.A. e de liquidação da taxa devida 
pela redução do contrato a escrito. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 284/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo Concurso 
Público, com anúncio 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, que correu 
sob o n.º de processo 47095/DCA/2018, 
tendente à celebração de contrato(s) para 
“Aquisição de Apólices de Seguro” que inclui 
apólices de Acidentes de Trabalho, Acidentes 
Pessoais Autarcas, Acidentes Pessoais 
Bombeiros - Comando e Ativo, Acidentes 
Pessoais Bombeiros - Restantes Quadros, 
Acidentes Pessoais Utentes Instalações 
Desportivas, Acidentes Pessoais Iniciativas 
Temporárias, Acidentes Pessoais Atividades 
Temporárias, Acidentes Pessoais 
Voluntariado, Acidentes Pessoais Escolar, 
Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória, 
Arvoredo, Automóvel, Responsabilidade Civil, 
Multirriscos e Máquinas Casco, por lotes, pelo 
período de 1 (um) ano, com início de produção 
de efeitos previsto para o dia 1 de agosto de 
2018; 

 
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de propostas o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise e avaliação 
das propostas apresentadas pelos 
concorrentes; 

 
C. Subsequentemente, os concorrentes foram 

notificados do Relatório Preliminar para se 
pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia; 

 
D. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 

houve lugar à apresentação de quaisquer 
observações ao abrigo desse direito por parte 
dos concorrentes; 
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E. Cabe, agora, submeter ao órgão competente 
para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o Relatório Final que 
consta em anexo, com vista à aprovação do 
mesmo, o qual integra proposta de 
adjudicação à proposta apresentada pela 
concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A. para o Lote 1, pelo preço 
contratual global de 633.842,16 € (seiscentos 
e trinta e três mil e oitocentos e quarenta e 
dois euros e dezasseis cêntimos), à proposta 
apresentada para o Lote 2 pelo preço 
contratual global de 170.106,52 € (cento e 
setenta mil e cento e seis euros e cinquenta e 
dois cêntimos) e à proposta apresentada para 
o Lote 3 pelo preço contratual global de 
30.454,00 € (trinta mil e quatrocentos e 
cinquenta e quatro euros); 

 
F. Tendo presente o preço base fixado no 

Caderno de Encargos para cada lote sujeito a 
concurso resultava um preço base global do 
procedimento de 856.839,65 € (oitocentos e 
cinquenta e seis mil e oitocentos e trinta e 
nove euros e sessenta e cinco cêntimos) o 
qual em confronto com o preço contratual 
global resultante da soma dos preços 
propostos adjudicar em cada um dos lotes que 
é de 834.402,68 € (oitocentos e trinta e quatro 
mil e quatrocentos e dois euros e sessenta e 
oito cêntimos), evidencia-se uma subtração na 
despesa prevista realizar no montante de 
22.436,97 € (vinte e dois mil e quatrocentos e 
trinta e seis euros e noventa e sete cêntimos); 

 
G. Adjudicada que seja a proposta da referida 

concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., em cada um dos lotes 1 a 3 do 
procedimento, se mostra necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, do 
projeto de minuta do contrato a celebrar, que 
se anexa; 

 
H. Ao abrigo do disposto no artigo 18.º, alínea b), 

do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures é devida taxa pela redução do contrato 
a escrito. 

 
 
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, nos 
artigos73.º, 76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 
148.º, todos do Código dos Contratos Públicos (na 
sua versão atualizada), bem como do disposto no 
artigo 18.º, alínea b) do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, aprovar: 

1- O Relatório Final que se anexa, nos exatos 
termos que dele constam, com inerente 
proposta de adjudicação às propostas 
apresentadas pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A. para o Lote 1, 
pelo preço contratual global de 633.842,16 € 
(seiscentos e trinta e três mil e oitocentos e 
quarenta e dois euros e dezasseis cêntimos), 
para o Lote 2 pelo preço contratual global de 
170.106,52 € (cento e setenta mil e cento e 
seis euros e cinquenta e dois cêntimos) e para 
o Lote 3 pelo preço contratual global de 
30.454,00 € (trinta mil e quatrocentos e 
cinquenta e quatro euros), e demais atributos 
que integram as propostas adjudicadas, no 
âmbito do Concurso Público para Aquisição de 
Apólices de Seguro, o qual foi desenvolvido 
sob o n.º de processo 47095/DCA/2018. 

 
2- O projeto de minuta do contrato a celebrar 

entre o Município de Loures e a Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., respeitante aos 
três lotes em apreço nesta proposta. 

 
3- A liquidação da taxa devida pela respetiva 

redução do contrato a escrito, a pagar pela 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por maioria, com os votos contra 
das Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Socialista, as abstenções 
das Sr.ªs Vereadoras e Sr. Vereador eleitos 
pelo Partido Social Democrata, os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, Sr. Vice-
Presidente, Sr.ª Vereadora e Sr. Vereador 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
sendo exercido o voto de qualidade, a favor, 
pelo Sr. Presidente da Câmara) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos 
suprarreferidos Relatório Final e Projeto de Minuta 
do Contrato encontram-se disponibilizados em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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CONDECORAÇÕES MUNICIPAIS 
 

 

 

 
CONDECORAÇÕES 

DO 
MUNICÍPIO 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 252/2018 
 

Considerando que: 
 
A. As Condecorações Municipais são atribuídas 

tendo por base o Regulamento de 
Condecorações do Município de Loures, em 
vigor; 

 
B. As Condecorações Municipais constituem um 

momento relevante na atividade do Município, 
dando público reconhecimento a 
personalidades ou instituições cuja 
intervenção tem caráter de excecional 
relevância; 

 
C. A opção por um número restrito de 

condecorações reforça o prestígio e a 
singularidade dos galardões atribuídos; 

 
D. O Conselho das Condecorações Municipais 

reuniu no passado dia 13 de junho, 
verificando-se um consenso em relação à 
proposta apresentada. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar nos termos 
do art.º 5.º do Regulamento de Condecorações do 
Município de Loures, a proposta de 
Condecorações Municipais de 2018, a atribuir por 
ocasião das comemorações do 132.º aniversário 
do concelho. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 

Condecorações Municipais 2018 
 

Medalha de Honra do Concelho 
 
AESCLO 
 
Francisco Manuel Adão Inocêncio 
 
José Maria Roque Lino (a título póstumo) 
 
 
 
Medalha Municipal de Mérito 
 
Centro Social e Paroquial de S. Pedro de Lousa 
 
Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique 
 
Manuel Marreiros 
 
Maria da Conceição Jesus Pereira 
 
Paulo Jorge Nogueira Torcato 
 
Pedro Miguel dos Santos Pereira (a título 
póstumo) 
 
 
 
Medalha Municipal de Serviços Distintos 
 
Carlos António Farinha 

 
 
 

NOTAS BIOGRÁFICAS 
 

AECSCLO 
 

Associação Empresarial 
de Comércio e Serviços 

dos Concelhos de Loures e Odivelas 
 

A Associação Empresarial de Comércio e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO), 
nasce em 1943 pela mão de um pequeno grupo 
de comerciantes de Loures e arredores, deu início 
a um movimento associativo no Concelho, com a 
fundação do “Grémio do Comércio do Concelho de 
Loures”. 
 
Em 1975 este movimento associativo deu origem 
à “Associação de Comerciantes do Concelho de 
Loures”, denominação esta alterada em 1999 para 
Associação Empresarial de Comércio e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas (AECSCLO), 
por um lado devido à divisão do Concelho de 
Loures e da criação do Concelho de Odivelas, 
mas também pelo alargamento a outros setores de 
atividade. 
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A Associação Empresarial de Comércio e Serviços 
dos Concelhos de Loures e Odivelas é uma 
associação de direito privado sem fins lucrativos, 
tendo como principal objetivo defender e 
representar os interesses das seus associados e 
contribuir para o desenvolvimento harmonioso do 
comércio e serviços dos Concelhos, em particular 
o Concelho de Loures onde está a sua génese. 
 
Para tal, assegura assistência jurídica, técnica e 
de direito fiscal, para assuntos referentes à sua 
atividade comercial ou que com ela se relacionem, 
bem como promove a criação de serviços de 
interesse comum para os sócios. De entre os 
serviços, destacam-se: 
 
• Consultoria jurídica (apoio jurídico em 

qualquer área ligada à atividade empresarial, 
especificamente nas áreas laboral, fiscal e 
comercial, ou outras, através dos protocolos 
com advogados); 

 
• Formação profissional (realização de 

seminários de interesse empresarial e de 
Cursos de Formação Profissional, tendo a 
Escola de Comércio de Lisboa e o Centro de 
Formação Profissional para o Setor Alimentar 
como entidades formadoras). 

 
Por último, é de salientar a estreita e fundamental 
ligação e parceria com o Município de Loures em 
todas as suas atividades e iniciativas ligadas ao 
desenvolvimento económico. 

 
 
 
 

Francisco Manuel Adão Inocêncio 
 

O Padre Francisco Manuel Adão Inocêncio 
cumpre 25 anos de sacerdócio no dia 4 de julho 
de 2018 e julgamos ser merecedor da medalha de 
Honra do Concelho de Loures pelo tanto que tem 
dado à Igreja e à Sociedade, justificando-se 
particularmente este ano em que se comemora o 
25.º aniversário da sua ordenação e também ao 
serviço da população do Concelho de Loures. 
 
É reconhecido o exercício de atividades de 
interesse excecional e altamente relevante para o 
Município de Loures, assim que foi ordenado, ao 
serviço das paróquias de Fanhões, Santo Antão 
do Tojal e São Julião do Tojal durante seis anos e 
nos últimos 16 anos ao serviço da Paróquia de 
Loures. Também a freguesia de Lousa contou com 
o seu serviço, enquanto responsável paroquial 
durante alguns anos. De facto, a sua presença 
está marcadamente ligada à vida e à história do 
concelho de Loures. 

A atividade deste sacerdote em Loures não se 
limitou ao cumprimento dos serviços normais que 
as Paróquias devem exercer, associadas à 
celebração da vida dos fregueses, desde o 
nascimento - com o batismo - até à morte - com a 
celebração e acompanhamento nas cerimónias 
fúnebres, passando pelo acompanhamento das 
várias etapas de crescimento a catequese da 
infância e da adolescência, e pela celebração dos 
momentos festivos das famílias, nomeadamente o 
matrimónio. 
 
Em 2010 o Padre Francisco Inocêncio abriu um 
Agrupamento de Escuteiros em Loures, que tem 
crescido em elementos, contando com mais de 
uma centena de crianças e jovens, que assim 
encontram uma nova expressão no seu 
crescimento através de uma educação integral, 
em que se integram as dimensões físicas, 
intelectuais e espirituais. 
 
No Agrupamento 1349-Santa Maria de Loures, 
este apoio às crianças e jovens é assegurado por 
um corpo de adultos que fazem do serviço o lema 
das suas vidas, não só ao serviço dos mais novos 
como também à população, nomeadamente em 
termos de segurança e salvaguarda do ambiente. 
 
O dinamismo que este sacerdote imprimiu à 
Paróquia de Loures, nomeadamente através da 
criação e acompanhamento de grupos de apoio 
social é igualmente de destacar: a freguesia de 
Loures conta atualmente com um grupo paroquial 
de distribuição de bens, especialmente do caráter 
alimentar - em parceria com o Banco Alimentar 
Contra a Fome, às famílias mais carenciadas; os 
doentes e idosos são visitados regularmente, quer 
nas habitações familiares em que residem quer 
nos lares onde se encontram acolhidos, pelo 
grupo paroquial “Dar-a-mão” composto por 
voluntários paroquiais que minimiza a solidão e a 
tristeza desta faixa da população. Anualmente 
convida todos os doentes e idosos da freguesia à 
celebração da unção dos doentes, por ocasião do 
dia mundial do doente. 
 
O Padre Francisco tem imprimido um dinamismo 
de congregação da comunidade de Loures e 
arredores de forma excecional, de que as festas 
da Nossa Senhora do Cabo são um exemplo 
claro, em que as diversas forças sociais existentes 
em Loures se juntaram para este acontecimento, 
de uma forma sem precedentes, e a que o povo 
acorreu e guarda na sua memória. Para além das 
festividades em Loures, com uma forte 
expressividade à volta de Santa Maria de Loures, 
também este sacerdote tem dinamizado festejos e 
celebrações nas várias zonas da freguesia, 
organizando a Paróquia em 16 zonas, em que 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

22 

 

cada uma delas conta com uma equipa de zona, 
que é o rosto paroquial em cada comunidade; 
nestas pequenas comunidades realizam-se vários 
eventos, não só ao ritmo paroquial com expressão 
local, como é o caso da realização de magustos, 
do canto das janeiras, das procissões em maio e 
da realização das festas dos santos populares, 
como também ao ritmo de cada uma das 
comunidades, como sejam as tradicionais 
celebrações dos padroeiros em cada zona: Santo 
Amaro e São Filipe em A-dos-Cãos, Santa 
Petronila na Murteira, Nossa Senhora do Carmo e 
Espírito Santo em Ponte de Lousa, São Cristóvão 
em Moninhos, São Joaquim em Guerreiros e 
Nossa Senhora da Saúde em Montemor. Para 
além das devoções religiosas mais tradicionais, 
nas zonas mais recentes surgem outras 
expressões, como sejam aquelas ao redor do 
nicho de Nossa Senhora de Fátima e de São João 
Paulo II em Pinheiro de Loures, Santa Ana nas 
Urmeiras/Sapateiras e as festas do Espírito Santo 
no Infantado. De notar, que o Infantado será 
atualmente o núcleo com maior número de 
fregueses em Loures, e onde o desejo de poder vir 
a contar com um centro social com várias 
valências e igreja, tem levado os paroquianos à 
realização de eventos de diversa ordem, 
congregadores de uma população muito urbana e 
onde o individualismo se revela em força, mas 
sedenta de acontecimentos onde possa 
experimentar de alguma forma que é possível 
viver e celebrar em comunidade. Exemplo deste 
tipo de atuação paroquial foi o evento “Os 
Infantes”, onde a população aderiu com grande 
alegria e se começaram a criar laços entre a 
população. 
 
Em termos culturais destaca-se ainda o incentivo à 
recuperação dum templo feito essencialmente 
pelos paroquianos, de um monumento nacional, 
propriedade do Estado, inserido no nosso 
concelho que é a Igreja Matriz de Loures. 
Referenciada e visitada por grupos que procuram 
este tipo de arquitetura junto da autarquia de 
Loures, sempre a Paróquia acolhe nos períodos 
indicados. Igualmente, a Paróquia dialoga com os 
vários saberes e interesses em termos 
antropológicos, históricos e arquiteturais 
relacionados com esta Igreja Matriz. Faz-se notar 
que a Igreja Matriz de Loures é utilizada 
atualmente não só para as celebrações de caráter 
religioso, mas mantém as portas abertas para 
outras iniciativas de âmbito cultural de outras 
instituições, de que são exemplo os concertos de 
música clássica como o festival de clarinete. 
 
 
 

Há certamente outras realidades que faltam 
enunciar para evidenciar o seu testemunho de 
proximidade e familiaridade para as comunidades 
e para os grupos que acompanha, como sejam o 
grupo de jovens da Paróquia de Loures “God 
Tallent”, as equipas de casais e de 
aprofundamento da missão na cidade, os 
dinamismos de comunicação que coordena, como 
por exemplo o boletim paroquial. 
 
Por este testemunho vivo de cidadania, mérito, 
excelência e talento referido nos pontos 
elencados, considerados os mais relevantes na 
atuação do Padre Francisco, considera este grupo 
de leigos que fazem parte do secretariado 
pastoral, juntamente com o vigário paroquial ser 
de toda a pertinência agraciá-lo com a Medalha de 
Honra do Concelho de Loures por ocasião do seu 
aniversário de 25 anos de sacerdócio. 

 
 
 
 

José Maria Roque Lino 
 

(a título póstumo) 
 

Nasceu em S. Vicente da Beira, concelho de 
Castelo Branco, em 23 de outubro de 1938. 
Licenciado em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa em 1970, exerceu 
advocacia até 2015, ano em que se reforma. 
 
Aderiu à Associação Socialista Portuguesa em 
1971 sendo um dos fundadores do Partido 
Socialista, em 1973, em Bad Münstereifel, na 
Alemanha. 
 
Defensor da liberdade colaborou com Jornal 
República desde 1971 a 1974, Luta, Portugal 
Hoje, A Capital (desde 1985 a 1993), Diário de 
Notícias entre outras publicações. 
 
Foi delegado no 3.º Congresso da Oposição 
Democrática de Aveiro em 1973, onde apresentou 
a tese “Liberdade Religiosa” (cadernos da Seara 
Nova), fórum que abriu caminho para a conquista 
da liberdade e democracia no nosso país. 
 
Com a queda da ditadura em Portugal, foi membro 
da Comissão Nacional de Eleições, em 1976 e, no 
ano seguinte, nomeado Secretário de Estado da 
Comunicação Social no 1.º Governo 
Constitucional. 
 
O seu sentido de estado e compromisso público 
levaram-no a aceitar o cargo de deputado da 
Assembleia da República do Governo do Bloco 
Central (1983-1985). 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

23 

 

No mandato de 1990-1993 é eleito Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, onde exerce funções 
de Presidente do Conselho de Administração dos 
Serviços Municipalizados. Mais tarde é eleito 
como deputado da Assembleia Municipal de 
Loures, no mandato de 1994-1997. 
 
Reputado militante socialista, é eleito diversas 
vezes para membro da Comissão Nacional de 
Jurisdição do Partido Socialista e uma vez para a 
Comissão Nacional. 
 
É um exemplo de perseverança na luta pela 
liberdade e democracia no nosso país e um 
exemplo para todos os Homens e Mulheres deste 
país. 
 
Faleceu em novembro de 2017. 

 
 
 

Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 
 

Criado a 13 janeiro de 1985, o Centro Social 
Paroquial de S. Pedro de Lousa (CSPL) é uma 
Instituição Particular de Solidariedade Social 
(IPSS), canonicamente ereta, com personalidade 
jurídica no foro canónico e civil, pertencente à 
Paróquia de S. Pedro de Lousa. 
 
O Centro é ainda “um serviço da Paróquia, com o 
fim de cultivar nos paroquianos a noção das suas 
responsabilidades sociais, motivando-os para as 
exigências cristãs da partilha e comunicação de 
bens e, muito em particular, ajudando-os a dar 
resposta adequada às carências que 
eventualmente se verifiquem entre os habitantes 
da paróquia, mediante ações de assistência, 
promoção ou desenvolvimento, segundo as 
circunstâncias”. 
 
O antigo espaço do CSP de S. Pedro de Lousa, 
onde também funcionava a valência de centro de 
dia, encontrava-se muito degradado, não 
oferecendo quaisquer condições a quem nele 
trabalhava, bem como aos utentes idosos que o 
frequentavam diariamente. Neste sentido, tornou-
se urgente a construção de novas instalações 
capazes de oferecer, a utentes e trabalhadores, 
condições físicas adequadas, mas também, de 
melhorar e ampliar os serviços, com o objetivo 
último de responder às necessidades da 
comunidade. Assim, em finais de 2011, tiveram 
início as obras de construção do novo centro. Sem 
quaisquer apoios por parte do Estado central, foi 
determinante o apoio incansável da população, 
empresas e entidades locais e da Câmara 
Municipal de Loures, para a concretização do novo 
equipamento, inaugurado em setembro de 2017. 

O CSPL assegura a resposta social de Centro de 
Atividades de Tempos Livres (CATL), destinada a 
crianças e jovens, e de Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) e de Centro de Dia (CD), 
dirigidos à população sénior. Possui também, 
licença de funcionamento para prestar o serviço 
de apoio domiciliário a 30 utentes idosos. Em 
parceria com o Banco Alimentar de Lisboa 
assegura ainda, o apoio a cerca de 25 famílias (50 
pessoas) carenciadas da freguesia, através da 
distribuição de alimentos e, duas vezes por ano, 
com a entrega de produtos de higiene e limpeza, 
disponibilizados pelo Banco de Bens Doados. 
 
A sua atividade é geradora de diversos benefícios 
para a comunidade de Lousa e tem contribuído, de 
forma decisiva, para melhorar a qualidade de vida 
da população daquela freguesia. 

 
 
 
 

Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique 
 

O Grupo Recreativo de Cabeço de Montachique 
comemora este ano o seu centésimo aniversário. 
 
Nestes cem anos foram, certamente, inúmeras as 
histórias que viveu, os momentos bons que 
passou e alguns menos bons que ultrapassou. 
 
Dessa história fazem parte atividades tão díspares 
e, ao mesmo tempo, tão marcantes, como os ralis 
de burros, os torneios de sueca, de chinquilho ou 
de matraquilhos, bem como o futebol, o ciclismo e 
os tão sempre esperados bailes. 
 
Mais recentemente, e a juntar a esta história já tão 
rica, o GRCM desenvolveu atividade tão meritória 
como a ginástica para os mais pequenos e mais 
crescidos, o hip-hop, o coro infantil e as aulas de 
guitarra. Para além disso e apostando em mais 
atividades de índole cultural e recreativa, foram 
também realizadas várias caminhadas, passeios 
de carros antigos e sessões de cinema para 
crianças. 
 
Lugar relevante tem a realização da Festa em 
Honra da Nossa Senhora do Livramento. 
 
Um dos projetos do qual este Grupo muito se 
orgulha tem sido o desenvolvimento de uma 
Escola de Música e de uma Banda Filarmónica da 
Freguesia de Lousa. 
 
Este projeto musical surgiu na sequência de um 
Projeto Educativo que envolveu uma turma da 
escola do 1.º ciclo de Lousa e uma Banda 
Filarmónica, desenvolvido no âmbito de uma Tese 
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de Mestrado. Foi trabalhado um repertório em 
comum, estudou-se e compreendeu-se a estrutura 
e a composição de uma Banda Filarmónica e 
culminou com um concerto final. O impacto do 
projeto nos envolvidos e na comunidade local, 
aliado à vontade do Executivo da Junta de 
Freguesia de Lousa e da Direção do Grupo 
Recreativo do Cabeço de Montachique e com o 
apoio da Câmara Municipal de Loures, originaram 
o aparecimento da escola de música e a criação 
da Banda Filarmónica, em março de 2015. 
 
O projeto da escola de música, em torno das 
classes de formação musical, reúne 4 professores 
e 29 alunos, desde a idade pré-escolar até à idade 
sénior e visa proporcionar contextos de 
aprendizagem individualizados que se tornam 
estimulantes e complementares ao ensino da 
música e prática instrumental. 
 
Mesmo sendo uma Banda Filarmónica muito 
recente e com uma maioria de participantes muito 
jovens, já conta no seu historial com várias 
atuações, na Freguesia de Lousa e no Concelho 
de Loures. 
 
Foram, certamente, cem anos muito ricos, que 
orgulham todos os que contribuíram para esta 
história e que apostam no continuar destes 
caminhos, em prol dos seus associados e de 
todos aqueles que usufruem do trabalho e dos 
benefícios que esta Associação vem trazendo à 
sua localidade, à freguesia de Lousa e ao 
concelho de Loures. 

 
 
 
 

Manuel Jogo Marreiros 
 

Nasceu em Aljezur a 13 março de 1947. 
 
Ainda muito jovem deixou a sua terra natal e 
rumou a Lisboa, em busca de uma vida melhor. 
 
Mergulhou no material elétrico, começando como 
fiel de armazém, mas as singelas funções não o 
limitaram a ser sempre uma referência. 
Rapidamente, por mérito próprio, avançou para a 
área comercial. 
 
Em 1978 abriu a ELPOR, consagração da 
inquietude de fazer cada vez mais e melhor. 
Tornou-se uma referência no mercado onde 
opera, levando a empresa a líder de mercado. 
 
A ELPOR com 40 anos de história tem cerca de 
100 trabalhadores, continuando a ser ele o 
primeiro a abrir a porta e o último a sair. 

Lidera pelo exemplo, testando-se diariamente, 
mostrando que o querer é uma parte muito 
importante na equação do sucesso. 
 
Gere a empresa, numa simbiose perfeita com a 
passagem de testemunho com a 2.ª geração, 
dedicando-se de corpo e alma a este projeto de 
vida que orgulhosamente continua a ser uma 
empresa portuguesa. 

 
 
 
 

Maria da Conceição Jesus Pereira 
 

Maria da Conceição Jesus Pereira nasceu em 
Moscavide, no ano de 24 de dezembro de 1961. 
 
Começou aos 13 anos no Olivais Sul, e percorreu 
vários clubes, até ao nascimento da sua filha, que 
coincide com a uma paragem na prática do 
atletismo. Depois de 19 anos sem concorrer em 
provas desportivas, regressou à modalidade de 
Atletismo, no Clube de Atletismo de Vale de 
Figueira, tendo obtido os seguintes resultados, 
incluindo ao nível de provas internacionais. 
 
Resultados Desportivos: 
 
30/12/2016 - Campeã Regional de Estrada Vet. 
F55 (Olivais); 
 
14/01/2017- Vice-Campeã Nacional de Estrada 10 
km. Vet. F55 (Oeiras); 
 
11/02/2017 - Campeã Regional de Corta-Mato Vet. 
F55 (Jamor); 
 
05/08/2017 - Vice-Campeã Nacional de Corta-
Mato Vet. F55 (Mira); 
 
01/04/2017 - Campeã Nacional e Regional de 10 
km. Pista Vet. F55 (Est. Nacional); 
 
30/07/2017 - Campeã da Europa de Corta-Mato 
F55 (Aarhus - Dinamarca); 
 
02/08/2017 – 3.º Lugar nos 5000 m Pista F55 
(Aarhus - Dinamarca); 
 
10/02/2018 - Campeã Regional de Corta-Mato 
Curto F55 (São Marcos); 
 
25/02/2018 - Campeã Nacional de Corta-Mato 
Curto F55 (Albufeira); 
 
03/03/2018 - Campeã Regional de Corta-Mato 
Longo Vet. F55 (Santa Iria de Azóia); 
 
18/03/2018 - Campeã Nacional de Corta-Mato 
Longo Vet. F55 (Monforte). 
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Paulo Jorge Nogueira Torcato 
 

Paulo Jorge Nogueira Torcato nasceu a 12 de 
dezembro de 1962 em Caracas, Venezuela, onde 
viveu até 1976. Vem para Portugal e torna-se filho 
deste concelho, residindo sempre na atual União 
das Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 
 
Em 1980 entra para o Instituto Superior Técnico e 
faz a sua primeira licenciatura em Engenharia 
Eletrónica e Telecomunicações. Pela sua 
excelência académica é desafiado em 1992 pelo 
Prof. Faria da Silva, Phd no IST, a iniciar uma 
nova licenciatura em Matemática Aplicada, Ramo 
Informática, que a realiza na Universidade 
Autónoma de Lisboa. Frequenta o mestrado em 
Educação, nas Áreas de TIC e Educação no 
Instituto da Educação da Universidade de Lisboa. 
 
Inicia a sua carreira docente, em 1989, como 
professor de Matemática, Físico-Química e 
Informática no grupo dos Externatos Séneca. Em 
setembro de 1998 torna-se professor do quadro de 
nomeação definitiva, na Escola Secundária da 
Portela (Arco-íris) onde leciona as disciplinas de 
TIC, Introdução à Robótica e coordena o grupo 
disciplinar de Informática. 
 
Entre 1999 e 2004 foi docente no Instituto 
Português de Estudos Superiores, como 
Assistente, lecionando com a regência das 
disciplinas de Informática e Matemática. Desde 
2000 é formador acreditado pelo Conselho 
Científico-Pedagógico de Formação Contínua, nas 
áreas de Didática de Informática e Tecnologias 
Educativas. 
 
Em 2013 a convite da Coordenação do Mestrado 
em Ensino Informática, do Instituto de Educação 
da Universidade de Lisboa inicia a sua atividade 
como professor cooperante. 
 
Desde 2016 integra a lista da Microsoft Innovative 
Educater Expert, sendo considerado como um dos 
professores mais inovadores do mundo. 
 
O seu espírito de abertura a outras abordagens 
leva-o até ao Serviço de Pediatria do Hospital de 
Santa Maria, ajudando os jovens aí internados a 
terem o seu primeiro contacto com a Robótica. 
 
Em 2017 recebe o prémio “Ensino, Formação e 
Apoio à Educação” na gala do Jornal de Loures. 
 
Torna-se, em 2018, embaixador do projeto 
Scientix no nosso país pela European Schoolnet, 
devido ao trabalho desenvolvido na área das 
STEAM (Science, Technology Engineering Arts 
and Mathematic). Neste mesmo ano é 
homenageado “Profissional do Ano 2017/2018” 
pelo Rotary Clube da Portela. 

Da formação e lecionação académica e pela 
presença e adesão às novas tecnologias por parte 
da sociedade, percecionou o potencial existente 
na Robótica Educativa como ponto de atracão e 
motivação acrescida, para poder implementar e 
desenvolver novos ambientes e estratégias 
transversais de lecionação e aprendizagens. 
 
É dentro desta visão, que surge o projeto “O 
ROBOT AJUDA” premiado na categoria de 
“Inovação Pedagógica” nos prémios 
Reconhecimento à Educação 2010/2011 e em 
2013 com o galardão “Prémio Escolar Montepio 
2013”. 
 
Dada a qualidade no âmbito da inovação 
pedagógica foi convidado a participar no 
TEDxLisboa 2015. Em 2016 foi nomeado para os 
World Summit on the lnformation Society (WSIS) 
Prizes da ONU na categoria de “Capacity 
Building”. No mesmo ano foi também um dos 
projetos finalistas do Prémio “Portugal, País de 
Excelência em Engenharia”, recebendo uma 
menção honrosa. 
 
Chegados a 2018 recebe o prémio “Champion” 
nos World Summit on the Information Society 
(WSIS) Prizes, da ONU, na categoria “E-Science”. 
 
Todo este reconhecimento decorre da entrega, 
empenho, envolvimento, acreditar que é possível 
através de abordagens multidisciplinares vencer 
obstáculos, partilhar experiências, ter senso 
crítico, desenvolver capacidade de análise, 
fazendo nascer novas alternativas de resposta 
para além do sentido de responsabilidade, 
persistência e perseverança envolvidos. 
 
É esta diferenciação pedagógica, em ambiente de 
aprendizagens inovadoras, que permite uma maior 
abrangência inclusiva de alunos e professores 
promovendo o desenvolvimento “per si”, mas 
também a disseminação do conhecimento, 
tornando-se assim um agente de mudança. 
 
Assume todo este projeto com um grande 
protagonismo na promoção do sucesso escolar e, 
certamente, pelo muito que ainda os tempos 
futuros virão a revelar, fruto do trabalho em prol de 
uma escola mais inclusiva, como um agente 
catalisador e modelador de capacitação a novas 
abordagens numa sociedade em permanente 
mudança. 
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Pedro Miguel dos Santos Pereira 
 

(a título póstumo) 
 

Pedro Miguel dos Santos Pereira nasceu a 31 de 
dezembro de 1974, em Lisboa. 
 
Partiu aos 43 anos, no passado mês de março, 
que de forma súbita nos deixa, demasiado cedo, 
num projeto de vida interrompido, para quem tinha 
tudo para viver, tudo para concretizar, tudo para 
realizar. 
 
O Pedro Miguel dos Santos Pereira era da Portela, 
de Loures, mas era, acima de tudo, de todos nós 
que víamos nele o homem capaz de erguer a 
partir das letras as ideias e partindo das ideias as 
realidades. 
 
Cidadão comprometido com a comunidade que o 
viu crescer, Pedro entregou-se aos projetos que 
criou e fez crescer com a capacidade que só os 
melhores conseguem dar. 
 
Entre setembro de 1997 e julho de 2001 
frequentou a Licenciatura de Psicologia, na 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias. 
 
Jornalista de profissão, torna-se fundador e diretor 
do Jornal da sua própria Universidade, desde 
janeiro de 2000 até junho de 2001. 
 
Em setembro de 2003 torna-se Editor de Desporto 
no jornal “Notícias do Parque”. 
 
É em janeiro de 1998 que assume o cargo de 
Diretor do “Jornal Moscavide e Portela”. 
 
Em maio 2014 funda e assume a Direção do 
“Jornal Notícias de Loures” até abril de 2018. 
 
O “Notícias de Loures” talvez tenha sido o seu 
projeto mais notado, mas era da informação, da 
partilha de informação e do dar campo à opinião 
que o Pedro fazia o seu espaço. A sua sala de 
convívio era a praça larga da partilha, do contrato 
com a comunicação, da capacidade de olhar em 
volta e observar criticamente, com elegância e 
com a capacidade de ver mais longe e o que 
estava mais perto. 
 
Para além do jornalismo, assumiu como paixão o 
futebol e o futsal, que praticava e ensinava como 
treinador credenciado, na Associação de 
Moradores da Portela e nos Maristas, em Lisboa. 
 

Foi através dessa mesma paixão que apreendeu 
que a desigualdade social só existe se for uma 
opção para cada um de nós. 
 
O seu sentido de missão associado ao seu sentido 
de justiça social estavam presentes em todos os 
seus gestos e passos. 
 
Pelo exposto e considerando a dedicação e o 
legado deixado pelo seu percurso, propomos que 
a presente condecoração faça parte desta 
trajetória. 

 
 
 
 

Carlos António Farinha 
 

O Carlos Farinha é trabalhador da Câmara 
Municipal de Loures desde 1988, tendo 
ingressado no quadro em julho de 1989. 
 
Durante mais de dez anos desempenhou funções 
de operador de máquinas, tendo-se destacado 
pela capacidade de trabalho e relevantes 
conhecimentos relativamente às várias tipologias 
de equipamentos e à respetiva exploração nos 
diferentes contextos operacionais. 
 
Em reconhecimento dessa experiência e 
capacidade, há cerca de 18 anos foi chamado às 
funções de encarregado do Parque de Máquinas e 
Viaturas Pesadas da Câmara, onde assegurou a 
gestão operacional de cerca de 30 colaboradores 
em permanência e quase uma centena de 
equipamentos. 
 
Foram anos de intenso contacto e articulação com 
todos os serviços operacionais do Município, 
Juntas de Freguesia e muitas outras instituições, 
com resultados, traduzidos em trabalho e obra, 
que marcaram a evolução do nosso concelho. 
 
Em todos quantos tiveram o prazer e o privilégio 
de trabalhar com o Carlos Farinha, ficou um 
apreço comum pela capacidade, conhecimentos 
demonstrados e, não menos importante, 
disponibilidade para colaborar, partilhar, 
aconselhar e ensinar. 
 
 
 
(Aprovada por 11 votos a favor, mediante 
escrutínio secreto) 
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REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de designação de representante do 
Município para integrar o Conselho de 
Administração e a Comissão Executiva da Valorsul 
- Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 253/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 

391.º do Código das Sociedades Comerciais 
(CSC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, 
de 2 de setembro, na sua redação atual, do 
artigo 11.º dos Estatutos da Valorsul - 
Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S. 
A. (Valorsul, S.A.) e respetivo Acordo 
Parassocial aprovado, cabe ao Município de 
Loures designar 3 (três) membros para 
integrar respetivamente o Conselho de 
Administração, a Comissão Executiva e o 
Conselho Fiscal (por rotatividade) da 
mencionada sociedade; 

 
B. De acordo com o previsto no artigo 390.º, n.º 

3, a contrario e n.º 4 do CSC, o Município de 
Loures, na qualidade de acionista da Valorsul, 
S.A., deve nomear em sua representação uma 
pessoa singular para exercer o cargo de 
administrador no Conselho de Administração; 

 
C. Conforme prevê o artigo 11.º, n.º 2, dos 

Estatutos da Valorsul, S.A., “Os membros da 
mesa da assembleia geral e dos demais 
órgãos sociais são eleitos em assembleia 
geral por períodos de três anos, (…)”; 

 
D. Compete à Câmara Municipal, de acordo com 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo), da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, nos artigos 390.º, n.ºs 3 e 4 e 
391.º do CSC e no artigo 11.º dos Estatutos da 
Valorsul - Valorização e Tratamento de Resíduos 
Sólidos das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., 

bem como do respetivo Acordo Parassocial, 
delibere designar Pedro Manuel da Costa Ventura, 
para integrar o Conselho de Administração e a 
Comissão Executiva da sociedade Valorsul - 
Valorização e Tratamento de Resíduos Sólidos 
das Regiões de Lisboa e do Oeste, S.A., cuja 
idoneidade, capacidade, experiência de gestão e 
sentido de interesse público se afiguram 
adequados ao desempenho das inerentes 
funções. 

 
 

Loures, 12 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Rejeitada por 7 votos contra e 4 votos a favor, 
mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associações de Bombeiros, no âmbito do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 254/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do Dispositivo Especial de Combate 

a Incêndios Rurais (DECIR) para 2018, 
estabelecido no quadro da Autoridade 
Nacional de Proteção Civil, foram constituídas, 
no Concelho de Loures, Equipas de Combate 
a Incêndios (ECIN) e Equipas Logísticas de 
Apoio ao Combate (ELAC), de forma a 
assegurar uma rápida primeira intervenção, 
cuja atividade tem lugar durante os níveis de 
empenhamento, cobrindo, no seu conjunto, os 
meses de maio a outubro; 

 
B. No nível II, período compreendido entre 15 e 

31 de maio, estará em regime de prontidão 1 
ECIN, assegurada pelo Corpo de Bombeiro de 
Fanhões, constituída por 1 veículo e 5 
homens; 
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C. No nível III, compreendido entre os dias 1 e 30 
de junho, o dispositivo é constituído por 3 
ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas, Fanhões e Loures, e 1 
ELAC sedeada no Corpo de Bombeiros do 
Zambujal, num total de 4 veículos e 17 
bombeiros; 

 
D. No nível IV, compreendido entre o dia 1 de 

julho e 30 de setembro, o dispositivo é 
ampliado para 7 ECIN, asseguradas pelos 
Corpos de Bombeiros de Bucelas, Fanhões, 
Loures (#2), Moscavide e Portela, Sacavém e 
Zambujal, e 2 ELAC sedeadas no Corpo de 
Bombeiros de Camarate, num total de 9 
veículos e 39 bombeiros; 

 
E. No nível III, compreendido entre os dias 1 e 15 

de outubro, reduz-se o dispositivo para 2 
ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas e Loures, 
complementado por 2 ELAC, sedeadas nos 
Corpos de Bombeiros de Fanhões e Zambujal, 
num total de 4 veículos e 14 bombeiros; 

 
F. Tem sido prática do município assegurar um 

suplemento de refeição aos bombeiros que 
integram o dispositivo, através do recurso ao 
refeitório da Câmara durante os dias úteis e 
durante o período em que estas equipas estão 
em atividade; 

 
G. Nos meses de junho, julho e agosto, por 

razões de natureza operacional do 
funcionamento do refeitório municipal, não 
será possível concretizar o apoio com recurso 
a este; 

 
 
 
 
 
 

H. Em reunião havida com os Presidentes de 
Direção das Associações e Comandantes dos 
Corpos de Bombeiros, foi consensualizado 
que durante esses meses o levantamento de 
refeições fosse substituído pela atribuição de 
uma verba, constituída por idêntico valor ao 
custo diário das refeições levantadas naquele 
local e por homem; 

 
I. Foi ainda consensualizado que, no corrente 

ano, o subsídio referido seja extensivo aos fins 
de semana e feriados; 

 
J. Atento ainda ao pedido formulado pela 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Fanhões no sentido de levantar 
no refeitório, durante todos os meses, as 
refeições para os seus bombeiros integrados 
no Dispositivo, proposta que é possível 
assegurar pelo refeitório em razão do reduzido 
número de elementos (5 em cada dia útil dos 
meses de junho a agosto) e que mereceu a 
concordância de todos os presentes na 
reunião referida; 

 
K. No orçamento do município, para o ano de 

2018, está prevista uma dotação orçamental 
para o apoio logístico a estas equipas, na 
rúbrica 12.01 /04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 40. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, aprovar o apoio financeiro de 
12.681,30 € (doze mil seiscentos e oitenta e um 
euros e trinta cêntimos), a ser transferido de uma 
única vez para as Associações de Bombeiros, de 
acordo com os valores refletidos no quadro 
seguinte: 
 
 

 

Níveis do DECIR  

AHBV NIF Nível II 
(15 a 31 
maio) 

Nível III 
(1 a 30 
junho) 

Nível IV 
(julho a 

setembro 

Nível III 
(1 a 15 

outubro) 

Valor 
a transferir 

Bucelas 501073523  615,00 € 1.476,00 € 102,50 € 2.193,50 € 
Camarate 501241230   1.180,80 €  1.180,80 € 
Fanhões 501141090 102,50 € 184,50 € 594,50 € 41,00 € 922,50 € 
Loures 501064770  615,00 € 2.952,00 € 102,50 € 3,669,50 € 
Moscavide 
e Portela 501139257   1.476,00 €  1.476,00 € 

Sacavém 501143416   1.476,00 €  1.476,00 € 
Zambujal 501343393  246,00 € 1.476,00 € 41,00 € 1.763,00 € 
  102,50 € 1.660,50 € 10.631,30 € 287,00 € 12.681,30 € 
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Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação os Srs. Vereadores Nuno Ricardo 
Conceição Dias e Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 

 
 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 63670/LA/L/OR/2016 
Comissão de Administração do Bairro dos 
Monjões 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 03/2012 (Bairro dos 
Monjões, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela), nos termos 
das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 259/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 200 a 202 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 205; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento visa 

corrigir os limites e áreas dos lotes 63 a 73, 
que preenchem um dos quarteirões do Bairro 
dos Monjões, conformando-as com os limites 
reais verificados no terreno, em presença das 
infraestruturas já realizadas; 

 
C. Foi efetuada notificação aos proprietários dos 

lotes envolvidos pelo alvará de loteamento em 
questão e consulta pública, da qual apenas se 
registou oposição do proprietário do lote 67, 
que solicitou melhor esclarecimento da 
Comissão de Administração Conjunta (CAC) 
do Bairro dos Monjões sobre a proposta de 
alteração; 

 
D. O esclarecimento apresentado pela CAC do 

Bairro dos Monjões sobre as questões 
colocadas pelo proprietário do lote 67, do qual 
foi dado conhecimento ao reclamante, em 23 
de janeiro de 2018, para eventual 
pronunciamento sobre aquele; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
E. Até ao momento, não mais se pronunciou o 

reclamante, bem como não se registou 
pronunciamento da Junta da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, apesar desta ser 
convidada a fazê-lo a 13 de setembro de 2017 
(fl. 176). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 03/2012, no 
Bairro dos Monjões, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 63.670/LA/L/OR, em nome de Comissão 
de Administração do Bairro dos Monjões, ao 
abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º 
e n.º 4 do artigo 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação: 
 
- Aprovar a alteração ao alvará 03/2012, 

traduzida na planta síntese de loteamento a fl. 
154, de que resulta a redução da área total 
dos lotes privados do loteamento para 
47.699,11 m2 (-74,69 m2) com aumento da 
área a integrar o domínio público municipal 
para 27.360,89 m2 (+74,69 m2), incidindo 
integralmente na área para arruamentos 
viários, pedonais e estacionamentos que 
passa a 18.040,89 m2, e que comporta a 
alteração das áreas dos lotes envolvidos para: 

 
1. Lote 63 - 315,30 m2 (- 4,70 m2) 
2. Lote 64 - 394,57 m2 (- 5,43 m2) 
3. Lote 65 - 387,26 m2 (- 4,74 m2) 
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4. Lote 66 - 372,99 m2 (- 3,01 m2) 
5. Lote 67 - 380,33 m2 (- 9,67 m2) 
6. Lote 68 - 352,91 m2 (- 2,59 m2) 
7. Lote 69 - 407,79 m2 (- 12,21 m2) 
8. Lote 70 - 449,23 m2 (- 0,77 m2) 
9. Lote 71 - 441,33 m2 (- 8,67 m2) 
10. Lote 72 - 419,60 m2 (- 10,40 m2) 
11. Lote 73 - 417,50 m2 (- 12,50 m2) 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
Processo n.º 63029/LA/L/N/2015 
Rosa Maria Cardoso Hafermalz 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 14/1999 (Bairro Vitória, 
Freguesia de Loures), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 260/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 126, 127 e 153 e o despacho 
do Diretor do Departamento de Gestão 
Urbanística a fl. 154; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento se 

resume à atribuição da edificabilidade dos 
lotes 98 e 99, servidos de infraestruturas, e 
presentemente com uso atribuído de zona 
verde privada, em resultado de plano de 
pormenor que vigorou até à conclusão da 
recente revisão do PDM; 

 
C. O aumento da capacidade de construção para 

habitação, com a criação de um fogo por cada 
um dos lotes em questão cumpre o PDM em 
vigor; 

 
D. De acordo com a declaração da Comissão de 

Administração Conjunta que dirigiu o processo 
de reconversão/legalização do Bairro Vitória, 
os titulares dos lotes em questão 
comparticiparam nos encargos de urbanização 
em ordem à capacidade de edificação agora 
proposta; 

E. Realizada a notificação aos proprietários das 
frações abrangidas pelo alvará de loteamento 
14/1999 e a consulta pública, não se registou 
qualquer oposição à pretensão em apreciação; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures a fl. 139. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento n.º 14/1999, do 
Bairro da Vitória, na freguesia de Loures, e face à 
pretensão instruída no processo 63.029/LA/L/N, 
em nome de Rosa Maria Cardoso Hafermalz, ao 
abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º 
e n.º 4 do artigo 27.º do RJUE (Regime Jurídico da 
Urbanização e Edificação), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
atual redação: 
 
- Aprovar a alteração ao alvará 14/1999, 

atribuindo aos lotes 98 e 99 a capacidade de 
construção de acordo com a planta síntese 
proposta que consta a fl. 124 do processo em 
referência. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
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Processo n.º 64686/LA/L/OR/2017 
António José Rebocho Gaspar 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 01/2016 (Bairro das 
Courelas, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela), nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 261/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 71 e 74 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 75; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento 

preconizada incide sobre o lote 12 do Bairro 
das Courelas, resumindo-se à transferência de 
superfície de pavimento destinada a atividades 
económicas para habitação, traduzida na 
redução de 2 frações destinadas a atividades 
económicas com aumento de 2 fogos, 
mantendo-se a superfície de pavimento total 
no lote;   

 
C. Da alteração proposta, que apenas incide no 

número de fogos e na percentagem da 
superfície de pavimento destinada a atividades 
económicas, continua a verificar-se 
conformidade ao Plano Diretor Municipal 
(PDM) em vigor; 

 
D. Da notificação aos proprietários dos lotes e 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à alteração ao alvará de loteamento 
agora preconizada; 

 
E. O parecer favorável da Junta da União das 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 01/2016, do 
Bairro das Courelas, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, e face à pretensão instruída no 
processo 64.686/LA/L/OR, em nome de António 
José Rebocho Gaspar, ao abrigo do disposto do 
n.º 1 do artigo 5.º, artigo 23.º e n.º4 do artigo 27.º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação dada pelo 
D.L. n.º 136/2014: 

- Aprovar a alteração ao alvará 01/2016, 
decorrente da alteração da capacidade de 
edificação estabelecida para lote n.º 12, 
relativamente aos seguintes parâmetros 
urbanísticos: 

 
1. Superfície de pavimento para habitação - 480 

m2; 
2. Superfície de pavimento para atividades 

económicas - 40 m2; 
3. Número de fogos - 6 
4. Número de frações não habitacionais - 1 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
 
 
 
 
Processo n.º 63026/LA/L/N/2015 
Maria de Nazaré de Figueiredo Antunes e outra 
Proposta de aprovação de alteração ao alvará de 
licença de loteamento n.º 60/1971 (Flamenga, 
Santo António dos Cavaleiros, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas), nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 262/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 118 e o despacho do Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística a fl. 121; 

 
B. A alteração ao alvará de loteamento se 

destina a permitir regularizar a situação de 
dois edifícios existentes, nos lotes 18 e 23, da 
urbanização da Quinta da Nazaré, na 
Flamenga, com alvará 60/1971, datado de 15 
de março de 1971; 

 
C. As alterações em questão consistem na 

consideração de mais 2 fogos no lote 18 e 3 
fogos no lote 23, situados ao nível das caves 
respetivas, de que decorrem mais 5 fogos no 
âmbito do loteamento em questão - de 686 
para 691 fogos; 
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D. Os 686 fogos do alvará 60/1971 resultam já de 
uma alteração e consequente aditamento, 
datado de 31 de outubro de 2008, que 
viabilizou o aumento de dois fogos em cave 
(de 684 para 686), em situação análoga à 
presente; 

 
E. Considerando o parecer jurídico a fls. 103 a 

107 do processo, que releva a circunstância 
de se tratar de ocupações existentes há mais 
de 30 anos (como atesta a sua inscrição na 
Conservatória do Registo Predial - 1972 e 
1973), e portanto, criadas num 
enquadramento jurídico anterior ao Plano 
Diretor Municipal; 

 
F. A consulta pública realizada, sem que se 

verificasse qualquer contestação da alteração 
ora proposta; 

 
G. O parecer favorável da Junta da União das 

Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas a fl. 47. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 60/1971, da 
Quinta da Nazaré, na União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, e face à 
pretensão instruída no processo 63.026/LA/L/N, 
em nome de Maria de Nazaré de Figueiredo 
Antunes e outra, ao abrigo do disposto do n.º 1 do  
artigos 5.º, artigo 23.º e n.º4 do artigo 27.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na atual redação, 
aprovar: 
 
- A alteração ao alvará 60/1971, atribuindo aos 

lotes 18 e 23 a capacidade de construção de 
12 e 13 fogos, respetivamente. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
 
 
 
 

Processo n.º 37981/L/OR/2000 
Seminário Maior de Cristo Rei 
Proposta de redução do valor de caução existente, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 263/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fls. 5312 a 5314 e o despacho do 
Diretor do Departamento de Planeamento e 
Gestão Urbanística, a fl. 5318; 

 
B. De acordo com a informação dos serviços, o 

titular do alvará de loteamento foi intimado a 
concluir as obras de urbanização até finais do 
próximo mês de julho; 

 
C. Para concluir as obras de urbanização no 

prazo estipulado, o titular carece de meios de 
financiamento que só lhe serão 
proporcionados pela redução da caução no 
valor das obras já executadas; 

 
D. A avaliação das obras já executadas e os 

trabalhos ainda em falta assinalados na 
informação a fls. 5311 a 5313, na sequência 
de visita ao local; 

 
E. Consultada a Junta da União das Freguesias 

de Moscavide e Portela, em 14 de maio de 
2018, esta deu parecer favorável. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença loteamento e de obras de 
urbanização n.º 02/2004, Quinta do Candeeiro, 
Urbanização do Cristo Rei, Moscavide, sito na 
Freguesia da União das Freguesias de Moscavide 
e Portela, e face à pretensão instruída no 
processo 37.981/L/OR/2000, em nome de 
Seminário Maior de Cristo Rei, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 4 do artigo 54.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na atual redação: 
 
- Aprovar a redução da caução existente, na 

figura da garantia bancária do Banco 
Comercial Português, n.º 00125-02.2034816, 
no valor de 694.176,81 € (seiscentos e 
noventa e quatro mil, cento e setenta e seis 
euros e oitenta e um cêntimos), para o valor 
de 276.038,03 € (duzentos e setenta e seis mil 
e trinta e oito euros e três cêntimos) nos 
termos da estimativa a folha 5311. 
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Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Ivone 
de Fátima da Cunha Gonçalves) 
 
 
 
 
Processo n.º 41111/LA/L/PE 
Obriverca - Construções e Projetos, S.A. 
Proposta de aprovação da revogação da 
declaração de caducidade e de reposição em vigor 
da licença de loteamento e obras de urbanização 
do alvará n.º 08/2006, nos termos das informações 
dos serviços [Declaração de caducidade aprovada na 
15.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 

23 de maio de 2018, , publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  MUNICIPAL, 
Edição n.º 11, de 23 de maio de 2018, pág. 23]. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 264/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais a fl. 1515 e o despacho do Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, a fl. 1516; 

 
B. Relativamente à urbanização a que respeita o 

alvará de loteamento 08/2006, foi, em 23 de 
maio do corrente ano, deliberada, por 
aprovação da proposta 222/2018, a 
caducidade da licença de loteamento e obras 
de urbanização, no âmbito da decisão de 
execução coerciva dos trabalhos em falta; 

 
C. Sem prejuízo da decisão de execução 

coerciva dos trabalhos em falta, a declaração 
de caducidade justificava-se no sentido de 
defender o interesse público, uma vez que o 
valor da caução disponível era inferior ao valor 
estimado das obras em falta; 

 
D. Entretanto, os atuais proprietários dos lotes 

tomaram a iniciativa de cobrir a diferença entre 
o valor estimado das obras em falta e o valor 
da caução disponível, no montante de 
3.459,71 € (três mil quatrocentos e cinquenta 
e nove euros e setenta e um cêntimos); 

 

E. Nestes termos deixa de se justificar a 
declaração de caducidade do alvará de 
loteamento, para garantir a plena realização 
coerciva dos trabalhos em falta.  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento e de obras de 
urbanização n.º 08/2006, de 22 de setembro de 
2006, na localidade de Vila de Rei, freguesia de 
Bucelas, e face à pretensão instruída no processo 
41.111/LA/L/PE, em nome de Obriverca - 
Construções e Projetos, S.A.  ao abrigo do 
disposto nos artigos 71.º e 84.º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na atual redação: 
 
- Aprovar a revogação da declaração de 

caducidade e reposição em vigor da licença de 
loteamento e obras de urbanização do alvará 
08/2006. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 63934/LA/E/N 
Américo Moreira Furtado Mateus e outra 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 265/2018 

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

a fls. 101-A a 103, 109 e o despacho do Sr. 
Diretor do Departamento de Planeamento de 
Gestão Urbanística, a fl. 110; 
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B. Se trata de legalização de obras de ampliação 
com introdução do uso armazenal, em 
construção existente anterior a 1951, já, então, 
com uso comercial e habitacional; 

 
C. A construção em questão se localiza na zona 

urbana consolidada de Moninhos; 
 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures a folhas 106. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 63.934/LA/E/N, em nome de Américo 
Moreira Furtado Mateus e outra, sita no Caminho 
Municipal, 1035, Moninhos, na freguesia de 
Loures, ao abrigo da exceção prevista nos termos 
do n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento do Plano 
Diretor Municipal (PDM), conjugado com o n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
- A isenção do cumprimento da totalidade dos 

lugares de estacionamento exigíveis por via do 
PDM, designadamente 7 (sete) lugares de 
estacionamento. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
 
 
 
 
Processo n.º 64529/IP/E/N 
Olívia da Conceição Oliveira e outro 
Proposta de isenção do cumprimento da totalidade 
dos lugares de estacionamento exigíveis por via 
do PDM, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 266/2018 

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

a fl. 104 e o despacho do Sr. Diretor do 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, a fl. 105; 

B. Se trata de edifício a construir dentro do tecido 
urbano consolidado da cidade de Loures, 
substituindo edificação há muito devoluta, 
onde não é possível ao titular proceder ao 
aumento de lugares de parqueamento no 
domínio público envolvente; 

 
C. São garantidos 15 lugares de estacionamento 

privativos, no interior do lote, que dão resposta 
à ocupação preconizada; 

 
D. O parecer favorável da Junta de Freguesia de 

Loures, a folhas 108 e 109. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 64.529/IP/E/N, em nome de Olívia da 
Conceição Oliveira e outro, que reporta a 
informação prévia de edificação no gaveto da Rua 
Frederico Tarré com a Rua Manuel Francisco 
Soromenho, em Loures, na Freguesia de Loures, 
ao abrigo da exceção prevista nos termos do n.º 3 
do artigo 150.º do Regulamento do Plano Diretor 
Municipal (PDM), conjugado com o n.º 6 do artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
- A admissão da isenção do cumprimento da 

totalidade dos lugares de estacionamento 
exigíveis por via do PDM, designadamente os 
4 (quatro) lugares de estacionamento público, 
no âmbito de processo de edificação de 
acordo com os termos da informação prévia 
do processo em referência. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata) 
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ISENÇÃO DETAXAS 
 

Processo n.º 54323/LA/E/PE 
Centro Social de Sacavém 
Proposta de isenção do pagamento de taxas 
devidas por licenciamento de obras, no âmbito de 
legalização de edifício destinado a equipamento 
com as valências de Creche, Jardim de Infância, 
ATL e Centro de Dia e Atividades 
Complementares de apoio e inserção social, sito 
na Rua Padre Filinto Ramalho, n.º 10, Sacavém, 
União das Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
nos termos das informações dos serviços. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 258/2018 
 

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

a fl. 1570 e o despacho do Sr. Diretor do 
Departamento de Planeamento de Gestão 
Urbanística a fl. 1571; 

 
B. Os estatutos do Centro Social de Sacavém, a 

fls. 1555 a 1565, que atestam ser enquadrável 
nas situações a que reporta o n.º 1 do artigo 
5.º do Regulamento e Taxas do Município de 
Loures, quanto à redução ou isenção de 
pagamento de taxas. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
artigo n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas 
do Município de Loures, relativamente ao 
processo n.º 54.323/LA/E/PE, em nome de Centro 
Social de Sacavém, sito em Rua Padre Filinto 
Ramalho, n.º 10, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, aprovar: 
 
- A isenção do pagamento de taxas devidas, 

num total de 17.075,63 € (dezassete mil, 
setenta e cinco euros e sessenta e três 
cêntimos), relativas ao processo de 
licenciamento da alteração/legalização das 
instalações da instituição. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara, 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 37109/OM-E 
Toponímia do Bairro da Portela da Azóia 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas a arruamentos no Bairro Portela da 
Azóia, União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 267/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento de Gestão Urbanística, a fl. 
1238; 

 
B. Os topónimos agora propostos acompanham a 

designação pela qual são reconhecidas, pelos 
moradores locais, as artérias a que reportam, 
de acordo com o mencionado pela Junta da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela; 

 
C. Os topónimos agora propostos mereceram a 

aprovação da Junta da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, na sua 2.ª reunião ordinária, 
realizada em 28 de março de 2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss, do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar, para o Bairro da Portela da Azóia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela: 
 
1. A designação de Rua do Altinho, ao troço 

viário com início na Rua do Bom Jesus e Rua 
de Camões e termo na Avenida Infante Santo 
e Rua Nossa Senhora da Visitação; 

 
2. A designação da Rua de Camões, ao troço 

viário com início na Rua dos Amores e termo 
na Rua do Bom Jesus e Rua do Altinho; 

 
3. A designação da Rua do Bom Jesus, ao troço 

viário com início na Rua dos Amores e termo 
na Rua da Cruzinha; 
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4. A designação de Rua do Carmo, ao troço 
viário com início na Rua de Santa Maria e 
termo na Avenida Infante Santo; 

 
5. A designação de Rua de Santa Maria, ao troço 

viário com início na Rua dos Amores e termo 
na Avenida Infante Santo; 

 
6. A designação de Rua dos Incansáveis, ao 

troço viário na Rua dos Amores e termo na 
Avenida Infante Santo e Rua Fernando 
Tomás; 

 
7. A designação de Rua dos Amores, ao troço 

viário com início na Avenida Infante Santo e 
termo na Avenida da República e Rua da 
Cruzinha. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Altinho 
 
Início: Rua do Bom Jesus e Rua de Camões 
Termo: Avenida Infante Santo e Rua Nossa 
Senhora da Visitação 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua de Camões 
 
Início: Rua dos Amores 
Termo: Rua do Bom Jesus e Rua do Altinho 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Bom Jesus 
 
Início: Rua dos Amores 
Termo: Rua da Cruzinha 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua do Carmo 
 
Início: Rua de Santa Maria 
Termo: Avenida Infante Santo 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua de Santa Maria 
 
Início: Rua dos Amores 
Termo: Avenida Infante Santo 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua dos Incansáveis 
 
Início: Rua dos Amores 
Termo: Avenida Infante Santo e Rua Fernando 
Tomás 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua dos Amores 
 
Início: Avenida Infante Santo 
Termo: Avenida da República e Rua da Cruzinha 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de isenção do pagamento do valor de 
entrada no Museu Municipal de Loures - Quinta do 
Conventinho no período compreendido entre os 
dias 1 e 31 de julho de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 274/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No dia 26 de julho de 2018 se comemoram os 

20 anos da instalação do Museu Municipal de 
Loures na Quinta do Conventinho; 

 
B. No interesse do público e por forma a permitir 

uma melhor fruição da comemoração e 
promover a visita a este espaço, se julga 
pertinente a implementação de entradas 
gratuitas durante todo o mês de julho (de 1 a 
31 de julho), conforme informação 
E/58993/2018. 
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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, 
aprovar a isenção de pagamento de valor de 
entrada no Museu Municipal de Loures - Quinta do 
Conventinho, nos dias referidos (1 a 31 de julho de 
2018), como forma de comemorar os vinte anos 
da instalação deste equipamento cultural do 
Concelho nesse local. 

 
 

Loures, 11 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de bens móveis destinados a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 275/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No primeiro quadrimestre de 2018, os Museus 

Municipais de Loures foram contactados por 
diversos particulares e pessoas coletivas, 
manifestando a intenção de doar ao Município 
as peças constantes da lista em anexo à 
informação registada com o n.º E/48525/2018; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

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

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

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

 

D. A incorporação por doação encontra-se 
regulada no artigo 15.º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no n.º 1 do artigo 16.º do 
Capítulo VI e no n.º 1 do artigo 15.º, também 
do Capítulo VI, respetivamente, dos 
regulamentos da Política de Incorporações do 
Museu de Cerâmica de Sacavém e do Museu 
Municipal de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a beneficio de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o n.º E/48525/2018, com o 
valor total de 7.697,00 € (sete mil seiscentos e 
noventa e sete euros) e que se destinam a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 

 
 

Loures, 7 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

Paulo Piteira 
 
 
 

LISTAGEM 
 

Museu de Cerâmica de Sacavém - Reservas 
 

DESIGNAÇÃO DOADOR VALOR 
10 Chávena 

p/café c/pires 
15,00 €/ 
unidade 

1 Pires p/ 
chávena 
p/café 

5,00 € 

1 Cafeteira 300,00 € 
1 Açucareiro 15,00 € 

1 Taça 10,00 € 
9 Pratos rasos 20,00 

€/unidade 
7 Pratos 

fundos p/ sopa 
20,00 

€/unidade 
7 Prato p/ fruta 15,00 

€/unidade 
1 Travessa 30,00 € 

P
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1 Terrina 

 
 
 
 
 
 

Pedro Mónica 

40,00 € 
1 Saladeira c/ armação 

ferro, formato Leiria 
Hector Eduardo 

Castro 
80,00 € 
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1 Bule, marca gravada 
SACAVÉM - MADE IN 
PORTUGAL 

200,00 € 

1 Compoteira, marca 
pintada FLS 

 
António Luís 

Costa Charneca 
200,00 € 

 

2 Ampara livros, marca 
gravada SACAVÉM - MADE 
IN PORTUGAL 

250,00 
€/par 

1 Jarro c/tampa, marca 
pintada FLS 

200,00 € 

1 Figura feminina, marca 
pintada FLS 

250,00 € 

1 Jarra, marca pintada FLS 300,00 € 
1 Jarra, marca pintada FLS 

 

300,00 € 
1 Prato (Caravela) 120,00 € 
1 Prato (Golfinho) 

Jorge Manuel 
Castro da Silva 120,00 € 

TOTAL: 50 2.995,00 € 
 
 

Museu de Cerâmica de Sacavém 
Centro de Documentação Manuel Joaquim Afonso 

 
DESIGNAÇÃO DOADOR VALOR 

9 Escrituras da Fábrica da 
Loiça de Sacavém 

90,00 € 

1 Pedido de Aprovação 
para construção de uma 
casa 

2,00 € 

123 Documentos 
relacionados com 
relatórios, reuniões, 
ofícios, notas e 
apontamentos da Fábrica 
de Loiça de Sacavém 

200,00 € 

50 Documentos 
relacionados com 
publicações, folhetos, 
catálogos da Fábrica de 
Loiça de Sacavém 

100,00 € 

4 Documentos 
relacionados com a 
falência da Fábrica da 
Loiça de Sacavém 

40,00 € 

67 Artigos de jornal sobre 
a Fábrica de Loiça de 
Sacavém 

30,00 € 

250 Fotografias, 
negativos, diapositivos e 
postais da Fábrica da 
Loiça de Sacavém 

500,00 € 

1 Estojo com Distintivo da 
Classe de Mérito 
Industrial 

50,00 € 

20 Desenhos 80,00 € 
9 Objetos: Placas 
metálicas com inscrição, 
calculadora, alfinetes de 
lapela 

90,00 € 

1 Bandeira inglesa 20,00 € 
1 Chave do Gabinete da 
Administração 

10,00 € 

6 Cartões de Identificação 
(gerência e funcionária da 
Fábrica da Loiça de 
Sacavérn) 

30,00 € 

1 CartazPCP 5,00 € 
1 Conjunto de 
documentos relacionados 
com o Xl Congresso 
Internacional de Cerâmica 

3,00 € 

1 Programa e sessões 
das Jornadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clive Gilbert 

3,00 € 

Internacionais sobre a 
Inovação Tecnológica 
117 Documentos com 
correspondência pessoal 

50,00 € 

30 Livros Técnicos 600,00 € 
 

84 Fotografias 200,00 € 
3Docurnentos 

Jorge Manuel 
Castro da Silva 30,00 € 

TOTAL: 779 2.133,00 € 
 
 

Museu do Vinho e da Vinha de Bucelas - Área de Reservas 
 

DESIGNAÇÃO DOADOR VALOR 
1 Suporte em madeira 
para colocação das 
ferramentas de trabalho 

Maria Augusta 
Assis Pereira 

Gomes 

15,00 € 

TOTAL:1 15,00 € 
 
 

Museu Municipal de Loures - Reservas 
 

DESIGNAÇÃO DOADOR VALOR 
1 Instrumento feito por 
Júlio Moreira 

Associação de 
Moradores e 

Proprietários do 
Zambujal 

100,00 € 

1 Apito em madeira 10,00 € 
2 Estelas 50,00 

€/unidade 
1 Peso de picota 50,00 € 
1 Balança de pratos 100,00 € 
2 Tinteiros em vidro 20,00 

€/unidade 
1 Mata-borrão em 
madeira 

20,00 € 

1 Travessa oval em 
esmalte 

8,00 € 

1 Travessa retangular 
em esmalte 

8,00 € 

1 Açucareiro em 
esmalte 

5,00 € 

1 Cafeteira em esmalte 5,00 € 
1 Terrina em esmalte 5,00 € 
6 Etiquetas de tecido 
bordado com as iniciais 
C.P.Z. 

3,00 
€/unidade 

2 Matrículas de bicicleta 

 
 
 
 
 
 

João Carlos Pires 
Torres 

10,00 
€/unidade 

TOTAL: 22 489,00 € 
 
 

Museu Municipal de Loures 
Centro de Documentação Anselmo Braancamp Freire 

 
DESIGNAÇÃO DOADOR VALOR 

252 Revistas de 
temas variados 

Universidade 
Católica_Portuguesa 

2.065,00 € 

TOTAL: 252 2.065, 00 € 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
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Proposta de aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação de obras destinadas a 
incorporar o acervo das Galerias Municipais de 
Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 276/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada a vontade, pelo Sr. Dorindo 

Carvalho e pelo Sr. Rui Macedo, de doação ao 
Município de obras da sua autoria e das quais 
são os legítimos proprietários, por forma a 
integrarem o acervo das Galerias Municipais 
de Loures; 

 
C. As referidas obras se encontram descritas na 

informação registada em webdoc sob o n.º 
E/47138/2018; 

 
D. A Divisão de Cultura - Área de Galerias, deu 

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento em anexo, registado em webdoc sob o 
n.º E/47138/2018, às quais foram atribuídas pelos 
proprietários os valores respetivamente de 
6.000,00 € (seis mil euros) e 1.750,00 € (mil 
setecentos e cinquenta euros). 

 
 

Loures, 4 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

Autor: Dorindo Carvalho 
Título: José Saramago 
Técnica/Material: Óleo s/ tela 
Dimensão: 160 (alt.) x 112 (larg.) cm 
Ano: 1988 
Valor: 6.000,00 € 
 
 
 
Autor: Rui Macedo 
Título: A new perspective on Alexander M. 
Collection - trompe l’oeil #14 
Técnica/Material: Óleo s/ tela 
Dimensão: 95 (alt.) x 83 (larg.) cm 
Ano: 2017 
Valor: 1.750,00 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação da venda, em regime de 
consignação, nas lojas da Rede de Museus de 
Loures, de individuais de mesa com decoração 
inspirada nos motivos da antiga Fábrica de Loiça 
de Sacavém, e de fixação de preço para venda ao 
público. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 277/2018 

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

outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente, no que concerne ao estímulo 
ao desenvolvimento de atividades que 
promovam a divulgação do Concelho; 

 
B. A empresa Inspirações Portuguesas 

Unipessoal Lda., com o NIF 513910409, 
manifestou a intenção de propor ao Município 
a venda à consignação de produtos com 
decoração inspirada nos motivos da antiga 
Fábrica de Loiça de Sacavém, nomeadamente 
individuais de mesa, nas lojas da Rede de 
Museus de Loures; 

 
C. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno 

da Rede de Museus de Loures é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre 
o respetivo preço de custo; 
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D. A venda à consignação apresenta vantagens, 
pois permite diversificar a oferta de produtos 
aos visitantes das lojas da Rede de Museus 
de Loures, sem custos para o Município. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º 
da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a aprovação 
da venda à consignação nas lojas da Rede de 
Museus de Loures, de individuais de mesa com 
decoração inspirada nos motivos da antiga Fábrica 
de Loiça de Sacavém, nos termos da informação 
E/21312/2018, bem como da fixação de preço 
para a respetiva venda ao público pelos valores 
unitários indicados, a atualizar anualmente. 

 
 

Loures, 4 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO DE VENDA À CONSIGNAÇÃO 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, sediada em Praça da 
Liberdade, 4, 2674-501 Loures, representada 
neste ato pelo seu Presidente Bernardino José 
Torrão Soares, doravante designada por Primeiro 
Outorgante 
 
e 
 
Inspirações Portuguesas Unipessoal, Lda., com o 
NIF 513910409, sediada em Rua Egas Moniz, 
número 5, 1.º esquerdo, 2400-100 Leiria, 
representada neste ato pelo Sócio Gerente, Sr. 
Ronaldo Gerson da Silva de Gouveia, doravante 
designada por Segundo Outorgante. 
 
 

Acordam em celebrar o presente contrato de 
venda à consignação que se rege pelas cláusulas 
seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
Objeto 

 
1. O presente contrato tem por objeto a venda à 

consignação pelo Segundo Outorgante, nas 
lojas da Rede de Museus de Loures, de 
produtos de design com ligação às tradições 
portuguesas, nomeadamente, individuais com 
decoração inspirada nos motivos decorativos 
da antiga Fábrica de Loiça de Sacavém, de 
sua propriedade; 

 
2. Os produtos consignados estão descriminados 

na cláusula terceira deste contrato; 
 
 
3. Por acordo das partes, poderá ser efetuada 

alteração ou aditamento aos produtos 
consignados, por adenda ao presente 
contrato. 

 
 
 

Cláusula Segunda 
Compromisso do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a respeitar 
os valores acordados de venda ao público e a 
repor os produtos em regime de consignação, 
sempre que lhe for solicitado. 

 
 

Cláusula Terceira 
Valores pela venda à Consignação 

 
1. Nos termos do n.º 7 do artigo 31.º do 

regulamento interno da Rede de Museus de 
Loures, em vigor, o Primeiro Outorgante 
pagará ao Segundo Outorgante o preço 
correspondente aos bens vendidos 
mensalmente, depois de reter para si, a título 
de comissão, a importância referente a 20% 
sobre o valor da venda ao público de cada 
produto: 

 
 

TABELA DE VALORES 
PRODUTO P.V.P. CONSIGNANTE IVA CONSIGNATÁRIO IVA 

07PR001 individual 40cm 
(Coleção Pratos) 

15,00 € 12,50 € 2,34 € 2,50 € 0,47 € 

07PR002 individual 40cm 
(Coleção Pratos) 

15,00 € 12,50 € 2,34 € 2,50 € 0,47 € 

07PR004 individual 40cm 
(Coleção Pratos) 

15,00 € 12,50 € 2,34 € 2,50 € 0,47 € 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

41 

 

2. O valor devido ao Segundo Outorgante pelas 
vendas efetuadas será pago mensalmente, 
mediante apresentação de documento 
comprovativo de pagamento; 

 
3. O preço de venda ao público e respetivos 

valores devidos às partes já incluem IVA à 
taxa legal em vigor, com atualizações anuais. 

 
 

Cláusula Quarta 
Disposições Gerais 

 
1. O presente contrato tem a duração de um ano 

e seguintes, salvo denúncia do mesmo com 
pré-aviso de 30 dias sobre a data de término 
do primeiro contrato ou das respetivas 
renovações; 

 
2. Qualquer das partes pode resolver o contrato 

com base em incumprimento, comunicando à 
outra parte a rescisão do mesmo com a 
antecedência de 30 dias, havendo lugar à 
devolução ao Segundo Outorgante de todos 
os produtos em consignação não vendidos. 

 
 
Elaborado em duplicado, ficando uma cópia na 
posse de cada um dos outorgantes. 

 
 

Loures, …. de …………….. de 2018 
 
 

Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Bernardino Soares 
 
 
 

Inspirações Portuguesas Unipessoal Lda. 
 

O Sócio Gerente 
 

Ronaldo Gerson da Silva de Gouveia 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de aprovação da minuta de Contrato de 
Depósito a estabelecer entre o Município de 
Loures, através da Rede de Museus de Loures, e 
os proprietários ou legais detentores de bens 
culturais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 279/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Depósito é o contrato pelo qual uma das 

partes entrega à outra uma coisa, móvel ou 
imóvel, para que a guarde e a restitua quando 
for exigida, nos termos do artigo 1185.º do 
Código Civil; 

 
B. O artigo 74.º e seguintes da Lei n.º 47/2004, 

de 19/08 (Lei Quadro dos Museus) e os 
Regulamentos da Rede de Museus de Loures, 
aprovados na 21.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 8 de 
novembro de 2006 e na 1.ª Sessão Ordinária 
de Assembleia Municipal, realizada em 27 de 
fevereiro de 2007, prevêem o depósito como 
uma forma de conservação e preservação de 
bens culturais, formalizado pela via contratual; 

 
C. Nos termos indicados na informação n.º 

01/DCDJ/DC-AM/RS, com o registo webdoc 
E/4955/2018, propõe-se a alteração do 
articulado do contrato de depósito, por forma a 
dar resposta às necessidades observadas e à 
experiência acumulada na Área dos Museus 
por parte dos respetivos técnicos, desde 2007. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. t) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com artigo 74.º e 
seguintes da Lei n.º 47/2004, de 19/08 (Lei Quadro 
dos Museus) aprovar a alteração à minuta do 
contrato de depósito, em anexo, a estabelecer 
entre o Município de Loures, através da Rede de 
Museus de Loures e os respetivos proprietários ou 
legais detentores dos bens culturais. 

 
 

Loures, 6 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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CONTRATO DE DEPÓSITO 
PARA A REDE DE MUSEUS DE LOURES 

 
Entre 
 
O Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, Loures, representado por __________, 
adiante designado como Depositário, e 
__________, titular do B.I./C.C. n.º ___________, 
residente em___________, adiante designado por 
Depositante, é celebrado o presente contrato nos 
termos exarados nas cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto) 

 
Pelo presente contrato, o Depositante, legítimo 
detentor dos bens que constam da listagem 
anexa, com poderes para o ato, procede ao seu 
depósito junto do Museu __________, pelo 
período de _________. 

 
 

Cláusula 2.ª 
(Uso da Coisa Depositada) 

 
O Depositante autoriza o Depositário a usar os 
bens depositados, nomeadamente em exposições 
a decorrer em equipamentos municipais. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações do Depositário) 

 
São obrigações do Depositário: 
 
a) Assegurar através do Museu ___________ 

todos os procedimentos necessários à 
concretização deste depósito, 
designadamente a preparação da 
documentação de identificação, auto do 
depósito e avaliação do espólio em referência; 

 
b) Solicitar autorização por escrito ao 

Depositante, com a antecedência mínima de 
quinze dias, para utilizar os bens em 
exposições realizadas fora dos Museus 
Municipais; 

 
c) Solicitar autorização por escrito ao 

Depositante quando investigadores externos 
pretendam proceder a estudos e publicações 
sobre os bens depositados; 

 
d) Realizar um seguro que cubra eventuais riscos 

dos bens depositados; 
 

e) Zelar pela conservação, acondicionamento, 
segurança e tratamento técnico dos bens, 
garantindo as melhores condições possíveis 
aos mesmos; 

 
f) Notificar de imediato o Depositante, a fim de 

se tomarem as medidas necessárias, caso se 
verifique qualquer dano ou situação anómala 
nos bens. 

 
 

Cláusula 4.ª 
(Danos por Causas Naturais) 

 
O Depositário não se responsabiliza por danos 
que ocorram nos objetos depositados, provocados 
por catástrofes naturais ou quaisquer outros atos 
ou acontecimentos não imputáveis ao normal 
funcionamento e atividade dos Museus Municipais 
de Loures. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Obrigações do Depositante) 

 
São obrigações do Depositante: 
 
a) Manifestar por escrito, com antecedência de 

três meses, face ao fim do prazo 
convencionado, a vontade de denúncia do 
presente Contrato, não comprometendo 
compromissos assumidos ao abrigo da 
Cláusula 2.ª e alíneas b) e c) da cláusula 3.ª; 

 
b) Ressarcir o Depositário das despesas 

decorrentes de ações de conservação 
preventiva, curativa ou restauro, no caso de 
solicitar a restituição dos bens antes do prazo 
convencionado no presente Contrato; 

 
c) Autorizar o Depositário a efetuar reproduções 

dos bens depositados, garantindo este as 
condições técnicas gerais para a sua 
salvaguarda e preservação, assegurando a 
legítima referência ao proprietário. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Duração) 

 
O presente contrato tem a duração de ______, a 
partir da data da sua assinatura, sendo renovado 
automaticamente por períodos sucessivos, desde 
que nenhuma das partes o denuncie, nos termos 
do previsto na alínea a) da Cláusula 5.ª do 
presente Contrato. 
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Cláusula 7.ª 
(Foro competente) 

 
Para dirimir eventuais questões emergentes do 
presente contrato, é competente o foro da 
comarca de Loures. 
 
 
O presente contrato contém __ páginas e é 
lavrado em duplicado, sendo assinado pelos 
Outorgantes, que declaram ter lido e aceite nos 
termos exarados, ficando um exemplar na posse 
de cada um. 

 
 

Loures, __ de ___________ de 20__. 
 

O Depositante 
 

(Nome) 
(Cargo) 

 
 
 

O Depositário 
 

(Nome) 
(Cargo) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

DESPORTO 
 

Proposta de aprovação dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo a estabelecer com 
diversas associações, no âmbito do Programa 
Municipal Desporto Mais, para a época 2017/2018, 
e de transferência do apoio financeiro respetivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 280/2018 

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

outras, atribuições nos domínios dos Tempos 
Livres e Desporto, nomeadamente, no que 
concerne ao apoio a atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 

C. O Município tem vindo a contribuir para a 
criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade; 

 
D. O Programa Desporto Mais traduz uma 

parceria de vários anos, entre a Autarquia e os 
Clubes do Concelho, com o objetivo de 
comparticipar o esforço financeiro a que estão 
obrigados os clubes que competem a nível 
nacional, incentivando assim, esta 
participação; 

 
E. De acordo com a informação técnica n.º 

E/59999/2018 foram recolhidos dados junto 
das associações concelhias que permitem o 
apoio, para a época 2017/2018, no que refere 
ao Programa Desporto Mais; 

 
F. As respetivas associações disponibilizaram ao 

DCDJ comprovativos da sua legal 
constituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto na 
Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar: 
 
1. A minuta dos contratos-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Desporto Mais, 
para a época 2017/2018, com as associações 
indicadas e nos termos da informação n.º 
E/59999/2018; 

 
2. A transferência do apoio financeiro, de acordo 

e nos termos da informação técnica n.º 
E/59999/2018 após a devida outorga dos 
respetivos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo, por forma a 
cumprir o estabelecido na cláusula segunda 
desses mesmos contratos. 

 
 

Loures, 12 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
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CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais, encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes pólos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, o Município de Loures, através da 
Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
Considerando que: 
 
A. Incumbe ao Estado em colaboração com as 

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

 
B. Compete à Câmara Municipal apoiar 

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

 

C. Os apoios financeiros, materiais e logísticos 
concedidos pelos municípios são titulados por 
contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
D. (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures 
promotora do desporto, na vertente da 
formação. 

 
 
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 contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa destina-se a 
regular a atribuição de comparticipação financeira 
por parte do primeiro outorgante, no âmbito do 
Programa Desporto Mais - apoio à participação 
das equipas ou atletas seniores, do Concelho de 
Loures, em campeonatos nacionais. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
a) O programa de desenvolvimento desportivo, 

apresentado pelo segundo outorgante tem por 
objeto o incremento de participação das 
equipas ou atletas do Concelho de Loures, em 
campeonatos na modalidade de (modalidade); 

 
b) A execução do programa será por época 

desportiva. 
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Cláusula Terceira 
(Obrigação do primeiro outorgante) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
primeiro outorgante compromete-se a conceder ao 
segundo outorgante, uma comparticipação 
financeira no valor de XXXX (euros), como medida 
de apoio à participação do segundo outorgante em 
campeonatos nacionais. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira) 

 
a) A comparticipação financeira indicada na 

cláusula terceira será atribuída pelo primeiro 
outorgante ao segundo outorgante, mediante a 
aplicação dos critérios apresentados nos 
quadros I e II, em anexo a este contrato. 

 
b) A comparticipação financeira referida no ponto 

supra será disponibilizada até ao final do mês 
de setembro de 2018. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
a) O primeiro outorgante obriga-se a acompanhar 

e controlar a execução do Contrato-Programa, 
nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º 
da Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto; 

 
b) A entidade beneficiária deve prestar à 

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

 
 

Cláusula Sexta 
(Compromissos assumidos 

pelo segundo outorgante 
para a época desportiva) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
a) Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
b) Afetar todos os apoios concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
c) Elaborar e enviar à entidade concedente 

relatório final após o final da execução do 
programa de desenvolvimento desportivo; 

d) Manter em atividade a modalidade desportiva 
de (modalidade) no escalão sénior; 

 
e) Participar regularmente nas competições 

oficiais correspondentes a cada escalão etário 
em funcionamento no clube, a nível 
distrital/regional ou nacional; 

 
f) Fazer prova da inscrição das suas equipas 

nos respetivos campeonatos nacionais; 
 
g) Fazer prova da inscrição de 25% de atletas 

oriundos dos escalões de formação do clube 
no campeonato nacional; 

 
h) Apresentar um dístico alusivo ao Município 

nos seus equipamentos de jogo em todos os 
escalões, fornecido pelo primeiro outorgante; 

 
i) Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social; 
 
j) Apresentar o relatório de atividade e contas 

referente ao ano anterior à assinatura do 
presente contrato. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2017/2018, reportando-se os seus 
efeitos a setembro de 2017. 

 
 

Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

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

 
 

Cláusula Nona 
(Cessação) 

 
É aplicável o disposto no artigo 26.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima 
(Publicitação) 

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

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, ………………… de 2018 
 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
Bernardino Soares 

 
 

A Entidade 
 

O Presidente 
(nome) 

 
 
 

 
 
 

Anexo 1- Programa Municipal Desporto Mais - Modalidade coletiva 
 

Futebol Andebol Basquetebol 
Camp. Nacional de Seniores M Nacional - I Divisão CNB 1 

Seniores 7.077,00 Seniores 7.279,50 Seniores 5.121,50 
Juniores 1.415,40 Juniores 1.455,85 Sub 20/fem 1.024,25 
Juvenis 1.415,40 Juvenis 1.455,85 Sub 18 1.024,25 
Iniciados 1.415,40 Iniciados 1.455,85 Sub 16 1.024,25 
Infantis 1.415,40 

 

Infantis 1.455,85 

 

Sub 14 1.024,25 

 

Escolas 1.415,40 14.154,00 Minis 1.455,85 14.558,75 Minis 1.024,25 10.242,75 
 
 
 

Camp. Nacional Feminino Nacional - II Divisão CNB 2 
Seniores 3.538,50 Seniores 5.391,50 Seniores 3.776,75 
Juniores 707,70 Juniores 1,078,30 Sub 20/fem 755,35 
Juvenis 707,70 Juvenis 1.078,30 Sub 18 755,35 
Iniciados 707,70 Iniciados 1.078,30 Sub 16 755,35 
Infantis 707,70 

 

Infantis 1.078,30 

 

Sub 14 755,35 

 

Escolas 707,70 7.077,00 Minis 1.078,30 10.783,00 Minis 755,35 7.553,50 
 
 
 

Camp. Nacional Feminino Promoção Nacional - III Divisão 
Seniores 1.769,25 Seniores 3.640,25 
Juniores 353,85 Juniores 728,05 
Juvenis 353,85 Juvenis 728,05 
Iniciados 353,85 Iniciados 728,05 
Infantis 353,85 

 

Infantis 728,05 

 

Escolas 353,85 3.358,50 Minis 728,05 7.280,50 

 

 
 
 

Futsal Hóquei em Patins Voleibol 
I Divisão I Divisão A1 (fem); A2 (masc) 

Seniores 5.121,50 Seniores 4.609,25 Seniores 3.072,90 
Juniores 1.024,25 Juniores 921,85 Juniores 614,58 
Juvenis 1.024,25 Juvenis 921,85 Juvenis 614,58 
Iniciados 1.024,25 Iniciados 921,85 Iniciados 614,58 
Infantis 1.024,25 

 

Infantis 921,85 

 

Infantis 614,58 

 

Escolas 1.024,25 10.242,75 Minis 921,85 9.218,50 Escolas 614,58 6.145,80 
 
 
 

II Divisão II Divisão A2 (fem); II Divisão (masc) 
Seniores 3.776,75 Seniores 3.399,08 Seniores 2.266,05 
Juniores 755,35 Juniores 679,82 Juniores 453,21 
Juvenis 755,35 Juvenis 679,82 Juvenis 453,21 
Iniciados 755,35 Iniciados 679,82 Iniciados 453,21 
Infantis 755,35 

 

Infantis 679,82 

 

Infantis 453,21 

 

Escolas 755,35 7.553,50 Minis 679,82 6.798,15 Escolas 453,21 4.532,10 
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III Divisão/Camp. Nac. Feminino III Divisão/Camp. Nac. Feminino II Divisão (fem); III Divisão (masc) 
Seniores 2.417,00 Seniores 2.175,30 Seniores 1.450,20 
Juniores 483,40 Juniores 435,00 Juniores 290,04 
Juvenis 483,40 Juvenis 435,00 Juvenis 290,04 
Iniciados 483,40 Iniciados 435,00 Iniciados 290,04 
Infantis 483,40 

 

Infantis 435,00 

 

Infantis 290,04 

 

Escolas 483,40 4.834,00 Minis 435,00 4.350,60 Escolas 290,04 2.900,40 
 
 
 

Anexo 2 Programa Municipal Desporto Mais - modalidade individual 
 
Despesas elegíveis e valores: 
 
1. MATERIAL DE DESGASTE RÁPIDO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas de aquisição de material com um valor fixo por atleta participante 
(15,00 €). 
 
 
2. POSTO MÉDICO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas médicas e medicamentosas (valor fixo anual de 400,00 €). 
 
 
3. RESPONSÁVEL TÉCNICO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas com o corpo técnico cuja creditação deverá ser presente à 
Câmara Municipal (valor fixo anual): 
 
Treinador Nível III/IV - 600,00 € 
 
Treinador Nível I/II - 400,00 € 
 
 
4. ALOJAMENTO 
 
Destina-se a comparticipar nas despesas inerentes aos custos com estadia e alimentação dos atletas, em 
deslocações superiores a 50 Km, com o valor de 40,00 €/elemento da equipa (valor por atleta/dia), 
 
 
 
5. VALOR GLOBAL DO APOIO 
 

Material Desp. Médicas Enquadr. Técnico Alojamento Total 
a1 a2 a3 a4  

15,00 € x n 400,00 € 600,00 € 
 

ou 
 

400,00 € 

40,00 € x n a1 + a2 + a3 + a4 

 
 
n = n.º de atletas participantes na competição. 
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QUADRO B: PROGRAMA MUNICIPAL “DESPORTO MAIS” - VALORES A TRANSFERIR - PROPOSTA 
 
N.º Entidade NIF Modalidade Critério Valor (€) 
1 ASSOCIAÇÃO DE DANÇA 

DE MOSCAVIDE 
 

507570901 
Dança desportiva 
Competem 
no Campeonato Nacional 
de Seniores 

10 atletas  
treinador N I/II 

 
1.350,00 

2 ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

 
501116516 

Futsal 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
2.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas 
de formação: 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 

7.553,50 

3 ASSOCIAÇÃO 
DESPORTIVA CULTURAL SOCIAL 
DE FRIELAS - GIMNOFRIELAS 

 
 

509091270 

Gin. Acrobática 
Campeonato Nacional 
de Seniores 

14 atletas 
Treinador 
N III/IV 

 
1.770,00 

4 ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA PORTELA 

 
500742367 

Futsal 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
2.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas 
de formação; 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 

7.553,50 

5 ASSOCIAÇÃO PATINAGEM 
ATLÉTICO CLUBE DOTOJAL 

 
513573658 

Hóquei em Patins 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
3.ª Divisão; 
Masculino 

4 equipas 
de formação: 
Escolares 
Sub 13 
Sub 15 
Sub 17 
Sub 20 

 
 
 

4.350,60 

6 ASSOCIAÇÃO PATINAGEM 
ATLÉTICO CLUBE DOTOJAL 

 
513573658 

Hóquei em Patins 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
Feminino 

sem equipa 
de formação 

 
2.175,30 

7 ATLÉTICO CLUBE DE MOSCAVIDE 501242228 Basquetebol 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
1.ª Divisão; ProLiga 
Masculino 

5 equipas de 
formação: 
Sub 8/10 
Sub 12 
Sub 14 
Sub 16 
Sub 18 

 
 
 

10.242,75 

8 CENTRO CULTURAL E SOCIAL 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

 
501382399 

Taekwondo 
Competem 
no Campeonato Nacional 
de Seniores 

4 atletas 
Treinador 
N III/IV 

 
1.220,00 

9 GRUPO DESPORTIVO DE S. DOMINGOS 505091208 Atletismo 
Competem 
no Campeonato Nacional 
de Seniores 

8 atletas 
treinador N I/II 

 
1.240,00 

10 GRUPO SPORTIVO DE LOURES 500131171 Futebol 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
de Seniores; 
Masculino 

5 equipas 
de formação: 
Infantis 
Iniciados 
Sub 15 
Sub 17 
Sub 19 

 
 

14.154,00 

11 PIONEIROS 
NÚCLEO BASKET DE LOURES 

 
513848177 

Basquetebol 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
2.ª Divisão; 
Masculino 

5 equipas 
de formação: 
Sub 8/10 
Sub 12 
Sub 14 
Sub 16 
Sub 18 

 
 
 

7.553,50 

12 SPORT GRUPO SACAVENENSE 501365508 Futebol 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
de Seniores PRIO; 
Masculino 

5 equipas 
de formação 
Benjamins 
Infantis 
Iniciados 
Juvenis 
Juniores 

 
 
 

14.154,00 
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13 TAEKWONDO CLUBE 
DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

505258030 Taekwondo 
Competem 
no Campeonato Nacional 
de Seniores 

7 atletas 
Treinador 
N III/IV 

 
1.385,00 

14 UNIÃO DESPORTIVA 
DE PONTE DE FRIELAS 

 
502642882 

Futebol 
Equipa compete 
no Campeonato Nacional 
de Promoção; 
Feminino 

4 equipas 
de formação: 
Infantis 
Iniciadas 
Juvenis 
Juniores 

 
 

3.184,65 

 
 
 

TOTAL 77.886,80 € 
 
Total da verba a transferir: 77.886,80 € (setenta e sete mii, oitocentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

 
 
 
 
Proposta de aprovação dos contratos-programa de 
desenvolvimento desportivo a estabelecer com 
diversas associações, no âmbito do Programa 
Municipal Mais Formação, para a época 
2017/2018, e de transferência do apoio financeiro 
respetivo. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 281/2018 

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

nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades desportivas; 

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta 

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

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem 
como para a concretização dos respetivos 
projetos e iniciativas, de reconhecido interesse 
para a comunidade; 

 
D. O Programa Mais Formação, aprovado por 

deliberação do Executivo Municipal de 24 de 
agosto de 2011, traduz uma parceria entre a 
Autarquia e as Associações do Concelho, com 
o objetivo de comparticipar o esforço 
financeiro das coletividades que oferecem 
formação, na área desportiva, junto dos 
munícipes de Loures; 

 
 
 
 
E. De acordo com a informação técnica com o 

registo webdoc n.º E/47262/2018, foram 
rececionadas 43 candidaturas de associações, 
para apoio à constituição e funcionamento de 
71 centros de formação, abrangendo 23 
modalidades e cerca de 3.067 atletas, para a 
época 2017/2018, tendo as entidades 
disponibilizado ao DCDJ os comprovativos da 
sua legal constituição. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar: 
 
1. A minuta dos contratos programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito do Programa Municipal Mais 
Formação, para a época 2017/2018, com as 
associações indicadas e nos termos da 
informação com o registo webdoc n.º 
E/47262/2018; 

 
2. A transferência do apoio financeiro, conforme 

informação técnica n.º E/47262/2018, após a 
devida outorga dos respetivos contratos-
programa de desenvolvimento desportivo, por 
forma a cumprir o estabelecido na cláusula 
segunda desses mesmos contratos. 
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Loures, 11 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 
A promoção e o apoio ao desporto, 
consubstanciados na criação de condições de 
prática desportiva, são uma das preocupações das 
Autarquias Locais, na prossecução dos interesses 
próprios, comuns e específicos das populações 
respetivas. 
 
Também pela sua proximidade com as 
populações, as Autarquias Locais encontram-se 
bem posicionadas quanto à definição e aplicação 
de medidas que contribuam para estimular e 
apoiar o Associativismo Desportivo. 
 
Reconhece-se que os clubes/associações 
desportivas constituem a célula base do 
desenvolvimento desportivo local, enquanto 
importantes pólos dinamizadores da prática 
desportiva, desempenhando, deste modo, uma 
importante função social. 
 
Neste contexto, o Município de Loures, através da 
Divisão de Desporto, pretende dotar as 
associações/clubes desportivos, com meios e 
recursos financeiros que permitam viabilizar a sua 
atividade e facilitar a concretização de projetos e 
iniciativas de interesse comunitário. 
 
 
Nesta conformidade, considera a Câmara 
Municipal de Loures que os apoios consignados 
no presente contrato, de modo transparente e 
eficiente, em coerência com os seus objetivos e 
em consonância com o ordenamento jurídico 
sobre esta matéria, contribuem para o 
estabelecimento de um clima de confiança e 
relacionamento institucional e conferem, também, 
à entidade beneficiária responsabilidades 
acrescidas, não só para com os seus associados, 
mas também, em relação à comunidade 
desportiva concelhia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Considerando que: 
 
A. Incumbe ao Estado em colaboração com as 

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

 
B. Compete à Câmara Municipal apoiar 

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

 
C. Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

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

 
D. (A Entidade) é uma associação desportiva 

sem fins lucrativos, com sede social na 
Freguesia de (freguesia), Concelho de Loures, 
promotora do desporto, na vertente da 
formação. 

 
 
Assim: 
 
 
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 contrato-programa de 
desenvolvimento desportivo que se rege pelas 
cláusulas seguintes: 
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Contrato-Programa tem por objeto o 
desenvolvimento das modalidades desportivas, 
para o qual está previsto um apoio através de 
comparticipação financeira por parte do primeiro 
outorgante, às candidaturas selecionadas ao 
Programa Mais Formação - apoio à atividade 
regular do Centro de Formação de (Modalidade). 

 
 

Cláusula Segunda 
(Programa de Desenvolvimento Desportivo) 

 
a) O programa de desenvolvimento desportivo, 

apresentado pelo segundo outorgante tem por 
objeto o aumento do número de praticantes, 
na modalidade de (modalidade), na área do 
Concelho de Loures; 

 
b) A atividade proposta para o desenvolvimento 

da modalidade de xxxxxx, na área do 
Concelho de Loures é a dinamização de 
centro(s) de formação que promova(m) e 
desenvolva(m) a modalidade desportiva junto 
dos escalões etários mais jovens; 

 
c) A execução do programa será por época 

desportiva. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigação do primeiro outorgante) 

 
Para o cumprimento do Contrato-Programa, o 
primeiro outorgante compromete-se a conceder ao 
segundo outorgante, uma comparticipação 
financeira no valor de 880,00 € (oitocentos e 
oitenta euros), como medida de apoio à atividade 
regular do(s) seu(s) Centro(s) de Formação de 
(Modalidade). 

 
 

Cláusula Quarta 
(Comparticipação Financeira) 

 
a) A comparticipação financeira indicada na 

cláusula terceira será atribuída pelo primeiro 
outorgante ao segundo outorgante, por cada 
centro de formação dinamizado por este; 

 
b) A comparticipação financeira referida no ponto 

supra será disponibilizada até ao final do mês 
de setembro de 2018. 

 
 
 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
a) O primeiro outorgante obriga-se a acompanhar 

e controlar a execução do Contrato-Programa, 
nos termos do disposto nos artigos 46.º e 47.º 
da Lei de Bases da Atividade Física e do 
Desporto; 

 
b) A entidade beneficiária deve prestar à 

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

 
 

Cláusula Sexta 
(Compromissos assumidos 

pelo segundo outorgante 
para a época desportiva) 

 
O segundo outorgante compromete-se a: 
 
a) Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
 
b) Afetar todos os apoios concedidos 

exclusivamente à execução do programa de 
desenvolvimento desportivo objeto deste 
contrato; 

 
c) Elaborar e enviar à entidade concedente, 

relatório final após o final da execução do 
programa de desenvolvimento desportivo; 

 
d) Manter em atividade o Centro de Formação de 

(modalidade), com o mínimo de 10 alunos; 
 
e) Fazer prova da inscrição dos alunos no Centro 

de Formação através de impresso próprio 
fornecido pelo primeiro outorgante; 

 
f) Colocar um suporte publicitário alusivo ao 

Programa Municipal Mais Formação, nas 
instalações de treino e competição, fornecido 
pelo primeiro outorgante; 

 
g) Manter a sua situação regularizada perante a 

Autoridade Tributária e a Segurança Social. 
 
 

Cláusula Sétima 
(Vigência) 

 
O presente contrato é válido para a época 
desportiva 2017/2018, reportando-se os seus 
efeitos a setembro de 2017. 
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Cláusula Oitava 
(Direito à Restituição) 

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

 
 

Cláusula Nona 
(Cessação) 

 
É aplicável o disposto no artigo 26.º do Decreto-
Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 

 
 

Cláusula Décima 
(Publicitação) 

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

 
 
 
 
 

Cláusula Décima Primeira 
(Dúvidas) 

 
Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico 
dos Contratos-Programa de Desenvolvimento 
Desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro e as demais normas de 
direito administrativo. 

 
 

Loures, …………………… de 2018 
 

O Município de Loures 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
Bernardino Soares 

 
 

(A Entidade) 
 

O Presidente 
(nome) 

 
 
 

 
 
 

QUADRO: PROGRAMA MUNICIPAL “MAIS FORMAÇÃO” - CANDIDATURAS CONSIDERADAS Valores propostos (€) 
 
N.º Entidade NIF Modalidade(s) Valor fixo TOTAL 

 
 
1 

 
 
ACROMIX CAMARATE CLUBE 

 
 

513124853 

Ginástica – Acrobática 
 
Ginástica – TeamGym 
 
Ginástica - Trampolins 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

2 AGREGAR - ASS. DE APOIO 
E INTEGRAÇÃO SOCIAL, 
DESPORTO E CULTURA 

 
513032398 

Atletismo 
 
Rugby 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

 
3 

 
ASSOCIAÇÃO PEE EB 
B.º DA COVINA 

 
 

507602838 

Futebol 
 
Karaté 
 
Zumba e Hip-Hop 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

 
 
4 

 
ASSOCIAÇÃO PEE EB/JI 
PORTELA DA AZÓIA 

 
 

508384320 

Futebol 
 
Karaté 
 
Dança 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

 
5 

 
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 
DE SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 

 
 

501116516 

Futsal 
 
Ginástica 
 
Hlp-Hop 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

 
6 

 
ASSOCIAÇÃO DE PATINAGEM 
ACT - APACT 

 
513573658 

Hóquei Patins 
 
Patinagem Artística 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

7 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA BOBADELENSE 501607692 Futebol 880,00 880,00 
8 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL SOCIAL 

DE FRIELAS - GIMNOFRIELAS 
509091270 Ginástica Acrobática 880,00 880,00 

9 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA 
E CULTURAL DO CATUJAL 

507790162 Taekwondo 880,00 880,00 
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10 

 
 
ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES 
DA PORTELA 

 
 

500742367 

Futsal 
 
Gin. Acrobática 
 
Gin. – GPT 
 
Ténis 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 
 

3.520,00 

11 ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS 
E AMIGOS DE LORIGA - ANALOR 

501915818 Ténis 880,00 880,00 

12 ASSOCIAÇÃO DE KARATÉ SHOTO 504831178 Karaté 880,00 880,00 
13 ASSOCIAÇÃO KIAP 514138661 Taekwondo 880,00 880,00 
14 ASSOCIAÇÃO MAIS TAEKWONDO 509819036 Taekwondo 880,00 880,00 
15 ASSOCIAÇÃO MUDANÇA REPRESENTAÇÃO 

TRANSCULTURAL - AMRT 
503107344 Basquetebol 880,00 880,00 

16 ATLÉTICO CLUBE DE MOSCAVIDE 501242228 Basquetebol 880,00 880,00 
17 ATLÉTICO CLUBE DO TOJAL 501279237 Futebol 880,00 880,00 
 
 

18 

 
 
CASA DO POVO DE BUCELAS 

 
 

500927359 

Karaté 
 
Gin. Acrobática 
 
Zumba Kíds/Gin. Formação 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

2.640,00 

 
 
 

19 

 
 
 
CENTRO CULTURAL SOCIAL 
SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

 
 
 

501382399 

Gin. Desportiva/ Acrobática 
 
Kickboxing 
 
Taekwondo 
 
Judo 

880,00 
 
 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 
 
 

3.520,00 

20 CLUBE DE FUTEBOL DE SANTA IRIA 501372652 Futebol 880,00 880,00 
21 CLUBE KARATÉ DE LOURES 901822175 Karaté 880,00 880,00 
22 CLUBE UNIÃO RECREATIVO 

DE S. JULIÃO DO TOJAL 
502001143 Ginástica 

 
Karaté 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

23 GRUPO CULTURAL E RECREATIVO 
MURTEIRENSE 

501626174 Futebol 880,00 880,00 

24 GRUPO DESPORTIVO 
ÁGUIAS DE CAMARATE 

501661379 Futebol 
 
Kickboxing/Muaythai/ Boxe 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

25 GRUPO DESPORTIVO DE LOUSA 501182276 Ginástica - Acrobática 
 
Ginástica - Trampolins 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

26 GRUPO DESPORTIVO 
DE PIRESCOXE 

501617540 Futsal 
 
Ténis de Mesa 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

27 GRUPO DRAMÁTICO 
E RECREATIVO 
CORAÇÕES DE VALE FIGUEIRA 

 
501 616977 

 
Ginástica 

 
880,00 

 
880,00 

28 GRUPO MUSICAL E RECREATIVO 
DA BEMPOSTA 

501140832 Ginástica/Acrobática 880,00 880,00 

29 GRUPO SPORTIVO DE LOURES 500131171 Futebol 880,00 880,00 
 

30 
 
GRUPO UNIÃO LEBRENSE 

 
501208801 

Dança Kids/Hip-Hop Infantil 
 
Taekwondo 

880,00 
 
 

880,00 

 
1.760,00 

 
31 

 
INFANTADO FUTEBOL CLUBE 

 
503879991 

Futsal 
 
Patinagem Artística 

880,00 
 

880,00 

 
1.760,00 

32 SOCIEDADE RECREATIVA CATUJALENSE 502391910 Futebol 880,00 880,00 
33 SOCIEDADE RECREATIVA 

DE CASAÍNHOS 
501853260 Judo 880,00 880,00 

 
 

34 

 
SOCIEDADE RECREATIVA 
E MUSICAL 
1.º DE AGOSTO SANTA IRIENSE 

 
 

501121587 

Judo 
 
Karaté 
 
Ténis 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

35 SPORT CLUBE DE FRIELAS 501420860 Futebol 880,00 880,00 
36 SPORTING CLUBE 

DE PINHEIRO DE LOURES 
501204601 Futebol 880,00 880,00 
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37 

 
 
SPORT CLUBE SANJOANENSE 

 
 

501599100 

Futebol 
 
Ginástica 
 
Patinagem Artística 

880,00 
 

880,00 
 

880,00 

 
 

2.640,00 

 
38 

TAEKWONDO CLUBE 
SANTO ANTÓNIO 
DOS CAVALEIROS 

 
505258030 

 
Taekwondo 

 
880,00 

 
880,00 

39 UNIÃO DESPORTIVA 
DE PONTE DE FRIELAS 

502642882 Futebol 880,00 880,00 

 
N.º de CF: 67 
 
Entidades: 39 
 
 
Total da verba a transferir: 58.960,00 € (cinquenta e oito mil, novecentos e sessenta euros). 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 

 
 
 
 
Proposta de aprovação da minuta de contrato-
programa de desenvolvimento desportivo a 
estabelecer, da minuta orientadora, e de atribuição 
de apoio financeiro às entidades que, nos termos 
do RMAA - Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo, a ele se candidataram. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 282/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Apoio ao Movimento 

Associativo - RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude) aprovado na 41.ª 
Reunião Ordinária do Executivo Municipal, de 
9 de junho de 2015, e na 3.ª Sessão Ordinária 
da Assembleia Municipal, em 25 de junho de 
2015, entrou em vigor no dia 1 de outubro de 
2015 (Diário da República, II Série, Aviso n.º 
10700/2015, de 21 de setembro); 

 
B. O Movimento Associativo desempenha um 

papel fundamental na sociedade e no 
Concelho, nomeadamente ao nível da 
integração social, no acesso generalizado a 
um conjunto de atividades que promovem o 
bem-estar da população e na promoção e 
defesa da nossa identidade e do nosso 
património natural e cultural; 

 
C. As associações se candidataram aos vários 

tipos de apoio previstos no RMAA, nos termos 
do descrito na informação n.º 23/DCDJ/AS de 
12/06/2018. 

 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do previsto nos artigos 7.º e seguintes do 
Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, em conjugação com a al. u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, na 
sua redação atual e nos artigos 46.º e 47.º da Lei 
n.º 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, aprovar, no âmbito das 
candidaturas das associações concelhias às linhas 
de apoio previstas no Regulamento 
supramencionado: 
 
1. A minuta de contrato-programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, 
quando aplicável; 

 
2. Minuta orientadora onde constam os requisitos 

legalmente indispensáveis à elaboração do 
programa de desenvolvimento desportivo a 
apresentar, associada aos contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo previstos no 
n.º anterior; 

 
3. A atribuição de apoio financeiro, de acordo 

com o proposto na informação n.º 
23/DCDJ/AS, às entidades que, nos termos do 
RMAA, a ele se candidataram, 
salvaguardando-se o cumprimento dos 
requisitos legais e regulamentares previstos. 

 
Loures, 12 de junho de 2018 

 
O Vice-Presidente 

 
(a) Paulo Piteira 
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MINUTA DE CONTRATO-PROGRAMA 
DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

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

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

 
b) Compete à Câmara Municipal apoiar 

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

 
c) Os apoios ou comparticipações financeiras 

concedidas pelas autarquias locais, na área do 
desporto, são tituladas por contratos-programa 
de desenvolvimento desportivo, de acordo 
com o n.º 3 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 
16 de janeiro; 

 
d) As entidades beneficiárias de apoios ou 

comparticipações financeiras na área do 
desporto ficam sujeitas a fiscalização por parte 
da entidade concedente, de acordo com o n.º 
4 do artigo 46.º da Lei n.º 5/2007, de 16 de 
janeiro; 

 
e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos 

concedidos pelos municípios devem ser objeto 
de contratos-programa de desenvolvimento 
desportivo, nos termos enunciados no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro; 

 
f) Se encontra em vigor o Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo (Cultura, 
Desporto e Juventude), aprovado pela Câmara 
Municipal, na reunião ordinária realizada em 9 
de junho de 2015, e pela Assembleia 
Municipal, em 25 de junho de 2015. 

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

público n.º 501294996, com sede na Praça da 
Liberdade, Loures, representada por 
Bernardino Soares, na qualidade de 
Presidente da respetiva Câmara Municipal, 
adiante designado como entidade concedente 
ou primeiro outorgante 

 
 
 

e 
 
2) (designação da associação), NIPC, morada da 

sede, representação, adiante designada como 
entidade beneficiária ou segundo outorgante. 

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

 
 

Cláusula primeira 
Objeto 

 
1. O presente contrato tem por objeto a 

execução de um programa de 
desenvolvimento desportivo apresentado pela 
entidade beneficiária, para a época desportiva 
de ___ /. ___.. 

 
2. O programa de desenvolvimento desportivo, 

que constitui anexo ao presente contrato e se 
dá por integralmente reproduzido, obedece ao 
disposto no Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de 
outubro. 

 
 

Cláusula segunda 
Obrigações do Primeiro Outorgante 

 
O Primeiro Outorgante compromete-se a: 
 
1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio 

financeiro, para comparticipação na realização 
do programa de desenvolvimento desportivo 
em anexo. 

 
2. Fiscalizar a execução do presente contrato-

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

 
 

Cláusula terceira 
Obrigações do Segundo Outorgante 

 
O Segundo Outorgante compromete-se a: 
 
1. Assegurar a execução integral e atempada do 

programa de desenvolvimento desportivo 
anexo a este contrato; 

 
2. Assegurar a execução integral dos termos do 

presente contrato; 
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3. Afetar todos os apoios financeiros, materiais e 
logísticos concedidos exclusivamente à 
execução do programa de desenvolvimento 
desportivo objeto deste contrato; 

 
4. Informar de imediato a entidade concedente 

de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 
perturbar a normal execução do contrato; 

 
5. Prestar consentimento expresso para a 

consulta da respetiva situação tributária, nos 
termos da lei; 

 
6. Incluir nos seus relatórios anuais de atividade 

uma referência expressa à execução do 
contrato-programa; 

 
7. Elaborar e enviar à entidade concedente, no 

prazo de 30 dias após o final do período de 
execução mencionado na cláusula terceira, 
um relatório final sobre a execução do 
contrato-programa; 

 
8. Prestar quaisquer informações ou apresentar 

documentos solicitados pela entidade 
concedente que respeitem à execução do 
programa de desenvolvimento desportivo. 

 
 

Cláusula quarta 
Duração do contrato 

 
O presente contrato vigora pelo período de ___, 
com início em __/__/____ e término em 
__/__/____ . 

 
 

Cláusula quinta 
Comparticipação financeira 

 
1. Pela execução do programa de 

desenvolvimento desportivo, o segundo 
outorgante é beneficiário de um apoio 
financeiro por parte do primeiro outorgante, 
em regime de comparticipação, no valor de 
__________ (por extenso). 

 
2. A comparticipação é liquidada, integralmente 

no ano de 2018. 
 
3. Para efeitos do disposto no número anterior, a 

entidade que beneficia de apoios financeiros 
deve prestar consentimento expresso para a 
consulta da respetiva situação tributária pelos 
serviços da entidade concedente, nos termos 
previstos, no n.º 1 do artigo 4.º do Decreto-Lei 
n.º 114/2007, de 19 de abril. 

 

4. O pagamento da comparticipação financeira 
depende da inexistência, à data do mesmo, de 
uma situação de incumprimento por parte do 
beneficiário das suas obrigações fiscais ou 
para com a segurança social. 

 
 

Cláusula sexta 
Acompanhamento e controlo de execução 

 
1. O primeiro outorgante exerce a fiscalização da 

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

 
2. A entidade beneficiária deve prestar à 

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

 
 

Cláusula sétima 
Revisão 

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

 
 

Cláusula oitava 
Suspensão 

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

 
 

Cláusula nona 
Cessação 

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

desenvolvimento desportivo que constitui o 
seu objeto; 

 
b) Quando, por causa não imputável à entidade 

responsável pela execução do programa, se 
torne objetiva e definitivamente impossível a 
realização dos seus objetivos; 

 
c) Quando a entidade concedente do apoio 

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

 
e) Quando forem apresentadas as informações 

e/ou os documentos a que se refere o n.º 7 da 
cláusula segunda. 

 
2. A cessação do contrato efetua-se através de 

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

 
 

Cláusula décima 
Direito à restituição 

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

 
 

Cláusula décima primeira 
Publicidade 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula décima segunda 
Omissões 

 
Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico 
dos contratos programa de desenvolvimento 
desportivo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas 
de direito administrativo. 

 
 

Cláusula décima terceira 
Entrada em vigor 

 
O presente contrato entra em vigor a partir da data 
da sua publicitação, nos termos do n.º 1 do artigo 
14.º do Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro. 
 
 
O presente acordo que vai ser assinado pelas 
partes consta de dois exemplares, ambos fazendo 
igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de 
cada um dos Outorgantes. 

 
 

Loures,__ de _______ de 2018 
 

Município de. Loures 
 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 
Bernardino Soares 

 
 

Designação da Associação 
 

Cargo 
Nome do representante 
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Minuta Orientadora de Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 

Entidade:  
 

Sede:  
 

NIF:  
 

 Apoio à Atividade Regular: 
 

 Aquisição de Material Desportivo 
  

 Organização de Iniciativas 
 

 Apoio à Aquisição de Equipamentos e Viaturas 
 

 Apoio a Obras de Manutenção e Conservação 
 

 Apoio à realização de Projetos e Ações Pontuais 
 
 

1. Descrição e Caracterização Específica das atividades a realizar 
 
1.1. Público-Alvo 

 

2. Justificação do Programa do ponto de vista do desenvolvimento das modalidades em causa, das 
provas, competições ou eventos desportivos a realizar 

 
3. Quantificação dos Resultados esperados com a execução do programa 

 

4. Previsão de custos/receitas e das necessidades de financiamento público 
 

5. Demonstrações do grau de autonomia financeira, técnica, material e humana, oferecida pela entidade 
proponente para a execução do programa, incluindo, se for caso disso, a indicação de outras 
comparticipações, financiamentos ou patrocínios e respetivas condições 

 
6. Identificação de quaisquer entidades associadas à gestão e execução do programa, definindo a 

natureza da sua intervenção, poderes e responsabilidades 
 

7. Relações de complementaridade com outros programas já realizados ou em curso de execução na 
mesma área ou em áreas conexas, se os houver 

 

8. Calendário e prazo global de execução do programa 
 

9. Destino dos bens adquiridos ou construídos ao abrigo do programa se a sua titularidade não ficar a 
pertencer à entidade outorgante, bem como a definição de entidade responsável pela sua gestão e 
manutenção 

 

10. Outras informações 
 

11. Assinatura do Programa de Desenvolvimento Desportivo 
 
O programa de desenvolvimento desportivo deve ser acompanhado pelas declarações válidas de não 
dívida à Autoridade Tributária e à Segurança Social, devendo existir o consentimento expresso para 
consulta da situação tributária por parte dos serviços da Câmara Municipal (artigo 25.º do Decreto-Lei n.º 
273/2009, de 1 de outubro) 

 
Data: 
 
______________________________________________________________ 
 
Assinado e carimbado pelo Presidente da Direção ou representante legal 
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Zona Norte 
 
CNE 1349 - Agrupamento Santa Maria de Loures 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 2.286,02 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 174,34 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 700,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.160,36 € 

 
CNE 495 - Agrupamento Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 2.330,50 € 

 
AEP 208 - Santo António dos Cavaleiros 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 2.261,35 € 

 
CNE 9112 - São Pedro de Lousa 
NIF: 500972052 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 990,80 € 

 
AESS - Ass. Desenvolvimento de uma Economia Solidária 
Sustentável 
NIF: 510701027 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Atendendo à especificidade da actuação da entidade, 
foram considerados elegíveis as seguintes iniciativas: 
Seminário do dia mundial da poupança; ofertas/marketing; hora 
do conto; material promocional para as actividades. 
Proposta de transferência: 770,74 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: Loja Online. no valor de 
615,00 €; Manutenção das instalações, no valor de 1.014,00 € 
Proposta de transferência: 637,26€ 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.408,00 € 

 
Grupo Folclórico Etnográfico Danças e Cantares 
“Verde Minho” 
NIF: 503352861 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
FolkLoures, por existir Acordo de Colaboração específico para 
esta atividade; Aquisição de trajes e instrumentos, por não se 
tratar de atividade regular; Tocadores de concertinas, por se 
tratar de uma atividade regular mas sim referente a apoios para 
deslocações e ensaios 
Proposta de transferência: 1.304,63 € 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 
NIF: 501064770 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 3.181,69 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTTVO 
Proposta de transferência: 155,22 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 138,20 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.475,11 € 

 
 
 
 

Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Vila de Rei 
NIF: 501750240 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Passeio Convívio à revista Teatro Maria Vitória por se tratar de 
uma deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio; Passeio Convívio por se tratar de uma 
deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio; Festa do Vinho e das Vindimas, por se 
tratar de uma iniciativa municipal cujas participantes já são alvo 
de um apoio específico. 
No que concerne à festa anual de N.ª Sra. da Salvação apenas 
foi considerado elegível o valor de 5.000,00 com base nas 
despesas indicadas no relatório de contas 2016. 
Proposta de transferência: 4.972,49 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 848,95 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 5.821,44 € 
 
AVAL- Associação de Veículos Antigos de Loures 
NIF: 513364137 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de 
comparticipação a participação na FIL Salão Motor clássico. O 
valor apresentado não se refere a uma atividade cultural 
Proposta de transferência: 249,21 € 
 
Banda Recreativa de Bucelas 
NIF: 501083138 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Passeio Convívio a Fátima por se tratar de uma deslocação, 
sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; 
Aniversário da Banda por consistir em encontro de bandas com 
Acordo de Colaboração específico para esta atividade; Festa 
do Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma iniciativa 
municipal cujas participantes já são alvo de um apoio 
específico; Passeio Convívio por se tratar de uma deslocação, 
sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio. 
Proposta de transferência: 5.401,68 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
TOTAL A TRANSFERIR: 6.301,68 € 
 
Casa do Povo de Bucelas 
NIF: 500927359 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Foram consideradas elegíveis as seguintes Iniciativas: 
Convívio de Inverno, apesar de ter apoio na cedência de 
transporte o carácter solidário implica despesas da entidade 
com os associados; Sarau de encerramento de atividades, 
iniciativa onde são representadas todas as secções da 
entidade tanto culturais como desportivas; Comemorações do 
58.º aniversário; Almoço convívio participantes Festa do Vinho 
e das Vindimas, iniciativa recreativa e de convívio onde se faz 
também o balanço da participação da entidade na iniciativa 
atrás identificada. 
Proposta de transferência: 474,99 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 25,10 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 500,09 € 
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CCD Município de Loures 
NIF: 501284141 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Passeio Cultural à Serra da Estrela por se tratar de uma 
deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio; Passeio Cultural a Évora por se tratar de 
uma deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio; Festa de Natal, atendendo à 
especificidade do público alvo desta festa. 
Proposta de transferência: 924,42 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 850,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.774,42 € 
 
Confraria do Arinto de Bucelas 
NIF: 508653525 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Festa do Vinho e das Vindimas; Festas do Concelho 
Proposta de transferência: 2.457,46 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
Proposta de transferência: 219,49 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
Proposta de transferência: 950,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.626,95 € 
 
Clube União Recreativo de São Julião do Tojal 
NIF: 502001143 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Mega Aula de Zumba, por se tratar de uma iniciativa de 
carácter desportivo; Sarau de encerramento, iniciativa para as 
modalidades desportivas. 
Proposta de transferência: 2.235,61 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
A candidatura apresentada necessita de projetos conforme ata 
da reunião da comissão técnica 
Específica. 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 544,69 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.780,30 € 
 
Grupo Cultural e Recreativo Murteirense 
NIF: 501626174 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 113,60 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
Proposta de transferência: 971,28 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 410,07 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.494,95 € 
 
Associação Desportiva Cultural e Social de Frielas 
NIF: 509091270 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 509,43 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 
EVENTO ESPECIAL 
Proposta de transferência: 420,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.309,43 € 
 
 
 
 

Grupo Motard do lnfantado 
NIF: 513729151 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Da análise da candidatura enviada, foram consideradas 
elegíveis todas as iniciativas, mas com acertos relativos ao 
valor a avaliar, atendendo ao tipo de despesa a que se 
destinavam tendo ficado os seguintes valores: 
Pequenos-almoços Motards 1000,00 €; Encontro com os sem 
abrigo do Concelho 300,00 €; Dia Mundial da criança 650,00 €; 
Encontro com os Moto Clubes do Concelho 700.00 € 
Proposta de transferência: -1.132,45 € 
 
Grupo Musical e Recreativo da Bemposta 
NIF: 501140832 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Visita Cultural por se tratar de uma deslocação, sendo as 
deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Festa de 
folclore e cultura popular, por existir Acordo de Colaboração 
específico para esta atividade; Festa de folclore infantil, por 
existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade 
Proposta de transferência: 2.232,95 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO 
Proposta de transferência: 902,51 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 748,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.883,46 € 
 
Grupo União Lebrense 
NIF: 501208801 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Outono em Festa por se tratar de uma iniciativa organizada por 
outra entidade; Sarau de encerramento, iniciativa para as 
modalidades desportivas 
Proposta de transferência: 445,35 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: O pedido de apoio apresentado não se refere à aquisição 
de equipamentos ou viaturas, pelo que não foi considerado 
para análise. 
Proposta de transferência: 0,00 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
A candidatura apresentada necessita de licenciamento, 
conforme ata da reunião da comissão técnica específica 
TOTAL A TRANSFERIR: 445,35 € 
 
Moto Clube do Tojal 
NIF: 509102492 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: lI Passeio Moto 
Turístico; II Passeio Ibérico; Participação na Festa do Trancão. 
Proposta de transferência: 2.467,25 € 
 
Núcleo do Sporting Clube de Portugal de Loures 
NIF: 510658806 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 331,93 € 
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Sociedade Filarmónica União Pinheirense 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
1.º encontro de teatro, por existir Acordo de Colaboração 
específico para esta atividade; Audição da escola de música, 
por ser uma Iniciativa curricular da escola de música; 
Aniversário Orquestr’UP, por existir Acordo de Colaboração 
específico para esta atividade; Aniversário Chorus’UP, por 
existir Acordo de Colaboração específico para esta atividade; 
Festa de Natal/Concerto Natal por não haver despesas 
inerentes à vertente cultural. 
Proposta de transferência: 3.325,29 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 561,48 € 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
Obs: O pedido de apoio apresentado refere-se à aquisição de 
uma viatura, em que o valor máximo de apoio é de 5.000,00 € 
Proposta de transferência: 4.750,00 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
Proposta de transferência: 850,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 9.486,77 € 

 
Sociedade Recreativa de Casaínhos 
NIF: 501853260 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de 
comparticipação a seguinte rubrica: 
Visita Cultural por se tratar de uma deslocação, sendo as 
deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio. 
Proposta de transferência: 2.609,25 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: Só foi considerada elegível para atribuição de 
comparticipação a rubrica referente à aquisição de microfone 
sem fios. 
Não foi considerado o valor do equipamento estanhado por 
falta de comprovativo de aquisição. 
Os valores restantes não foram considerados por estarem 
exclusivamente relacionados com a Banda de Música e a 
Escola de Música, ambas com Acordos de Colaboração e 
acompanhados pelo PIM da Música 
Proposta de transferência: 35,75 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 40,10 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.685,10 € 

 
Sociedade Recreativa da Manjoeira 
NIF: 501429251 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Participação na Festa do Trancão; Participação Dia do 
Turismo; Visita Cultural a Fátima por se tratar de uma 
deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio; Visita Cultural a Marvão por se tratar de 
uma deslocação, sendo as deslocações alvo de apoio em 
regulamento próprio. 
Proposta de transferência: 3.530,48 € 
OBRAS DE MANUTENÇÂO E CONSERVAÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
Proposta de transferência: 900,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência; 656,38 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 690,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 5.776,86 € 

 

Sociedade Recreativa e Cultural de Pintéus 
NIF: 503715649 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Concerto de ano novo, iniciativa municipal; V Encontro de 
Bandas, por existir Acordo de Colaboração específico para esta 
atividade; BTT Caminhada, iniciativa de índole desportiva; 
Visita Cultural a Marvão por se tratar de uma deslocação, 
sendo as deslocações alvo de apoio em regulamento próprio. 
Proposta de transferência: 3.565,09 € 

 
Teatro Independente de Loures 
NIF: 502864893 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Estreia de nova produção, por existir Acordo de Colaboração 
específico para esta atividade; realização de diversas 
iniciativas com trabalhos em carteira, por existir Acordo de 
Colaboração específico para esta atividade; Parcerias e 
intercâmbios, por existir Acordo de Colaboração específico 
para esta atividade; Manutenção equipamentos, não analisado 
nesta linha de apoio; Inscrições, pagamentos de quotas e 
despesas expediente, não elegível para apoio. 
Proposta de transferência: 4.260,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: Não foi considerado o valor dos equipamentos com falta 
de comprovativo de aquisição, nomeadamente equipamento 
elétrico, aquecedores e candeeiros 
Proposta de transferência: 90,38 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 4.350,38 € 

 
União Cultural e Recreativa da Chamboeira 
NIF: 501236163 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Visita Cultural por se tratar de uma deslocação, sendo as 
deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Visita 
Cultural por se tratar de uma deslocação, sendo as 
deslocações alvo de apoio em regulamento próprio; Festa do 
Vinho e das Vindimas, por se tratar de uma iniciativa municipal 
cujas participantes já são alvo de um apoio específico. 
Proposta de transferência: 3.021,94 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 268,39 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 798,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 4.088,33 € 

 
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários 
de Fanhões 
NIF: 501141090 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Placa, no valor de 10,45 € 
Proposta de transferência: 260,73 € 

 
Grupo Sportivo de Loures 
NIF: 500131171 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIV0 
Proposta de transferência: 1.712,91 € 
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Infantado Futebol Clube 
NIF: 503879991 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 332,42 € 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
Proposta de transferência: 4.750,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 6.462,42 € 

 
Pioneiros - Núcleo Basket de Loures 
NIF: 513848177 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.035,00 € 

 
Grupo Desportivo São Domingos 
NIF: 505091208 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 295,79 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 840,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 50,68 € 
TOTAL ATRANSFERIR: 1.186,47 € 

 
Sport Clube de Frielas 
NIF: 501420860 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.174,20 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 117,09 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.291,29 € 

 
União Desportiva da Ponte de Frielas 
NIF: 502642882 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 972,96 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 1.680,00 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 855,46 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.508,42 € 

 
Centro Cultural e Social de Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 501382399 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 309,45 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 850,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 356,01 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.515,45 € 

 
Taekwondo Clube de Santo António dos Cavaleiros 
NIF: 505258030 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 948,38 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 3.360,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 4.308,38 € 

 
Zambujalense Futebol Clube 
NIF: 501663231 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 186,88 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência: 307,19 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 232,45 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 726,52 € 
 

Internacional Lisboa Clube Desportivo 
NIF: 514506474 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 406,51 € 

 
Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal 
NIF: 513573658 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 2.764,31 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 100,27 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.864,58 € 

 
Atlético Clube do Tojal 
NIF: 501279237 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 

 
Grupo Desportivo de Lousa 
NIF: 501182276 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.478,85 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 116,66 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.595,51 € 

 
Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários 
do Zambujal 
NIF: 501343393 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 260,62 € 
 
 
 
Zona Oriental 
 
CNE 1287 - Agrupamento Portela 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 1.413,79 € 
OBRAS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO 
Proposta de transferência a atribuir: 220,00 € 
Proposta de transferência: 1.633,79 € 

 
CNE 582 – Agrupamento Moscavide 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 1.158,19 € 

 
CNE 1243 - Agrupamento Bobadela 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 2.126,80 € 

 
CNE 895 - Agrupamento São João da Talha 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 1.390,18 € 

 
CNE 905 - Agrupamento Sacavém 
NIF: 500972052 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 4.856,40 € 

 
Associação das Coletividades do Concelho de Loures 
NIF: 506370143 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 1.686,25 € 
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Pensamentos ao Vento - Associação 
NIF: 510907776 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 613,15 

 
Liga dos Amigos da Mina de S. Domingos 
NIF: 501875387 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Representação ACCLoures, Moda, Núcleo Amigos Concelho 
Mértola, Protocolo Geminação Sacavém/Corte do Pinto, 
Semana Cultural do Alentejo e Colóquios e Exposição 
evocação Cante Alentejano Património Imaterial da 
Humanidade, por existirem Acordos de Colaboração 
específicos para estas atividades. 
Proposta de transferência: 2.087,40 € 

 
AQUIPA - Associação dos Amigos da Quinta do Património 
NIF: 505006065 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 316,84 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 0,00€ 
Obs: Três candidaturas inválidas porque não apresentaram 
documentos comprovativos de despesa. 
TOTAL A TRANSFERIR: 316,84 € 

 
Grupo de Danças e Cantares do Catujal/Unhos 
NIF: 503681504 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foi considerada elegível para atribuição de 
comparticipação a seguinte rubrica: Festival por se enquadrar 
no Acordo de Colaboração das Tradições. 
Proposta de transferência: 816,86 € 

 
AGITA - Associação Cultural e Social 
NIF: 504079727 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Aulas regulares de Guitarra Clássica, Apresentação dos alunos 
do Centro de Artes, Aulas regulares de Piano, Aulas regulares 
de Yôga, Aulas regulares de Tai-Chi, Aulas regulares de Canto 
e Técnica Vocal por não estarem previstas no RMAA, 
Recriação Histórica de São João da Talha e Residência 
Artística em Óbidos por serem atividades que se enquadram no 
Acordo de Colaboração específico existente para a área de 
Teatro, Apoio e cedência de material para Gala do Desporto do 
Clube de Futebol de Santa Iria por ser uma atividade 
desportiva. 
Proposta de transferência: 1.739,50 € 

 
Grupo Dramático e Recreativo Corações de Vale Figueira 
NIF: 501616977 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as duas peças de teatro por se enquadrarem 
no Acordo de Colaboração de Teatro. 
Proposta de transferência: 2.332,35 € 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
Proposta de transferência: 1.000,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.332,35 € 

 
Linha de Defesa - ADAL 
NIF: 508425328 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 399,38 € 

CANTICORUM - Associação de Amadores de Música 
NIF: 513476180 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram considerados elegíveis para atribuição de 
comparticipação o Encontro de Coros - Música para o Ano 
Novo e XV Encontro de Coros - Portela por se enquadrarem no 
Acordo de Colaboração da Música. 
Proposta de transferência: 2.529,38 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 176,68 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.706,06 € 

 
Grupo Desportivo de Pirescôxe 
NIF: 501617540 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas; 
Torneios Ténis Mesa Jaime Matos (Sénior e Juvenil), Torneio 
de Futsal José dos Remédios, Início de Época de Futsal (2 
equipas de formação), Início de Época de Ténis de Mesa 
(todos os escalões), Início de Época de Artes Marciais, Início 
de Época de Futebol 11 Veteranos, Início de Época de Pesca 
Desportiva por serem atividades desportivas. 
Proposta de transferência: 1.176,65 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 273,32 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 497,70 € 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500.00 €) 
Proposta de transferência: 850,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 512,75 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 3.310,42 € 

 
Rancho Folclórico do Bairro da Fraternidade 
NIF: 5064560069 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Mostra de Folclore, 14.º Festival de Folclore Infantil e 29.º 
Festival de Folclore Adulto por se enquadrarem no Acordo de 
Colaboração das Tradições. 
Proposta de transferência: 1.901,38 € 

 
Motoclube do Oriente 
NIF: 501617540 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
Merchandising, bebidas, refeições e outros do XX Aniversário 
do Motoclube, Festa do Halloween e Festa de Natal. 
Proposta de transferência: 4.130,36 € 

 
ANALOR- Associação dos Naturais e Amigos de Loriga 
NIF: 501915818 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Não foram consideradas elegíveis para atribuição de 
comparticipação as seguintes rubricas: 
1.º Encontro de Grupos Corais por se enquadrarem no Acordo 
de Colaboração da Música e Ténis – 4.º Troféu Cidade de 
Sacavém por ser uma atividade desportiva. 
Proposta de transferência: 1.892,08 € 
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Associação Desportiva e Cultural do Catujal 
NIF: 507790162 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 461,50 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 158,67 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 1.963,50 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.583,67 € 

 
Sociedade Recreativa Familiar Unhense 
NIF: 501668799 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 426,00 € 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Obs: O orçamento apresentado ultrapassa o limite fixado em 
regulamento, pelo que só se considerou o valor até ao limite 
estabelecido no Artigo 20.º do RMAA (2.500,00 €) 
Proposta de transferência: 950,00€ 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.376,00 € 

 
Associação de Moradores do B.º de S. Francisco 
NIF: 502770139 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 489,90 € 

 
Grupo Desportivo Águias de Camarate 
NIF: 501661379 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 1.041,04 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Proposta de transferência: 500,58 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.921,62 € 

 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 
do Bairro de Santiago 
NIF: 500804303 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 628,35 € 
OBRAS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO 
Proposta de transferência: 557,60  
TOTAL A TRANSFERIR: 1.185,95 € 

 
Associação Desportiva Bobadelense 
NIF: 501607692 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: A soma dos documentos de despesas é de valor superior 
ao apresentado nesta candidatura, daí o valores não serem 
coincidentes. 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 

 
ABTA - Associação Bestteam Aventura 
NIF: 514022531 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: A soma dos documentos de despesas é de valor superior 
ao apresentado nesta candidatura, daí os valores não serem 
coincidentes. 
Proposta de transferência: 183,44 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Obs: Das 6 candidaturas apresentadas somente 3 foram 
consideradas eventos especiais. 
Proposta de transferência: 2.520,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.703,44 € 

 
 
 
 

Clube de Futebol de Santa Iria 
NIF: 501372652 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: Não foi considerada uma fatura no valor de 911,00 € por 
não poder ser comparticipada nesta linha de apoio. Não foi 
também considerada uma fatura no valor de 67,56 €, em 
virtude de o n.º de contribuinte não coincidir com o do clube. 
Proposta de transferência: 1.380,00 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 840,00 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Obs: Os documentos de despesa apresentados são de valor 
superior ao da candidatura. 
Proposta de transferência: 442,79 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 2.662,79 € 

 
Clube Atletismo de Vale Figueira 
NIF: 502113812 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: O valor desta candidatura é de valor inferior ao 
apresentado nos documentos de despesa. 
Proposta de transferência: 1.071,88 € 

 
AGREGAR - Associação de Apoio e Integração Social, 
Desportiva e Cultural 
NIF: 513032398 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 470,26 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 529,20 € 
AQUISIÇÃO DE VIATURAS 
Proposta de transferência: 496,38 € 
TOTAL A TRANSFERIR 1.495,84 € 

 
Associação de Jovens de Moscavide 
NIF: 506303012 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: Candidatura inválida porque não apresentaram 
documentos comprovativos de despesa 
Proposta de transferência: 0,00 € 
ATIVIDADE REGULAR 
Proposta de transferência: 934,54 € 

 
Associação dos Moradores da Portela 
NIF: 500742367 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: A soma dos documentos de despesa é de valor inferior ao 
apresentado nesta candidatura, daí os valores não serem 
coincidentes. 
Proposta de transferência: 305,71 € 
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS 
Proposta de transferência: 246,47 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 552,18 € 

 
Associação Clube de Veteranos Leões de Camarate 
NIF: 508694396 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Proposta de transferência: 345,00 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 840,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 1.185,00 € 
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AMRT - Associação para a Mudança 
e RepresentaçãoTranscultural 
NIF: 503107344 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: No documento de despesa apresentado, foi adquirido 
pela associação material de posto médico, que ao abrigo deste 
regulamento não pode ser comparticipado. 
Proposta de transferência: 3.839,33 € 
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESPORTIVO 
Obs: No documento de despesa apresentado, foi adquirido 
pela associação material de posto médico, que ao abrigo deste 
regulamento não pode ser comparticipado. 
Proposta de transferência: 5,79 € 
EVENTOS ESPECIAIS 
Proposta de transferência: 420,00 € 
TOTAL A TRANSFERIR: 4.265,12 € 

 
Universal Events - Associação 
NIF: 514328290 
EVENTOS ESPECIAIS 
Obs: Das 3 candidaturas apresentadas, somente 2 foram 
consideradas eventos especiais. 
Proposta de transferência: 1.680,00 € 

 
Juventude Mariana Vicentina 
NIF: 504634925 
ATIVIDADE REGULAR 
Obs: Das 3 candidaturas apresentadas, somente 2 foram 
consideradas eventos especiais. 
Proposta de transferência: 2.049,00 € 

 
Associação de Dança de Moscavide 
NIF: 507570901 
EVENTOS ESPECIAIS 
Obs: Esta candidatura entrou for a de prazo porque a 
Federação Portuguesa de Dança Desportiva lhes endereçou o 
convite para a organização desta iniciativa em março de 2018. 
Proposta de transferência: 840,00 € 
 
 
 
O valor total das transferências a realizar é de 172.111,33 €, 
distribuindo-se da seguinte forma pelas linhas de apoio: 
 
Atividade Regular 98.892,40 € 
Aquisição de Equipamentos 7.743,99 € 
Aquisição de Viaturas 9.996,38 € 
Aquisição de Material Desportivo 24.304,49 € 
Apoio a Obras 13.495,67 € 
Eventos Especiais 17.228,40 € 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 271/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
no dia 17 de março de 2018, para a realização 
da Acromix Cup; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 13,23 € 
(treze euros e vinte e três cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração de dezanove 

horas (no dia 16 de março de 2018, entre as 
21h00 e as 24H00 e no dia 17 de março de 
2018, entre as 08h00 e as 24H00), 
correspondendo à realização da iniciativa e 
montagens/desmontagens, pelo que o valor 
total a pagamento é de 251,37 € (duzentos e 
cinquenta e um euros e trinta e sete cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 251,37 € 
(duzentos e cinquenta e um euros e trinta e sete 
cêntimos). 

 
 

Loures, 5 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

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

n.º 272/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação Desportiva e Cultural do Catujal, 

com o NIF 507790162, realizou nos dias 16 e 
17 de fevereiro de 2018, das 19H00 às 24H00 
e das 8H00 às 24H00, respetivamente, um 
Workshop e Torneio de Taekwondo (técnica e 
combates), no Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos; 

 
B. A ocupação do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos prevê 
o pagamento por hora de utilização, de 13,23 
€ (treze euros e vinte e três cêntimos), isento 
de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração total de vinte e 

uma horas, correspondendo a um valor a 
pagamento de 277,83 € (duzentos e setenta e 
sete euros e oitenta e três cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos, à 
Associação Desportiva e Cultural do Catujal, no 
valor de 277,83 € (duzentos e setenta e sete euros 
e oitenta e três cêntimos), isento de IVA. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 273/2018 
 

Considerando que: 
 
A. A Associação dos Amigos da Loiça de 

Sacavém, com o NIF 510536280, realizou no 
dia 22 de abril de 2018, entre as 15H15 e as 
17H20, a assembleia geral ordinária da 
respetiva associação, no auditório António 
Ferreira, o Compositor, no Museu de 
Cerâmica, em Sacavém; 

 
B. A utilização do auditório António Ferreira, o 

Compositor, pressupõe o pagamento de 23,00 
€ (vinte e três euros) por hora, IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 

 
C. A ocupação teve a duração total de duas 

horas, do que resulta um valor total a cobrar 
de 46,00 € (quarenta e seis euros), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade requereu a isenção de pagamento 

pela utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do ponto 5 do quadro normativo do 
auditório António Ferreira, o Compositor, no 
Museu de Cerâmica, em Sacavém, em conjunção 
com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela respetiva utilização, à Associação dos 
Amigos da Loiça de Sacavém, no valor total de 
46,00 € (quarenta e seis euros), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 8 de junho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

Proposta de aprovação de revisão ao Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 286/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conservatório d’Artes de Loures (CAL) foi 

criado em 2008 e está sedeado no Catujal. É 
uma escola de ensino especializado artístico, 
reconhecida pelo Ministério da Educação e é a 
única do género no concelho de Loures, sendo 
tutelada pela Associação Nacional de 
Educação Artística e Cultural; 

 
B. Foi aprovado na 59.º Reunião de Câmara, de 

2 de março de 2016, o Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural, no âmbito do desenvolvimento dos 
projetos: Bébéthoven, Músicos de Palmo e 
Meio e Musicarte; 

 
C. Na presente data, importa proceder à 

alteração do presente protocolo, tendo em 
conta que o projeto Musicarte, destinado aos 
alunos dos 1.º, 2.º e 3.º ciclos do ensino 
básico das salas das Unidades de Ensino 
estruturado e de Apoio à Multideficiência da 
rede pública do concelho, o seu custo é 
parcialmente assegurado pela candidatura 
Intervenção Integrada de Promoção do 
Sucesso Escolar, do Programa Operacional 
Regional de Lisboa 2020, e o projeto Músicos 
de Palmo e Meio passou a abranger as 
crianças de todas as salas do pré-escolar das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social do concelho; 

 
D. O Conservatório d’Artes de Loures 

disponibiliza seis apresentações públicas, de 
caráter musical, no âmbito do Departamento 
de Educação; 

 
E. A proposta de Protocolo de Colaboração 

mereceu a concordância, por parte da 
entidade parceira. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar 
a alteração do Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a Associação Nacional de 
Educação Artística e Cultural, contribuinte n.º 
501422692, nos termos estabelecidos na minuta 
de protocolo em anexo à presente proposta. 

 
 

Loures, 14 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
 

e a Associação Nacional 
de Educação Artística e Cultural 

 
(Referente aos Projetos Musicais: 

Bébéthoven e Músicos de Palmo e Meio 
e Musicarte) 

 
Com o objetivo de implementar e promover 
projetos de caráter musical junto das crianças e 
alunos entre os 0 e os 6 anos, é a Associação 
Nacional de Educação Artística e Cultural, através 
do Conservatório d’Artes de Loures, a entidade 
que assegura o desenvolvimento dos projetos: 
Bébéthoven (0 e os 3 anos) no âmbito da Creche 
Municipal, Músicos de Palmo e Meio (3 e os 6 
anos) destinado a todas as salas de Jardim de 
Infância da rede pública e de todas as Instituições 
Particulares de Solidariedade Social do concelho e 
Musicarte, destinado às Unidades de Ensino 
Estruturado e de Apoio à Multideficiência. 
 
Assim, o Município de Loures, neste ato 
representado pelo Sr. Presidente da Câmara, 
Bernardino Soares e a Associação Nacional de 
Educação Artística e Cultural, neste ato 
representada pela Presidente, Elisabete 
Fernandes, celebram entre si o presente Acordo 
de Colaboração com subordinação às cláusulas 
seguintes: 
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PRIMEIRA 
(Objeto) 

 
O presente protocolo tem por objeto a 
implementação e desenvolvimento dos projetos 
Bébéthoven, Músicos de Palmo e Meio e 
Musicarte, bem como a participação em iniciativas 
municipais, no âmbito da educação. 

 
 

SEGUNDA 
(Princípios Orientadores) 

 
Os projetos acima mencionados são dinamizados 
em sessões realizadas quinzenalmente, na 
Creche Municipal, nas salas de Jardim de Infância 
da rede pública e das Instituições Particulares de 
Solidariedade Social do concelho e nas Unidades 
de Ensino Estruturado e de Apoio à 
Multideficiência. 
 
a) Os projetos Bébéthoven, Músicos de Palmo e 

Meio e Musicarte são dinamizados por um 
docente. 

 
b) Os projetos são desenvolvidos durante o 

período letivo. 
 
c) A caracterização dos projetos, bem como o 

plano de trabalho consta do anexo ao 
protocolo e dele faz parte integrante. 

 
 

TERCEIRA 
(Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
O Município de Loures compromete-se a: 
 
a) Assegurar o pagamento de 65.918,74 € por 

ano letivo à Associação Nacional de Educação 
Artística e Cultural; 

 
b) Planear e calendarizar as sessões junto das 

direções dos Agrupamentos de Escolas e das 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social e remeter posteriormente a Associação 
Nacional de Educação Artística e Cultural, no 
início de cada ano letivo; 

 
c) Solicitar a participação em iniciativas 

municipais, no âmbito da educação, com pelo 
menos 15 dias de antecedência. 

 
 

QUARTA 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
A Associação Nacional de Educação Artística e 
Cultural compromete-se a: 

a) Entregar a calendarização das sessões ao 
Município de Loures, no início de cada ano 
letivo; 

 
b) Assegurar o desenvolvimento dos projetos 

Bébéthoven, na Creche Municipal, Músicos de 
Palmo e Meio, nas salas de Jardim de Infância 
da rede pública e das Instituições Particulares 
de Solidariedade Social do concelho e 
Musicarte, nas Unidades de Ensino 
Estruturado e de Apoio à Multideficiência, 
mediante calendarização definida e entregue 
pelo Município de Loures, no início de cada 
ano letivo; 

 
c) Afetar os docentes necessários ao 

desenvolvimento dos referidos projetos; 
 
d) Afetar os materiais necessários ao 

desenvolvimento dos referidos projetos; 
 
e) Assegurar a realização de atividades 

demonstrativas do trabalho desenvolvido ao 
longo de cada ano letivo; 

 
f) Assegurar a participação em seis eventos 

anuais promovidos pelo Departamento de 
Educação ou a convite deste. 

 
 

QUINTA 
(Obrigações conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização deste Protocolo. 

 
 

SEXTA 
(Revisão do Protocolo) 

 
O presente Protocolo deverá ser revisto por 
consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, 
nomeadamente quando a revisão seja 
indispensável para adequar a parceria aos 
objetivos definidos. 

 
 

SÉTIMA 
(Denúncia do Protocolo) 

 
O incumprimento das cláusulas previstas no 
presente protocolo por qualquer das partes, 
poderá dar lugar a denúncia do mesmo, desde 
que comunicada com 30 (trinta) dias de 
antecedência, por carta registada com aviso de 
receção. 
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OITAVA 
(Entrada em vigor e Duração) 

 
O presente protocolo vigora pelo período de três 
anos letivos, com início no ano letivo 2017-2018, 
se não for denunciado por qualquer das partes 
envolvidas, antes do seu termo. 

 
 

Loures, … de ………. de 2018. 
 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 

Dr. Bernardino Soares 
 
 

Associação Nacional 
de Educação Artística e Cultural 
Conservatório d’Artes de Loures 

 
Dr.ª Elisabete Fernandes 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Associações de Pais e Encarregados de 
Educação, para apoio ao acompanhamento de 
alunos com Necessidades Educativas Especiais, 
no âmbito da Componente de Apoio à Família. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 285/2018 

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

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

 
B. O Acordo de Colaboração relativo à CAF, nas 

escolas do primeiro ciclo do ensino básico 
público do Município de Loures, refere na 
alínea b) da cláusula 2.ª ser necessário 

articular com as entidades parceiras e 
Agrupamentos de Escolas as soluções 
adequadas para garantir o normal 
funcionamento e segurança das instalações 
utilizadas para a CAF, conforme disposto nas 
normas definidas para esse efeito; 

 
C. A alínea c) da cláusula 2.ª do acordo supra 

citado prevê avaliar o apoio e 
acompanhamento dos alunos com 
Necessidades Educativas Especiais (NEE), 
após proposta devidamente fundamentada e 
apresentada pelos restantes outorgantes; 

 
D. A EBI da Bobadela, a EB da Portela e a EB de 

Via Rara incorporam Unidades de Apoio 
Especializado, que integram alunos com 
multideficiência, os quais 
frequentam/frequentaram a CAF; 

 
E. As Associações de Pais e Encarregados de 

Educação da EBI Bobadela, da EB da Portela 
e da EB Via Rara, são responsáveis pelos 
CAF nestas escolas, tendo aumentado o 
número de recursos humanos para assegurar 
o bem-estar destes alunos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar 
a transferência de verbas para as associações 
abaixo indicadas para o apoio ao 
acompanhamento dos alunos com Necessidades 
Educativas Especiais. 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EBI da Bobadela 
Contribuinte: 509368212 
Verba a transferir: 4.075,50 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB da Portela 
Contribuinte: 504927493 
Verba a transferir: 4.075,50 € 
 
 
Entidade: Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Via Rara 
Contribuinte: 504447050 
Verba a transferir: 4.163,50 € 
 
 
Total: 12.314,50 € 
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Loures, 13 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, no âmbito do projeto Aventura na Cidade - 
ano letivo 2017/2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 287/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Projeto “Aventura na Cidade” é um 

programa de desenvolvimento de 
competências socioemocionais, desenvolvido 
pela ARISCO - Instituição para a Promoção 
Social e da Saúde, com um historial de 
aplicação bastante rico e consolidado. 

 
B. Este tem sido aplicado desde 2014, sob forma 

de projeto de prevenção de comportamentos 
de risco e promoção global da saúde e 
cidadania. A sua forte componente lúdica 
funciona como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização 
de uma metodologia ativa, de ação reflexão, 
permite a integração e assimilação dos 
conteúdos e vivências despertados pelo jogo; 

 
C. Desde o ano letivo 2014/2015 o projeto foi 

operacionalizado na rede escolar concelhia 
com o cofinanciamento da Fundação 
Gulbenkian - Cidadania Ativa, durante 2 anos, 
tendo o Município assumido a totalidade dos 
custos a partir do ano letivo 2016/2017; 

 
D. No presente ano letivo, a operacionalização 

envolve 6 Agrupamentos de Escolas e 1 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação, nos quais 30 Mestres de Jogo 
(aplicadores), 18 dos quais em formação pela 
primeira vez, garantem a aplicação do Projeto 
a 231 alunos. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, com a redação 
dada pela Lei n.º 69/2015, de 16 de julho, aprovar 
a celebração de Acordo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a ARISCO - Instituição para 
a Promoção Social e da Saúde, contribuinte n.º 
503166650, para o projeto Aventura na Cidade no 
ano letivo 2017/2018, nos termos estabelecidos na 
minuta de acordo em anexo à presente proposta. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

                                
 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 
 

AVENTURA NA CIDADE 
 

O presente documento destina-se a regular o 
funcionamento do Projeto Aventura na Cidade, no 
Concelho de Loures, no ano letivo de 2017/2018. 
 
O Projeto “Aventura na Cidade” é um Programa de 
Desenvolvimento de Competências Sócio - 
Emocionais, desenvolvido pela ARISCO, com um 
historial de aplicação bastante rico e consolidado. 
 
Neste sentido, tem sido aplicado sob forma de 
Projeto de Prevenção de Comportamentos de 
Risco e Promoção Global da Saúde e Cidadania. 
A sua forte componente lúdica funciona 
normalmente como um enorme fator de motivação 
para aplicadores e destinatários. A utilização de 
uma metodologia ativa, de ação reflexão, permite 
a integração e assimilação dos conteúdos e 
vivências despertados pelo jogo. 
 
No presente ano letivo envolve 6 Agrupamentos 
de Escolas e 1 Associação de Pais e 
Encarregados de Educação, nos quais 30 
“Mestres de Jogo” (aplicadores), 18 dos quais em 
formação pela primeira vez, garantem a aplicação 
do Projeto a 231 alunos. 
 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

71 

 

Entre 
 
o Município de Loures, adiante designado por 
Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 
Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, neste ato representado pelo 
Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares, 
 
e 
 
ARISCO - Instituição para a Promoção Social e da 
Saúde, adiante designada por Segundo 
Outorgante, com sede na Av. João Freitas Branco, 
n.º 14, 2760-073 Caxias, pessoa coletiva n.º 
503166650, neste ato representada pela 
Presidente da Direção, Exma. Sr.ª Ana Filipa 
Rodrigues Rogério. 
 
 
É celebrado um Acordo de Colaboração, adiante 
designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
1- O presente Acordo tem por objeto estabelecer 

e regular a parceria entre os Outorgantes, 
visando a execução do Projeto Aventura na 
Cidade, no ano letivo de 2017/2018, na rede 
escolar do concelho de Loures. 

 
 

Cláusula Segunda 
(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante 
 
1. Desenvolver um processo de divulgação e 

mobilização local de instituições e técnicos, 
em conjunto com o técnico destacado pelo 2.º 
Outorgante, de forma a viabilizar o arranque 
do Projeto; 

 
2. Efetuar, até final do presente ano letivo, a 

transferência de 3.500,00 € (três mil e 
quinhentos euros) referente a todas as 
despesas relacionadas com a execução do 
Projeto no concelho; 

 
3. Funcionar como estrutura de suporte ao 

Projeto, canalizando e recebendo toda a 
informação relacionada com o mesmo a nível 
local; 

 
 

4. Identificar um conjunto de técnicos de 
referência, que garantam o acompanhamento 
regular da implementação do Projeto no 
terreno, nomeadamente ao nível da 
monitorização da execução do previsto no 
Plano de Ação de cada entidade participante. 
Estes elementos deverão ainda garantir a 
articulação prioritária com o técnico nomeado 
pelo 2.º Outorgante para o concelho de 
Loures, devendo a mesma assumir, no 
mínimo, um caráter mensal; 

 
5. Disponibilizar as condições logísticas 

necessárias à realização das ações de 
formação, bem como de toda e qualquer 
sessão de divulgação, acompanhamento 
técnico e avaliação do Projeto; 

 
6. Colaborar no processo de avaliação do 

Projeto; 
 
7. Promover a articulação entre o 2.º Outorgante 

e o Centro de Formação de Professores 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho; 

 
8. Divulgar o trabalho desenvolvido junto dos 

meios de comunicação locais. 
 
 

Cláusula Terceira 
(Direitos e Obrigações 

do Segundo Outorgante) 
 

São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 
1. Colaborar na definição de estratégias para a 

constituição do grupo de Agrupamentos de 
Escolas a integrar o Projeto; 

 
2. Proceder a uma apresentação/divulgação do 

Projeto para todas as entidades consideradas 
pelo 1º Outorgante como alvo prioritário; 

 
3. Entregar, todo o material de suporte ao 

Projeto, mediante a assinatura do respetivo 
compromisso de participação e da folha de 
entrega de materiais, a todos os grupos de 
aplicação participantes no Projeto, 
assegurando ainda, durante a vigência do 
presente Acordo, a disponibilização/acesso a 
estes materiais a qualquer aplicador/grupo de 
aplicação, indicado pelo 1.º Outorgante e com 
formação comprovada, que assegure a 
aplicação do Projeto na rede escolar 
concelhia; 
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4. Realizar 30 horas de Formação de nível 
básico a um grupo, com um máximo de 24 
elementos, que participem no Projeto em 
representação das entidades envolvidas; 

 
5. Promover o acompanhamento técnico do 

processo de implementação do Projeto, quer 
junto às entidade participantes, quer junto do 
1º Outorgante, de acordo com o plano de ação 
a determinar no início do ano; 

 
6. Colaborar na organização do processo de 

divulgação do Projeto a pais e encarregados 
de educação dos jogadores abrangidos; 

 
7. Proceder à avaliação do Projeto; 
 
8. Entregar uma declaração comprovativa da 

participação de cada técnico no Projeto; 
 
9. Desenvolver os contactos necessários com o 

Centro de Formação de Professores de 
Loures Oriental, tendo em vista a Acreditação 
do Projeto no Concelho. 

 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações Conjuntas) 

 
Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido 
de garantir a boa realização do objeto deste 
Acordo. 

 
 

Cláusula Quinta 
(Revisão do Acordo) 

 
O presente Acordo poderá ser revisto por 
consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, 
nomeadamente quando a revisão seja 
indispensável para adequar a parceria aos 
objetivos definidos. 

 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia do Acordo) 

 
O presente Acordo pode ser denunciado nos 
termos da Lei. 

 
 

Cláusula Sétima 
(Interpretação e Integração de Lacunas) 

 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e 
integração de lacunas do presente Acordo serão 
decididas por consenso entre os Outorgantes. 

 

Cláusula Oitava 
(Entrada em Vigor e Duração) 

 
O presente Acordo produz efeitos para o ano letivo 
2017/18. 

 
 

Loures, ___ de ________ de 2018. 
 
 

O Primeiro Outorgante 
 

____________________________________ 
(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 

 
 
 

O Segundo Outorgante 
 

____________________________________ 
(Presidente da ARISCO 

Instituição para a Promoção Social e da Saúde) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e do Sr. Vereador eleitos pelo 
Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 
 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL 

 
Processo n.º 60440/LA/L/OR/2012 
Administração Conjunta da AUGI Terras de 
Teresa 
Proposta de aprovação dos projetos de 
infraestruturas, de revogação da condição de 
emissão do alvará de licença de loteamento à 
prévia emissão do alvará de loteamento do bairro 
Coroas-B, de aprovação do valor das taxas 
urbanísticas devidas pela emissão da licença de 
loteamento e pela realização, manutenção e 
reforço de infraestruturas, de fixação de prazo 
para a conclusão das obras de urbanização, de 
aprovação do valor de caução para garantia das 
obras de urbanização e de aprovação da emissão 
do alvará de licença de loteamento e das 
respetivas condições, nos termos das informações 
dos serviços. 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 288/2018 
 

Considerando: 
 
A. A anterior aprovação do projeto de 

loteamento/reconversão na 31.ª reunião de 
Câmara, realizada a 21 de janeiro de 2015; 

 
B. A receção de todos os projetos de 

infraestruturas de apoio às obras de 
urbanização e uma melhor ponderação face à 
envolvente construída; 

 
C. O referido na informação n.º 

22/EMAUGI/JS/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 22/EMAUGI/JS/2018, ainda da 
informação do Chefe de Equipa: 
 
1. Aprovar os projetos de infraestruturas; 
 
2. Revogar a condição de emissão do alvará de 

licença de loteamento à prévia emissão do 
alvará de loteamento do bairro Coroas-B; 

 
3. Aprovar o valor das taxas urbanísticas devidas 

pela emissão da licença de loteamento e pela 
realização, manutenção e reforço de 
infraestruturas; 

 
4. Fixar o prazo para a conclusão das obras de 

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

obras de urbanização; 
 
6. Aprovar a emissão do alvará de licença de 

loteamento e as respetivas condições. 
 
 
 
 
 
 

Loures, 12 de junho de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

ECONOMIA E INOVAÇÃO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação do Galardão de Mérito Empresarial 
2018, do formulário e do prazo para candidatura. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 289/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é atribuição dos municípios a 
promoção do desenvolvimento; 

 
B. Assume enorme relevância reconhecer e 

distinguir as empresas que tenham contribuído 
de forma significativa para a competitividade e 
a criação de emprego no concelho de Loures; 

 
C. O Município de Loures pretende potenciar o 

investimento e a competitividade empresarial 
em estreita colaboração com o tecido 
empresarial, como alavanca do progresso 
económico e social do concelho; 

 
D. A implementação de boas práticas 

empresariais é um contributo indissociável 
para a afirmação de um concelho 
empreendedor, competitivo e inovador; 

 
E. O Município de Loures relançou em 2015 a 

promoção do Galardão de Mérito Empresarial, 
aprovando o seu Regime de Participação bem 
como a Comissão de Avaliação; 

 
F. É intenção continuar a galardoar as empresas 

que contribuem para o desenvolvimento 
socioeconómico do Concelho de Loures, 
através da criação de riqueza e valor e que se 
destaquem pela sua atividade empresarial nas 
áreas da inovação, empreendedorismo e 
internacionalização, reforçando, deste modo, a 
respetiva sustentabilidade, mediante a entrega 
anual do Galardão de Mérito Empresarial; 
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G. A estratégia municipal de desenvolvimento 
socioeconómico tem promovido uma relação 
de parceria institucional com os atores locais e 
nacionais, tornando-se imprescindível o 
envolvimento das entidades convidadas na 
realização do Galardão de Mérito Empresarial; 

 
H. O Regime de Participação e o e-Formulário 

em vigor foram objeto de novos contributos da 
Comissão de Avaliação, que foram 
globalmente integrados no documento final 
designado Normas de Participação e um novo 
e-Formulário; 

 
I. Nos temos do número 1 do artigo 8.º das 

Normas de Participação, o prazo de 
candidatura ao Galardão de Mérito 
Empresarial é fixado anualmente, por 
deliberação da Câmara Municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere aprovar: 
 
1. As Normas de Participação do Galardão de 

Mérito Empresarial; 
 
2. O e-Formulário de candidatura; 
 
3. O prazo de candidatura do evento anual 

Galardão de Mérito Empresarial a decorrer 
entre os dias 9 de julho e 14 de setembro de 
2018. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                            
 

GALARDÃO DE MÉRITO EMPRESARIAL 
 

Normas de Participação 
 

CAPÍTULO I 
Disposições Iniciais 

 
Preâmbulo 

 
Consolidar uma visão de desenvolvimento 
económico e social do concelho e afirmar Loures 
como um território gerador de emprego, tem 
constituído um objetivo estratégico do Município. 
Cumprindo esse desiderato, têm sido 
implementadas medidas de “estímulo da 
Economia” e do reforço da “capacitação do Tecido 
Económico Local”, promovendo, em simultâneo, a 
“Inovação e o Desenvolvimento Tecnológico”, 
afirmando Loures como um concelho capaz de 
“atrair investimento e de reafirmar a sua vocação 
turística”. 
Nesse sentido, o Município de Loures deliberou 
instituir o “Galardão de Mérito Empresarial”. 

 
 

Artigo 1.º 
Âmbito 

 
O Município de Loures, visando o reconhecimento 
da atividade empresarial desenvolvida no 
Concelho, promove, anualmente, a entrega de um 
prémio de reconhecimento. 

 
 

Artigo 2.º 
Designação do Galardão 

 
O prémio a atribuir às entidades empresariais que 
promovam o desenvolvimento socioeconómico 
sustentável do Concelho é denominado por 
Galardão de Mérito Empresarial. 

 
 

Artigo 3.º 
Outras Distinções 

 
O Município de Loures, sob proposta da Comissão 
de Avaliação e, caso se justifique, poderá 
reconhecer de forma simbólica, com a atribuição 
de uma “Menção Honrosa”, as entidades 
empresariais candidatas que não tendo sido 
distinguidas com o Galardão, se tenham 
destacado de forma particular contribuindo para o 
desenvolvimento socioeconómico do concelho. 
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Artigo 4.º 
Figura do Galardão 

 
O Galardão a atribuir às entidades candidatas, 
assume uma forma simbólica de reconhecimento 
do mérito e do contributo das entidades 
empresariais no desenvolvimento empresarial 
concelhio, sendo constituído por uma reprodução 
da escultura “Monumento ao Trabalho”, prémio do 
concurso de artes plásticas em 1984, do autor Luz 
Correia e pela atribuição de um Certificado de 
Galardoado. 

 
 

Artigo 5.º 
Intento do Galardão 

 
1. No reconhecimento a prestar pelo seu 

contributo no desenvolvimento empresarial 
concelhio, as entidades empresariais 
assumem a forma similar, independentemente 
do seu setor de atividade. 

 
2. A atribuição do Galardão de Mérito 

Empresarial e/ou “Menção Honrosa”, visa 
premiar, de forma equivalente, as entidades 
que mais tenham contribuído para o 
desenvolvimento do Concelho de Loures, 
através da criação de riqueza, valor e de 
emprego, e que se destaquem, pela sua ação 
empresarial, nas áreas da inovação, 
capacidade empreendedora e 
internacionalização, consolidando, deste 
modo, a sua sustentabilidade socioeconómica. 

 
 

Artigo 6.º 
Comunicação da decisão 

 
As entidades galardoadas serão devidamente 
notificadas da deliberação, por escrito ou correio 
eletrónico, declarando assentimento no formulário 
de candidatura. 

 
 

Artigo 7.º 
Entrega e publicitação 

 
1. A entrega do Galardão de Mérito Empresarial 

e/ou Menção Honrosa será realizada 
anualmente, em cerimónia pública. 

 
2. As entidades premiadas poderão fazer uso 

desta condição em órgãos de comunicação 
social, anúncios ou relatórios, especificando o 
ano em que lhes foi concedida a distinção. 

 
 

3. A Câmara Municipal de Loures publica nos 
seus meios de comunicação, nomeadamente 
no seu sítio eletrónico, a atribuição do 
Galardão. 

 
 

CAPÍTULO II 
Processo de candidatura, 

seleção e atribuição do prémio 
 

Artigo 8.º 
Processo de candidaturas 

 
1. O prazo de candidatura será fixado 

anualmente, por deliberação da Câmara 
Municipal e publicitado no sítio eletrónico do 
Município de Loures, após deliberação. 

 
2. As entidades empresariais interessadas 

deverão formalizar a sua candidatura, no sítio 
eletrónico da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt). 

 
3. O processo de candidatura é constituído pelo 

formulário de candidatura próprio, 
corretamente preenchido, e pelos documentos 
que os proponentes considerem relevantes 
juntar ao processo de avaliação. 

 
4. Só podem ser candidatas ao Galardão as 

entidades com instalações no Município de 
Loures, com ou sem sede, e que se 
encontrem regularmente licenciadas para o 
exercício da sua atividade, nos termos da 
legislação em vigor. 

 
5. As entidades titulares do Galardão, que se 

recandidatem, serão avaliadas tendo em 
consideração o desenvolvimento ulterior 
alcançado, desde a última avaliação. 

 
6. No caso de aceitação da candidatura pela 

Comissão de Avaliação, será atribuído 
Certificado de Participação às entidades 
participantes. 

 
7. A apresentação de candidatura ao Galardão 

de Mérito Empresarial pressupõe aceitação 
dos termos e condições do presente 
Normativo de Participação. 

 
 

Artigo 9.º 
Análise das candidaturas 

 
1. Só serão aceites as candidaturas submetidas 

até à data limite do prazo estabelecido para o 
efeito e que satisfaçam os critérios de 
avaliação previstos no presente Normativo. 
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2. As candidaturas aceites serão posteriormente 
sujeitas a um processo de avaliação e 
seleção, da competência da Comissão de 
Avaliação. 

 
3. Durante a avaliação e seleção, poderá ser 

solicitada informação e documentação 
pertinente ao âmbito do processo. 

 
4. Nas candidaturas aceites e integradas no 

processo de avaliação, quando se justifique, 
poderão as entidades empresariais serem 
selecionadas e sujeitas a visitas às suas 
instalações no Concelho, pela Comissão de 
Avaliação. 

 
 

Artigo 10.º 
Comissão de Avaliação 

 
1. A Comissão de Avaliação, aprovada por 

deliberação da Câmara Municipal, é 
constituída, nomeadamente por: 

 
� Presidente da Câmara Municipal de Loures; 
� Um vereador indicado por cada força política 

com representação na Câmara Municipal de 
Loures; 

� Representantes de diversas entidades com 
relevância para o concelho de Loures, a 
convidar para o efeito. 

 
2. Nas sua faltas e impedimentos, os elementos 

designados para a Comissão de Avaliação 
poderão fazer-se representar pelos seus 
legítimos substitutos. 

 
 

Artigo 11.º 
Competências da Comissão de Avaliação 

 
A Comissão terá as seguintes atribuições e 
competências: 
 
1. Garantir o rigor e a transparência de todos os 

procedimentos relacionados com a 
homologação e atribuição dos Galardões. 

 
2. Selecionar as entidades contempladas. 
 
3. Analisar os critérios relativos à atribuição do 

Galardão, bem como propor à Câmara 
Municipal a atribuição do mesmo. 

 
4. Rejeitar as candidaturas que não preencham 

os requisitos estabelecidos para o processo de 
seleção. 

 
 

Artigo 12.º 
Critérios de avaliação das candidaturas 

 
Compete à Comissão de Avaliação ponderar a 
avaliação das candidaturas, tendo em 
consideração, entre outros, os seguintes critérios: 
 
> Competitividade empresarial; 
> Criação de emprego; 
> Qualidade da inovação tecnológica; 
> Gestão responsável dos recursos humanos; 
> Capacidade de internacionalização; 
> Investimento realizado; 
> Responsabilidade social; 
> Cooperação empresarial; 
> Dimensão ambiental. 

 
 

Artigo 13.º 
Deliberação 

 
1. A Comissão de Avaliação delibera por maioria 

simples de votos, tendo o seu presidente voto 
de qualidade, a proposta de atribuição do 
Galardão de Mérito Empresarial e/ou Menção 
Honrosa a apresentar na deliberação final da 
Câmara Municipal. 

 
2. A homologação e atribuição do Galardão 

depende de deliberação da Câmara Municipal, 
sob proposta da Comissão de Avaliação. 

 
 

CAPÍTULO III 
Disposições finais e transitórias 

 
Artigo 14.º 

Integração de lacunas 
 

As eventuais lacunas, identificadas no presente 
Normativo, serão integradas por deliberação da 
Comissão de Avaliação. 

 
 

Artigo 15.º 
Entrada em vigor 

 
A presente Norma entra em vigor após aprovação 
pela Câmara Municipal e publicação, nos termos 
do artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Formulário eletrónico de 
candidatura ao Galardão de Mérito Empresarial, 
para preenchimento online, encontra-se disponível 
no endereço http://applab.cm-loures.pt/gme/ 

 
 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de celebração de Acordo de Cooperação 
entre o Município de Loures e a União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
e da inerente transferência de verba, no âmbito da 
realização da Feira Setecentista 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 290/2018 

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

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

 
B. A Feira Setecentista é uma iniciativa realizada 

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

 
C. Esta recriação histórica tem tido uma 

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

 
D. A Feira Setecentista sempre foi uma 

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

 
E. A promoção, organização e realização de tal 

evento implica um conjunto de despesas, 
cabendo ao Município, anualmente, os custos 
relativos à Câmara dos Ofícios e à Sociedade 
Portuguesa de Autores; 

 
F. Que a afetação total dos custos de 

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

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

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

 
2. Aprovar a realização da transferência do 

montante de 17.650.00 € (dezassete mil 
seiscentos e cinquenta euros) a favor da 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, contribuinte n.º 510839657, 
para comparticipação nas despesas de 
animação e direitos de autor relativas à Feira 
Setecentista 2018. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) António Pombinho 
 
 
 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 
 

entre 
 

Município de Loures 
e 

União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do tojal 

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

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

 
b) A Feira Setecentista é uma iniciativa realizada 

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

 
c) Esta recriação histórica tem tido uma 

crescente procura de visitantes e expositores, 
tendo-se, nesta sequência, em 2014, optado 
pelo alargamento do evento para dois dias, e 
pela ampliação do espaço envolvente; 
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d) A Feira Setecentista sempre foi uma 
organização conjunta do Município de Loures 
e da União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, permitindo assim um 
planeamento mais eficaz e direcionado para o 
crescimento da iniciativa; 

 
e) Os custos que o Município suporta 

anualmente são relativos à Câmara dos 
Ofícios e à Sociedade Portuguesa de Autores, 
prevendo-se para o ano de 2018, um 
orçamento de cerca de 17.650,00 € para a 
animação e direitos de autor; 

 
f) Que a afetação total dos custos de 

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

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

 
 

Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 
O presente Acordo estabelece as formas de 
cooperação entre o Município e a União das 
Freguesias para a organização e realização da 
iniciativa “Feira Setecentista 2018”. 

 
 
 
 

Cláusula Segunda 
(Colaboração das partes) 

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

 
 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Município) 

 
1. O Município compromete-se a apoiar 

financeiramente a União das Freguesias, no 
âmbito da iniciativa Feira Setecentista 2018, 
sendo esse apoio no montante de 17.650,00 € 
(dezassete mil seiscentos e cinquenta euros). 

 
2. O pagamento do apoio financeiro previsto no 

número anterior ocorrerá, preferencialmente, 
no decurso do mês de setembro de 2018. 

 
3. O Município compromete-se, igualmente, a 

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

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

madeira para a realização do Mercado 
Setecentista; 

 
- Montagem de estrutura para animação e 

exposição de sinos e estátuas; 
 
- Montagem de parede amovível para exposição 

no interior do Palácio dos Arcebispos; 
 
b) Serviços de eletricidade e água 
 
- Reforço da iluminação na Praça Monumental, 

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

 
- Apoio na presença do piquete de eletricistas 

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

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

Popular; 
 
- Cedência de mesas de madeira do Parque 

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

Centro de Convívio e Cultura Popular, no dia 
29/09 das 11h00 às 23h00 e no dia 30/09 das 
10h00 às 21h00; 

 
- Cedência de papeleiras e contentores para o 

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

participantes no Desfile Setecentista, no dia 
29/09, das 20h00 às 21h30; 

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

Churrasco Popular a ter lugar no domingo - 30 
de setembro - entre as 16h00 e as 21h00; 

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

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

Serviço de Polícia Municipal, no dia 29/9, 
durante a realização do Desfile Setecentista, 
no período compreendido entre as 21h30 e as 
23h00; 

 
h) Comunicação 
 
- Produção de cartazes e folhetos com a 

programação do evento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cláusula Quarta 
(Obrigações da União das Freguesias) 

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

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

 
b) Colocar o logótipo da Câmara Municipal de 

Loures em todos os materiais de divulgação 
do evento; 

 
c) Contratar os serviços e bens necessários 

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

 
d) Apoiar nas montagens, disponibilização de 

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

 
 

Cláusula Quinta 
(Validade e Vigência) 

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

 
 

Cláusula Sexta 
(Denúncia) 

 
1. O presente Acordo de Cooperação pode 

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

 
2. Não obstante o número anterior, as partes 

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

 
 

Cláusula Sétima 
(Revogação, incumprimento e rescisão) 

 
1. As partes outorgantes podem revogar o 

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

 
 

Cláusula Oitava 
(Revisão) 

 
1. O presente Acordo pode ser objeto de revisão 

por entendimento das partes a qualquer 
momento. 

 
2. Eventuais alterações ou revisão serão 

efetuadas por aditamento. 
 
 

Cláusula Nona 
(Dúvidas e omissões) 

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

 
 

Cláusula Décima 
(Termos) 

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

 
 

Loures, … de ………… de 2018 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

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

 
João da Silva Florindo 

(Presidente da Junta da União das Freguesias) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

CP 26/2017 
Empreitada de remodelação da rede de 
abastecimento de água a Santo António dos 
Cavaleiros (Fase 3) 
Proposta de aprovação do relatório final do Júri do 
procedimento e de adjudicação da empreitada de 
remodelação da rede de abastecimento de água a 
Santo António dos Cavaleiros (Fase 3) por um 
prazo de 12 (doze) meses, à concorrente 
Construbuild - Services, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 268/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Após deliberação de Câmara de 20 de 

setembro de 2017 para início do 
procedimento, por concurso público, para a 
execução da empreitada de remodelação da 
rede de abastecimento de água a Santo 
António dos Cavaleiros (Fase 3), publicitado a 
10 de novembro de 2017, e identificado sob o 
n.º CP 26/2017, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, na qualidade 
de entidade adjudicante, procederam a 1 de 
fevereiro de 2018 à abertura das propostas 
apresentadas pelos concorrentes e, na 
sequência, à elaboração do relatório preliminar 
pelo respetivo Júri designado; 

 
B. Tal relatório preliminar foi devidamente 

notificado aos concorrentes para efeitos de 
pronúncia em sede de audiência prévia dos 
interessados, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 123.º, por remissão do artigo 147.º, 
ambos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro; 

 
C. Após audiência prévia, em que nenhum 

concorrente se pronunciou, o Júri do 
procedimento, reunido a 29 de maio passado, 
elaborou o relatório final que se junta em 
anexo, propondo a adjudicação da empreitada 
em causa por um prazo de 12 (doze) meses, à 
concorrente Construbuild - Services, Lda., pelo 
preço global de 504.547,99 € (quinhentos e 
quatro mil, quinhentos e quarenta e sete euros 
e noventa e nove cêntimos), acrescido de IVA 
à taxa legal em vigor; 
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D. Por deliberação de 8 de junho de 2018, o 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, aprovou 
remeter o procedimento de concurso em 
causa aos órgãos Câmara Municipal de 
Loures e Câmara Municipal de Odivelas para 
aprovação do referido relatório final do Júri do 
procedimento e decisão de adjudicação nos 
termos identificados no considerando anterior, 
conforme proposta n.º 245/2018 que se junta 
em anexo. 

 
 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 73.º e n.º 4 do artigo 
148.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
do disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual: 
 
1. A aprovação do relatório final do Júri do 

procedimento, constante do documento em 
anexo; 

 
2. A adjudicação da empreitada de remodelação 

da rede de abastecimento de água a Santo 
António dos Cavaleiros (Fase 3) por um prazo 
de 12 (doze) meses, à concorrente 
Construbuild - Services, Lda, pelo preço global 
de 504.547,99€ (quinhentos e quatro mil, 
quinhentos e quarenta e sete euros e noventa 
e nove cêntimos), acrescido de IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

CP 24/2017 
Empreitada de construção do reservatório dos 
Pedernais 
Proposta de não adjudicação do procedimento por 
concurso público para a empreitada de construção 
do reservatório dos Pedernais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 269/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Após deliberação de câmara de 6 de setembro 

de 2017 para início do procedimento por 
concurso público para a execução da 
empreitada de construção do reservatório dos 
Pedernais, publicitado a 22 de dezembro de 
2017, e identificado sob o n.º CP 24/2017, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, na qualidade de entidade 
adjudicante, procederam a 5 de março de 
2018 à abertura das propostas, tendo sido 
verificado que não foram apresentadas 
propostas; 

 
B. Por deliberação de 8 de junho de 2018, o 

Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, decidiu pela 
não adjudicação do procedimento de concurso 
em causa, por não ter sido apresentada 
qualquer proposta, que nos termos da al. a) do 
n.º 1 do artigo 79.º do Código dos Contratos 
Públicos é fundamento de não adjudicação do 
procedimento, conforme proposta n.º 246/2018 
que se junta em anexo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 79.º conjugado com o 
artigo 73.º ambos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação, a não 
adjudicação do procedimento por concurso público 
para empreitada de construção do reservatório 
dos Pedernais. 

 
Loures, 13 de junho de 2018 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

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



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

82 

 

GESLOURES 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 

Unipessoal, Lda. 
 

Proposta de aprovação dos Quadros Normativos e 
dos Tarifários a vigorar para o período 
compreendido entre 1 de setembro de 2018 e 31 
de agosto de 2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 270/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração da Gesloures - 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. (Gesloures), deliberou, na 
sua reunião de 8 de junho de 2018, submeter 
à aprovação da Câmara Municipal de Loures 
os Quadros Normativos e Tarifários relativos à 
utilização de instalações e frequência de 
atividades para o período a vigorar entre 1 de 
setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019; 

 
B. Nos termos da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º 

dos Estatutos da Gesloures, compete à 
Câmara Municipal aprovar e determinar os 
Tarifários e os Quadros Normativos daquela 
empresa municipal. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea f) do n.º 1 do artigo 19.º dos Estatutos da 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., aprovar os Quadros 
Normativos e Tarifários da Gesloures, nos termos 
propostos pelo Conselho de Administração da 
Gesloures, na sua reunião de 8 de junho de 2018, 
para o período a vigorar entre 1 de setembro de 
2018 a 31 de agosto de 2019, a seguir indicados: 
 
1. Quadro Normativo Geral de Acesso a 

Instalações e Atividades Época 2018/2019; 
 
2. Quadro Normativo (Anexo I - Escola de 

Natação); 
 
3. Quadro Normativo (Anexo II - Atividades 

Aquáticas - Utilização Livre); 
 
4. Quadro Normativo (Anexo III - Atividades de 

Manutenção da Condição Física (Fitness)); 
 
5. Quadro Normativo (Anexo IV - Programa 

“Hora dos Sábios”); 
 

6. Quadro Normativo (Anexo V -  Atividades 
Terapêuticas); 

 
7. Quadro Normativo (Anexo VI - Atividades de 

Tempos Livres); 
 
8. Quadro Normativo (Anexo VII - Área 

Desportiva); 
 
9. Quadro Normativo (Anexo VIII - Trabalhadores 

e Colaboradores); 
 
10. Quadro Normativo (Anexo IX - Tabela Geral 

de Preços 2018/2019); 
 
11. Quadro Normativo (Anexo X - Tabela de 

Preços de Serviços e Produtos 2018/2019); 
 
12. Quadro Normativo Instituições. 

 
 

Loures, 13 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos pelo 
Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, os Quadros Normativos da Gesloures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., para 2018, referidos supra, 
encontram-se disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 107/2018 
 

de 19 de junho de 2018 
 

Plano de Ação Integrado 
do Bairro da Quinta da Fonte 

 
Considerando: 
 
- O investimento na Requalificação e 

Remodelação dos Edifícios e Espaços 
Exteriores do Bairro da Quinta da Fonte na 
Apelação, que o Município de Loures vai 
realizar; 

 
- A importância de definir um Plano de Ação 

Integrado para o Bairro, aproveitando o 
impulso do investimento na requalificação do 
edificado e as perspetivas abertas pela 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 
56/2018; 

 
- A necessidade de criar equipas de bairro para 

acompanhar de perto a vivência e os 
problemas dos moradores e assegurar a 
preparação, o desenvolvimento e a 
monitorização do Plano de Ação Integrado, 
bem como a coordenação da intervenção e 
contributo dos diversos serviços municipais. 

 
Pelo exposto e para os devidos feitos, determino, 
nomear a Dr.ª Patrícia Pereira Brasil Guedes de 
Carvalho como Coordenadora do Plano de Ação 
Integrado do Bairro da Quinta da Fonte. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VEREADORES 
 

� INFORMAÇÃO n.º 17/VAP/2018 

 
de 18 de Junho de 2018 

 
Período de férias 

 
Informo que por motivo de gozo de férias estarei 
ausente nos dias 21 e 22 de Junho do corrente 
ano. 

 
O Vereador 

 
(a) António Pombinho 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 

� INFORMAÇÃO n.º Inf.183 

DA/DZVF/MN_2018 
 

de 7 de junho de 2018 
 

sobre a qual foram exarados 
despachos de concordância, 
datado de 8 de junho de 2018 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Ambiente 

e datado de 12 de junho de 2018 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição da Chefe da Divisão 

de Zonas Verdes e Floresta 
no período de férias 

compreendido entre 11 e 15 de junho 
 

Considerando a ausência da Chefe da Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, por motivo de férias, no 
período compreendido entre 11 e 15 de junho, 
propõe-se que a sua substituição com as 
competências subdelegadas pelo Senhor Diretor 
do Departamento de Ambiente constantes do 
Despacho n.º 130/2017, de 13 de novembro de 
2017, sejam asseguradas pelo técnico superior 
João Lucas. 
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Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para os efeitos de 
divulgação interna. 

 
 

A Chefe da Divisão de Zonas Verdes e Floresta 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 
 

     

 
INTERVENÇÃO LOCAL 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º Inf.010/2018/GIL/PQ 

 
de 8 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de junho de 2018, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
Substituição do Coordenador 

do Gabinete de Intervenção Local (GIL) 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias durante o período compreendido entre 8 
e 27 de junho de 2018, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pela técnica superior 
Maria Carlos Simão Martins Santos. 
 
Propõe-se ainda o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

O Coordenador do Gabinete Intervenção Local 
(GIL) 

 
(a) Paulo Quaresma 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 
 

� INFORMAÇÃO n.º E/62902/2018 

 
de 18 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de junho de 2018, 

pelo Sr. Diretor 
do Departamento de Recursos Humanos 

 
Substituição em período de férias 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 25 de 
junho a 2 de julho de 2018 sejam cometidas as 
competências que lhe foram subdelegadas pelo 
despacho n.º 136, de 15.11.2017, do Sr. Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Anabela Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação. 

 
 

A chefe de DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
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AVISO 
 
 

AVISO n.º 22/DGRH/2018 
 

Aviso de Abertura do Procedimento 
para atribuição de licenças 

para o exercício da atividade 
de Guarda-Noturno 

 
Encontra-se aberto o procedimento para atribuição 
de licenças para o exercício da atividade de 
Guarda-Noturno, nos termos da Lei n.º 105/2015, 
de 25 de agosto, com vista à atribuição de 15 
(quinze) licenças para o exercício da atividade de 
guarda-noturno no Concelho de Loures, para as 
seguintes áreas de atuação: 
 
Zona A - Toda a área da Freguesia de Bucelas 
Zona B - Toda a área da União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação 
Zona C - Toda a área do Infantado, Fanqueiro, 
Sete Casas, Bairro da Milharada 
Zona D - Toda a área da Freguesia de Loures 
Zona E - Toda a área da Freguesia de Lousa 
Zona F - Toda a área da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela 
Zona G - Toda a área da anterior Freguesia de 
Sacavém 
Zona H - Toda a área da anterior Freguesia de 
Prior Velho 
Zona I - Frielas, incluindo a zona industrial, Quinta 
das Flores, Flamenga, Santo António dos 
Cavaleiros (Zona Baixa), Almirante até à Av. D. 
Pedro e Ponte de Frielas 
Zona J - Santo António dos Cavaleiros (zona 
central), Almirante e Urbanização do Conventinho 
Zona K - Cidade Nova, Paradela e Torres da Bela 
Vista 
Zona L - Área da anterior Freguesia de Santa Iria 
de Azóia e da anterior Freguesia de São João da 
Talha 
Zona M - Área da anterior Freguesia de Bobadela 
Zona N - Área da anterior Freguesia de Santo 
Antão do Tojal 
Zona O - Área da Freguesia de Fanhões 
 
1- Métodos e critérios de seleção 
 
1.1- Os métodos de seleção a utilizar 

obrigatoriamente no recrutamento são os 
seguintes: 

 
a) Prova de conhecimentos, destinada a avaliar 

se, e em que medida, os candidatos dispõem 
das competências técnicas necessárias ao 
exercício da função de guarda-noturno; 

A Prova de Conhecimentos assumirá a forma 
escrita, revestindo caráter teórico, é individual 
e será efetuada em suporte de papel com 
duração aproximada de 60 minutos. 
Durante a realização da prova é permitida a 
consulta da bibliografia, desde que não 
comentada ou anotada, devendo os 
candidatos fazer-se acompanhar da mesma. 
A prova incidirá sobre o programa/bibliografia 
seguinte: 
 
Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto e Lei n.º 
5/2006, de 23 de abril, ambas na sua atual 
redação. 

 
b) Avaliação psicológica, destinada a avaliar se, 

e em que medida, os candidatos dispõem das 
restantes competências exigíveis ao exercício 
da função de guarda-noturno. 

 
1.2- Exceto quando afastados, por escrito, os 

métodos de seleção dos candidatos que já 
sejam guardas-noturnos habilitados, são os 
seguintes: 

 
a) Avaliação curricular; 
 
b) Entrevista de avaliação de competências 

exigíveis para o exercício da função. 
 
A valoração dos métodos de seleção será 
convertida numa escala de 0 a 20 valores, 
considerando-se a valoração até às centésimas, 
de acordo com a especificidade de cada método. 
 
1.3- Independentemente dos métodos aplicados a 

ordenação final dos candidatos é unitária, 
sendo critérios de preferência os seguintes: 

 
a) Exercer a atividade de guarda-noturno na 

localidade da área colocada a concurso; 
 
b) Exercer a atividade de guarda-noturno; 
 
c) Possuir habilitações académicas mais 

elevadas; 
 
d) Ter pertencido aos quadros de uma força ou 

serviço de segurança e não ter sido afastado 
por motivos disciplinares. 

 
1.4- A classificação final, numa escala de 0 a 20 

valores, resulta da média aritmética simples 
das classificações obtidas na prova de 
conhecimentos e na avaliação psicológica ou 
na avaliação curricular e entrevista de 
avaliação de competências, com 
arredondamento às centésimas. 
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Consideram-se não aprovados para o 
exercício da atividade de guarda-noturno os 
candidatos que obtenham classificação 
inferior a 10 valores. 

 
1.5- Caso subsista uma situação de igualdade 

entre os candidatos a guarda-noturno, após a 
aplicação dos critérios previstos no artigo 
anterior, tem preferência, pela seguinte 
ordem: 

 
a) O candidato com menor idade; 
 
b) O candidato que tiver mais anos de serviço, no 

caso de se estar em presença de vários 
candidatos que, anteriormente tenham 
exercido a atividade de guarda-noturno. 

 
1.6- A lista de ordenação final, referida por zona, 

será notificada aos interessados e afixada nas 
Juntas de Freguesia de acordo com as áreas 
de atuação do presente aviso e publicitada na 
página eletrónica da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm-loures.pt). 

 
 
2- Composição do júri 
 
A seleção dos candidatos à atribuição de licença 
para o exercício da atividade de guarda-noturno 
cabe ao júri composto e aprovado por Deliberação 
da Câmara Municipal de Loures na sua 82.ª 
Reunião de 25 de janeiro de 2017: 
 
Zona A | Bucelas 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Filipe André Correia dos Santos Paulino, 

Capitão de Cavalaria, Comandante do 
Destacamento Territorial da GNR de Vila 
Franca de Xira. 

- Élio Alexandre Capricha Matias, Presidente da 
Junta de Freguesia de Bucelas. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 

Zona B | Camarate, Unhos e Apelação 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Ana Catarina Carvalho, Subcomissário da 

Polícia de Segurança Pública. 
- Renato Joaquim Alves, Presidente da Junta da 

União das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona C | Infantado, Fanqueiro, Sete Casas, 
Bairro da Milharada 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Artur Ribeiro Serafim, Subcomissário da 

Polícia de Segurança Pública. 
- Pedro Jorge Esteves Vieira, Vogal da Junta de 

Freguesia de Loures. 
 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona D | Loures 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 
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Vogais: 
 
- Artur Ribeiro Serafim, Subcomissário da 

Polícia de Segurança Pública. 
- Pedro Jorge Esteves Vieira, Vogal da Junta de 

Freguesia de Loures. 
 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona E | Lousa 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Filipe André Correia dos Santos Paulino, 

Capitão de Cavalaria, Comandante do 
Destacamento Territorial da GNR de Vila 
Franca de Xira. 

- Nélson César Gonçalves Batista, Presidente 
da Junta de Freguesia de Lousa. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona F | Moscavide e Portela 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Paulo Adriano Capelo de Aguiar, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- Maria Margarida Marques Pires, Técnica 
Superior da Junta da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela. 

 
 
 

Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona G | Sacavém 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Paulo Adriano Capelo de Aguiar, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- Francisco António Gravito Ribeiro, Vogal da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona H | Prior Velho 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Paulo Adriano Capelo de Aguiar, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- Francisco António Gravito Ribeiro, Vogal da 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
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Zona I | Frielas, incluindo a zona industrial, 
Quinta das Flores, Flamenga, Santo António 
dos Cavaleiros (Zona Baixa), Almirante até à 
Av. D. Pedro e Ponte Frielas 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Joaquim Filipe de Oliveira Horta, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- João Valente Breia, Secretário da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona J | Santo António dos Cavaleiros (zona 
central), Almirante e Urbanização do 
Conventinho 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Joaquim Filipe de Oliveira Horta, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- João Valente Breia, Secretário da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
 
 
 
 

Zona K | Cidade Nova, Paradela e Torres da 
Bela Vista 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Joaquim Filipe de Oliveira Horta, 

Subcomissário da Polícia de Segurança 
Pública. 

- João Valente Breia, Secretário da Junta da 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona L | Santa Iria de Azóia e São João da 
Talha 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Jéssica Ribeiro Miranda, Subcomissário da 

Polícia de Segurança Pública. 
- Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, 

Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
Em caso de impedimento é substituído por Vanda 
Teresa Rogado Medeiro Pereira da Cruz, 
Secretária da Junta da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 
 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 
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Zona M | Bobadela 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Jéssica Ribeiro Miranda, Subcomissário da 

Polícia de Segurança Pública. 
- Nuno Filipe Ferreira dos Santos Leitão, 

Presidente da Junta da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 

 
Em caso de impedimento é substituído por Vanda 
Teresa Rogado Medeiro Pereira da Cruz, 
Secretária da Junta da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela. 
 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
Zona N | Santo Antão do Tojal 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Filipe André Correia dos Santos Paulino, 

Capitão de Cavalaria, Comandante do 
Destacamento Territorial da GNR de Vila 
Franca de Xira. 

- José Júlio dos Santos Pinto, Secretário da 
Junta da União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
 
 

Zona O | Fanhões 
 
Presidente: 
 
- Presidente da Câmara Municipal de Loures 

ou, em sua substituição, o Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, Paulo Rui da 
Costa Morgado. 

 
Vogais: 
 
- Filipe André Correia dos Santos Paulino, 

Capitão de Cavalaria, Comandante do 
Destacamento Territorial da GNR de Vila 
Franca de Xira.  

- Jorge Manuel Duarte Simões, Presidente da 
Junta de Freguesia de Fanhões. 

 
Secretário: 
 
- Cláudia Madalena Lourenço de Carvalho, 

Assistente Técnica da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos. 

 
 
3- Requisitos de admissão a concurso 
 
3.1- Para o exercício da atividade de guarda-

noturno o candidato deve: 
 
a) Ter nacionalidade portuguesa, ser cidadão de 

um Estado membro da União Europeia ou, em 
condições de reciprocidade, de país de língua 
oficial portuguesa; 

 
b) Ter mais de 21 anos e menos de 65 anos; 
 
c) Possuir a escolaridade mínima obrigatória; 
 
d) Possuir plena capacidade civil; 
 
e) Não ter sido condenado, com sentença 

transitada em julgado, pela prática de crime 
doloso previsto no Código Penal e demais 
legislação penal; 

 
f) Não exercer, a qualquer título, cargo ou 

função na administração central, regional ou 
local; 

 
g) Não exercer a atividade de armeiro nem de 

fabricante ou comerciante de engenhos ou 
substâncias explosivas; 

 
h) Não ter sido sancionado, por decisão 

transitada em julgado, com a pena de 
separação de serviço ou pena de natureza 
expulsiva das Forças Armadas, dos serviços 
que integram o Sistema de Informações da 
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República Portuguesa ou das forças e 
serviços de segurança, ou com qualquer outra 
pena que inviabilize a manutenção do vínculo 
funcional, nos cinco anos precedentes; 

 
i) Não se encontrar no ativo, reserva ou pré-

aposentação das forças armadas ou de força 
ou serviço de segurança; 

 
j) Não ser administrador ou gerente de 

sociedades que exerçam a atividade de 
segurança privada, diretor de segurança ou 
responsável pelos serviços de autoproteção, 
ou segurança privado em qualquer das suas 
especialidades, independentemente da função 
concretamente desempenhada; 

 
k) Possuir robustez física e o perfil psicológico 

para o exercício das funções, comprovados 
por atestado de aptidão emitido por médico do 
trabalho, o qual deve ser identificado pelo 
nome e número da cédula profissional, nos 
termos previstos na lei; 

 
l) Ter frequentado, com aproveitamento, curso 

de formação de guarda-noturno nos termos 
estabelecidos no artigo 28.º da Lei n.º 
105/2015, de 25 de agosto; 

 
m) Não estar inibido do exercício da atividade de 

guarda-noturno. 
 
 
3.2- Os candidatos devem reunir os requisitos 

descritos no número anterior até ao termo do 
prazo fixado para a apresentação das 
candidaturas. 

 
 
4- Apresentação de candidaturas 
 
4.1- O requerimento de candidatura à atribuição 

de licença é dirigido ao Presidente da Câmara 
Municipal de Loures e dele devem constar: 

 
a) Identificação e domicílio do requerente; 
 
b) Designação da zona ou zonas a que se 

candidata; 
 
c) Declaração de honra do requerente, 

devidamente assinada, da situação em que se 
encontra relativamente às alíneas d), f), g), h), 
i), j) e m) do ponto 3.1 do presente aviso; 

 
d) Outros elementos que considere relevantes 

para a decisão de atribuição de licença. 
 

4.2- O requerimento de candidatura deve ser 
corretamente preenchido e acompanhado dos 
documentos seguintes: 

 
a) Currículo profissional; 
 
b) Cópia do Certificado de habilitações literárias; 
 
c) Certificado de registo criminal; 
 
d) Certidão atualizada da situação tributária 

regularizada; 
 
e) Certidão atualizada da situação regularizada 

perante a Segurança Social; 
 
f) Ficha médica de aptidão emitida por médico 

do trabalho, nos termos da Lei nº102/2009, de 
10 de setembro, para os efeitos da alínea k) 
do ponto 3.1 do presente aviso; 

 
g) Cópia do Certificado do curso de formação ou 

de atualização de guarda-noturno; 
 
h) Duas fotografias atuais e iguais, a cores, tipo 

passe; 
 
i) Documentos comprovativos dos elementos 

invocados para efeitos da alínea c) do número 
anterior. 

 
4.3- O requerimento de candidatura e os 

documentos referidos nos números anteriores, 
deverão ser assinados pelo candidato e 
entregues pessoalmente no Departamento de 
Recursos Humanos, sito na rua Dr. Manuel de 
Arriaga n.º 7, em Loures, até ao termo do 
prazo fixado para apresentação das 
candidaturas, ou pelo correio, com aviso de 
receção, para Câmara Municipal de Loures, 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
atendendo-se, neste caso, à data do registo, 
sob pena de não ser considerada válida a 
candidatura. 

 
4.4- Os candidatos devem fazer constar do 

currículo profissional a sua identificação 
pessoal, as ações de formação com efetiva 
relação com a atividade de guarda-noturno e a 
experiência profissional. 

 
4.5- Os documentos referidos nas alíneas e), f) e 

g) do ponto 4.2 do presente aviso podem ser 
substituídos por declaração de honra do 
requerente, sendo obrigatória a sua 
apresentação no momento da atribuição de 
licença. 

 
 



 

 
N.º 13 

  

 
 

20 de JUNHO 
de 2018 

 
 
 
 

91 

 

5- Prazo para a apresentação de candidaturas 
 
O prazo para apresentação de candidaturas é de 
15 dias úteis, contados da data de publicitação do 
presente aviso. 
 
Findo o prazo para apresentação das 
candidaturas, o júri elabora, no prazo de 30 dias 
úteis, a lista dos candidatos admitidos e excluídos 
do procedimento para atribuição de licenças para 
o exercício da atividade de Guarda-Noturno, com 
indicação sucinta dos motivos de exclusão, depois 
de exercido o direito de participação dos 
interessados, afixando-as nas Juntas de Freguesia 
de acordo com as áreas de atuação do presente 
aviso e publicitada na página eletrónica da 
Câmara Municipal de Loures (www.cm-loures.pt). 
 
 
6- Findos os procedimentos e aprovados os 

respetivos candidatos, a emissão da licença e 
cartão de identificação para o exercício da 
atividade de guarda-noturno depende da 
apresentação dos documentos originais 
referidos no ponto 4.2, bem como a exibição 
do documento de identificação e número de 
identificação fiscal e ainda cópia da apólice de 
seguro de responsabilidade civil válida. 

 
 
Para constar se publica o presente aviso de 
abertura, que vai autenticado com o selo oficial em 
uso no Município de Loures, constituído por 9 
páginas, no sítio institucional da Câmara Municipal 
de Loures em www.cm-loures.pt e afixado nas 
Juntas de Freguesia de acordo com as áreas de 
atuação do presente aviso. 

 
 

Loures, 3 de maio de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 8287/2018 
 

Integração do trabalhador 
Jorge Manuel Mateus Barata 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, o 
trabalhador Jorge Manuel Mateus Barata, com a 
categoria de Assistente Técnico, foi 
automaticamente integrado no mapa de pessoal 
da Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 8.º da Lei n.º 25/2017, 
de 30 de maio, a partir de 1 de junho de 2017. 

 
24 de maio de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 116, de 19 de junho de 2018] 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
n.º 4223/2018 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha da Madeira, 2 
Código postal: 2674-504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
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Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 11/2018 - Aquisição 
de peças originais para viaturas pesadas marca 
Volvo 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Aquisição 
de peças originais para viaturas pesadas marca 
Volvo 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 50.000,00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34300000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Sim 
N.º máximo de renovações: 2 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
 
 

7.2- Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
 
Não 
 
8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 

PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS 
 
Até às 17:30 do 11.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0% 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
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13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 

 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç. da Liberdade 
Código postal: 2670-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/06/07 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 110, de 8 de junho de 2018] 

 
 
 
 

AVISO n.º 8156/2018 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 27 de 
abril de 2018, faz-se público que foi designada, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, 
renovável por iguais períodos, com efeitos à data 
da deliberação, para o cargo de Diretora do 
Departamento Administrativo e Financeiro - 
Helena da Costa Lopes Moura de Campos, a que 
se refere o aviso de abertura publicado na Bolsa 
de Emprego Público sob o código de oferta 
OE201703/0162, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 54, de 2017/03/16 e no jornal "Público" de 
2017/03/17, por corresponder ao perfil 
previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 

Nota Curricular da designada 
 

I - Identificação: 
 
Nome: Helena da Costa Lopes Moura de Campos 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 4 de março de 1954 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Finanças - ISE/UTL (1976) 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1977: 
 
Professora Provisória do Ensino Secundário - 
Disciplina de Matemática Escola Secundária de 
Ponte de Sor. 
 
1977-1981: 
 
Técnica Superior - Estudos de organização e 
implementação de serviços, de tarifários e análise 
de investimentos; 
Serviços Municipalizados de Cascais. 
 
1981-1983: 
 
Chefe de Serviços Administrativos - Gestão e 
coordenação das áreas de pessoal, comercial, 
administrativa, financeira e de aprovisionamento; 
Serviços Municipalizados de Cascais. 
 
1983 - outubro/2014: 
 
Chefe de Serviços Administrativos/Diretora de 
Departamento Municipal dos Serviços 
Administrativos/Diretora de Departamento dos 
Serviços Centrais - Gestão e coordenação das 
áreas administrativa, financeira e patrimonial, 
tesouraria, aprovisionamento, comercial e de 
recursos humanos; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Desde outubro de 2014: 
 
Diretora de Departamento Administrativo e 
Financeiro, em regime de substituição - 
Responsável pela coordenação e qualidade 
técnica das atividades das unidades orgânicas na 
sua dependência: Divisões Administrativa e 
Documental, Financeira, Aprovisionamento e de 
Recursos Humanos; 
SIMAR de Loures e Odivelas. 
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IV - Formação Profissional (nos últimos 6 anos: 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL), organizado pela Fundação CEFA em 
2012/2013; 
 
Entre outros eventos promovidos pela APDA, 
salienta-se o ENEG 2011, 2013 e 2015; Outros 
eventos no setor das águas como o Congresso 
Mundial da Água em 2014; a 11.ª Expo 
Conferência da Água, About Blue, em 2016; 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas, SIADAP, Contratação Pública, 
Código do Procedimento Administrativo, Liderança 
e Gestão de Equipas, Sistema de Normalização 
Contabilística para a AP; 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APRH, ERSAR e INA). 
 
V - Outros: 
 
Membro do Conselho Fiscal da APDA de 2006 a 
2014; 
Representante dos SIMAR na Comissão 
Especializada de Economia e Legislação da 
APDA; 
Coautora do livro "Abastecimento de Água em 
Portugal - O Mercado e os Preços", Edições de 
2004, 2006, 2008, 2012, 2014 e 2016; 
Coautora de vários Estudos, Comunicações e 
Projetos; 
Membro da organização de diversos encontros 
técnicos. 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
4 de junho de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
 

Elementos de certificação na qualidade 
 

Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Nome do designado: Helena da Costa Lopes 
Moura de Campos 
Cargo de direção: Diretora de Departamento 
Administrativo e Financeiro 
Início da comissão de serviço: 2018-04-27 
Cessação da comissão de serviço: 2021-04-26 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2018] 

 

AVISO n.º 8157/2018 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 27 de 
abril de 2018, faz-se público que foi designada, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, 
renovável por iguais períodos, com efeitos à data 
da deliberação, para o cargo de Diretora do 
Departamento Comercial - Susana Cristina Inês 
Martins dos Santos, a que se refere o aviso de 
abertura publicado na Bolsa de Emprego Público 
sob o código de oferta OE201703/0166, no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 54, de 2017/03/16 e no 
jornal "Público" de 2017/03/17, por corresponder 
ao perfil previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 

 
Nota Curricular da designada 

 
I - Identificação: 
 
Nome: Susana Cristina Inês Martins dos Santos 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 20 de maio de 1976 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Direito - UAL (2000) 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Junho de 2001 - novembro de 2001: 
 
Estágio Profissional no Apoio Técnico e 
Administrativo da Divisão Comercial; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Dezembro de 2001 - março 2004: 
 
Técnica Superior - Apoio jurídico à Divisão 
Comercial - Emissão de pareceres jurídicos, 
análise e tratamento de reclamações, faturação, 
tarifários e elaboração de procedimentos de 
controlo e análise a clientes com dívida; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Abril de 2004 - abril de 2008: 
 
Técnica Superior - Responsável pelo Controlo da 
Dívida e Apoio Técnico Jurídico à Divisão 
Comercial; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
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Abril de 2008 - 15 abril 2013: 
 
Técnica Superior - Coordenação da Área de 
Gestão de Clientes - coordenação das atividades 
inerentes às secções de Gestão de Reclamações, 
Gestão de Contratos e Gestão Faturação da 
Divisão de Gestão de Clientes e Informação ao 
Público; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
16 abril de 2013 - outubro de 2014: 
 
Chefe da Divisão Comercial - Gestão e 
coordenação das atividades e tarefas atribuídas à 
divisão; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
Desde outubro de 2014: 
Diretora do Departamento Comercial, em regime 
de substituição - Responsável pela coordenação e 
qualidade técnica das atividades das duas 
unidades orgânicas na sua dependência: Divisões 
de Faturação e Controlo de Consumos e de 
Atendimento e Gestão de Clientes; 
SIMAR de Loures e Odivelas 
 
Desde agosto de 2016: 
 
Responsável pelo Gabinete Jurídico; 
SIMAR de Loures e Odivelas 
 
IV - Formação Profissional 
 
Entre outros eventos promovidos pela APDA 
salienta-se o ENEG 2013 e 2015; Outros eventos 
no setor das águas como a 11.ª Expo Conferência 
da Água, About Blue, em 2016; 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APRH, ERSAR e INA). 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas, SIADAP, Contratação Pública e 
do Código do Procedimento Administrativo. 
 
V - Outros: 
 
Coautora do Guia "Gestão de Reclamações como 
Oportunidade de Melhoria" para as Entidades 
Gestoras de Água e Saneamento - APDA; 
Membro do Grupo de Trabalho de Gestão de 
Clientes da APDA - desde 2012. 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
4 de junho de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
 

Elementos de certificação na qualidade 
 

Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Nome do designado: Susana Cristina Inês Martins 
dos Santos 
Cargo de direção: Diretora de Departamento 
Comercial 
Início da comissão de serviço: 2018-04-27 
Cessação da comissão de serviço: 2021-04-26 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2018] 

 
 
 

AVISO n.º 8158/2018 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 27 de 
abril de 2018, faz-se público que foi designada, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, 
renovável por iguais períodos, com efeitos à data 
da deliberação, para o cargo de Diretora do 
Departamento de Resíduos e Apoio Logístico - 
Maria Margarida de Freitas Rodrigues, a que se 
refere o aviso de abertura publicado na Bolsa de 
Emprego Público sob o código de oferta 
OE201703/0169, no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 54, de 2017/03/16 e no jornal "Público" de 
2017/03/17, por corresponder ao perfil 
previamente definido para prosseguir as 
atribuições da unidade orgânica, conforme é 
comprovado através do currículo académico e 
profissional, cuja nota curricular se indica: 

 
Nota Curricular da designada 

 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria Margarida de Freitas Rodrigues 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 28 de julho de 1961 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Civil - IST/UTL (1989) 
 
III - Experiência Profissional: 
 
1982-1989: 
 
Professora do Ensino Secundário - Disciplina de 
Matemática; 
Trabalhadora-Estudante. 
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Setembro de 1989-maio de 1997: 
Técnica Superior - gestão das redes de drenagem 
de águas residuais; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Maio de 1997-junho de 2002: 
 
Chefe de Divisão de Esgotos - Gestão e 
coordenação das atividades e tarefas atribuídas à 
divisão; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
Julho de 2002-junho de 2003: 
Diretora Delegada das Águas de Moçambique de 
Quelimane - Gestão Administrativa, Financeira e 
Técnica, reportando ao Diretor Geral em Maputo; 
AdP - Águas de Portugal, SGPS - Águas de 
Moçambique, na Delegação de Quelimane. 
 
Julho de 2003-fevereiro de 2005: 
 
Chefe de Divisão Municipal de Esgotos - Gestão e 
coordenação das atividades e tarefas atribuídas à 
divisão; Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Março de 2005-outubro de 2005: 
 
Técnica Superior - Apoio técnico às atividades das 
explorações de abastecimento de água e 
drenagem de águas residuais, no Gabinete de 
Organização e Métodos (GOM); 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Novembro de 2005-março de 2008: 
 
Chefe de Divisão Municipal de Infraestruturas 
Viárias e Intervenção Urbana - Gestão e 
coordenação das atividades e tarefas atribuídas à 
divisão; 
Câmara Municipal de Almada. 
 
Abril de 2008-dezembro de 2012: 
 
Diretora de Departamento Municipal de 
Exploração e Conservação - Responsável pela 
coordenação e qualidade técnica das atividades 
das quatro unidades orgânicas na sua 
dependência na área de exploração e 
conservação dos sistemas públicos de 
abastecimento de água, recolha, drenagem e 
tratamento de águas residuais e pluviais; 
Serviços Municipalizados de Sintra 
 
Dezembro de 2012-dezembro de 2013: 
 
Técnico Superior - Apoio técnico às atividades de 
conservação de reservatórios e outras instalações, 
na Divisão de Transportes e Oficinas; 
Serviços Municipalizados de Loures 
 

Janeiro de 2014-outubro de 2014: 
 
Diretora do Departamento de Transportes e 
Resíduos Urbanos, em regime de substituição - 
Responsável pela coordenação e qualidade 
técnica das atividades das unidades orgânicas na 
sua dependência: Divisão de Resíduos Urbanos, 
Divisão de Transportes e Oficinas; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Desde outubro de 2014: 
 
Diretora do Departamento de Resíduos e Apoio 
Logístico, em regime de substituição - 
Responsável pela coordenação e qualidade 
técnica das atividades das unidades orgânicas na 
sua dependência: Divisão de Resíduos Urbanos, 
Divisão de Gestão de Frotas e Divisão de Apoio 
Logístico; 
SIMAR de Loures e Odivelas. 
 
IV - Formação Profissional: 
 
Entre outros eventos promovidos pela APDA, 
salienta-se o ENEG 2011 e 2009; 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APRH, ERSAR e INA); 
Formação diversa na área do Trabalho em 
Funções Públicas, Contratação Pública, Código do 
Procedimento Administrativo, Liderança e Gestão 
de Equipas, Saneamento, e Gestão de Resíduos; 
 
 
V - Outros: 
 
Representante dos Serviços Municipalizados de 
Loures, entre 1997 e 2002, no estudo para 
controlo de descargas e qualidade dos meios 
hídricos superficiais, integrado no Projeto 
Innovation DG XIII, projeto europeu, liderado pelo 
Laboratório Nacional de Engenharia Civil; 
Representante dos Serviços Municipalizados de 
Loures, entre 2003 e 2005, na Comissão de Águas 
Residuais da Associação Portuguesa dos 
Distribuidores de Água (APDA) e no Serviço de 
Proteção Civil Municipal; 
Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
4 de junho de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 
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Elementos de certificação na qualidade 
 

Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Nome do designado: Maria Margarida de Freitas 
Rodrigues 
Cargo de direção: Diretora de Departamento de 
Resíduos e Apoio Logístico 
Início da comissão de serviço: 2018-04-27 
Cessação da comissão de serviço: 2021-04-26 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2018] 

 
 
 

AVISO n.º 8159/2018 
 

Nos termos do n.º 11 do artigo 21.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual redação, 
adaptado à administração local pela Lei n.º 
49/2012, de 29 de agosto, e da deliberação do 
Conselho de Administração em reunião de 27 de 
abril de 2018, faz-se público que foi designada, em 
comissão de serviço, por um período de três anos, 
renovável por iguais períodos, com efeitos à data 
da deliberação, para o cargo de Diretora do 
Departamento de Exploração de Águas - Maria 
José Menino Varela Neto, a que se refere o aviso 
de abertura publicado na Bolsa de Emprego 
Público sob o código de oferta OE201703/0167, 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 54, de 
2017/03/16 e no jornal "Público" de 2017/03/17, 
por corresponder ao perfil previamente definido 
para prosseguir as atribuições da unidade 
orgânica, conforme é comprovado através do 
currículo académico e profissional, cuja nota 
curricular se indica: 

 
Nota Curricular da designada 

 
I - Identificação: 
 
Nome: Maria José Menino Varela Neto 
Nacionalidade: Portuguesa 
Data de Nascimento: 16 de março de 1963 
 
II - Habilitações Literárias: 
 
Licenciatura em Engenharia Mecânica - 
Manutenção - ISEL - 1996 
 
III - Experiência Profissional: 
 
Junho de 1993-outubro de 2004: 
 
Técnica Superior - Responsável Técnico do Setor 
de Estações Elevatórias e Contadores - Coordenar 

as atividades de conservação e manutenção dos 
reservatórios e estações elevatórias; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
1994-1995: 
 
Técnica Superior - Responsável pelo Setor de 
Redes e Ramais - Coordenar os piquetes de 
avarias e as atividades de manutenção e 
reparação das redes e ramais de distribuição de 
água e a execução de ramais domiciliários; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Novembro de 2004-abril de 2013: 
 
Chefe de Divisão de Água - Gestão e coordenação 
das atividades e tarefas atribuídas à divisão. 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Abril de 2013-outubro de 2014: 
 
Chefe da Divisão de Exploração de Redes de 
Água - Gestão e coordenação das atividades e 
tarefas atribuídas à divisão; 
Serviços Municipalizados de Loures. 
 
Desde 8 de outubro de 2014: 
 
Diretora do Departamento de Exploração de 
Águas, em regime de substituição - Responsável 
pela coordenação e qualidade técnica das 
atividades das duas unidades orgânicas na sua 
dependência: Divisão de Exploração de Redes de 
Água e Divisão de Redes e Manutenção. 
 
IV - Formação Profissional 
 
Curso de Gestão Pública na Administração Local 
(GEPAL) organizado pela Fundação CEFA em 
2012/2013; 
Entre outros eventos promovidos pela APDA 
salienta-se o ENEG 2007, 2009, 2011, 2013 e 
2015; Outros eventos no setor das águas como o 
13.º e o 15.º ENASB, promovidos pela APESB em 
2008 e 2012; Feira AQUATECH 2011; 
Formação diversa na área da Contratação Pública, 
Código do Procedimento Administrativo, Liderança 
e Gestão de Equipas, Gestão de Redes de Águas; 
Diversas conferências, congressos e encontros 
técnicos promovidos por entidades de referência 
(AMEGA, APRH, ERSAR e INA). 
 
V - Outros: 
 
Representante dos SIMAR na Comissão 
Especializada de Sistemas de Distribuição de 
Água da APDA 
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Membro de Júris de Concursos Públicos no âmbito 
do CCP e Júris de procedimentos concursais de 
recrutamento de trabalhadores. 

 
4 de junho de 2018. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
 

Elementos de certificação na qualidade 
 

Entidade: Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
Nome do designado: Maria José Menino Varela 
Neto 
Cargo de direção: Diretora de Departamento de 
Exploração de Águas 
Início da comissão de serviço: 2018-04-27 
Cessação da comissão de serviço: 2021-04-26 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2018] 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 4482/2018 
 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: CP 10/2018 - Aquisição 
de Peças Originais para Máquinas de 
Terraplanagem Marca Case 

Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
10/2018 - Aquisição de Peças Originais para 
Máquinas de Terraplanagem Marca Case 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento: Não 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34300000 
 
3- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
O contrato envolve aquisição conjunta (com várias 
entidades)? Não 
Contratação por lotes: Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras: Não 
O concurso destina-se à celebração de um acordo 
quadro: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
4- ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 

PROPOSTAS VARIANTES: Não 
 
5- LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Meses 
12 meses 
O contrato é passível de renovação? Sim 
N.º máximo de renovações: 2 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1. Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Não 
 
7.2. Informação sobre contratos reservados 
 
O contrato está reservado a entidades e 
fornecedores cujo objetivo principal seja a 
integração social e profissional de pessoas com 
deficiência ou desfavorecidas? 
Não 
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8- ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 
8.1. Consulta das peças do concurso 
 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R. Funchal, Fanqueiro, 
Loures 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
8.2. Fornecimento das peças do concurso, 

apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 

 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal (http://portugal.vortal.biz/) 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 17:30 do 18.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio  
 
10- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Não 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Não aplicável 
Ponderação: 0 % 
Critério relativo ao custo 
Nome: Não Aplicável 
Ponderação: 0 % 
 
12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 

14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 

 
2018/06/14 
 
15- O PROCEDIMENTO A QUE ESTE ANÚNCIO 

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

 
Não 
 
16- OUTRAS INFORMAÇÕES 
 
Serão usados critérios ambientais: Não 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: António Pombinho Guilherme 
Cargo: Vogal de Conselho de Administração 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 114, de 15 de junho de 2018] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 248/2018 
 
 

Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

(PPRGCIC) 
da Câmara Municipal de Loures 

 
que integra os Planos das Empresas Municipais 

 
Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 

e 
Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 

 
 
 

(Aprovada na 16.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 6 de junho de 2018, 
publicitada na Edição n.º 12, de 6 de junho de 2018) 
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“Todos somos imperfeitos e vulneráveis à corrupção, daí a necessidade de se criarem 

planos de prevenção” 

"… a corrupção é um vírus social que pode afetar qualquer um.” 

(Guilherme d’Oliveira Martins - membro executivo do Conselho de Administração da Fundação 

Gulbenkian) 

 

 

 “É importante olhar para o Plano de Prevenção de Riscos de Gestão como um 

instrumento de gestão precioso que nos ajuda a antecipar tudo aquilo que prejudique 

a concretização dos nossos objetivos, de modo a tomar medidas para que isso não 

aconteça”. 

(Bernardino Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures, na conferência ‘Riscos de Gestão vs. 

Gestão do Risco: Uma Afirmação da Cultura Organizacional’, realizada no Palácio dos Marqueses da Praia 

e Monforte, em Loures, a 4 de abril de 2017) 

 

 

“O projeto Prevenir a Corrupção no Setor Público … revela que as entidades estão a 

adotar Planos de Prevenção de Riscos de Corrupção e infrações Conexas relativamente 

às atividades que desenvolvem e consideram que se trata de instrumentos úteis para 

a boa gestão pública com potencial para a promoção de uma cultura sã de prevenção 

de riscos, para a sistematização de procedimentos, para o incremento da 

transparência e do rigor, bem como para a promoção da qualidade do serviço público.” 

(Extraído da Recomendação de 1 de julho de 2015 do Conselho de Prevenção da Corrupção) 
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SIGLAS E NOTAÇÕES UTILIZADAS 
 

ANSR  Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

CCP  Código dos Contratos Públicos 

CM de Loures  Câmara Municipal de Loures 

CPA  Código do Procedimento Administrativo 

CPC  Conselho de Prevenção da Corrupção 

DGAV  Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis  

IRS  Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

MEDIDATA  Denominação de Aplicativo Informático em uso na CM de Loures  

MP  Ministério Público 

NCI  Norma de Controlo Interno 

OTL  Ocupação de Tempos Livres  

PDM  Plano Diretor Municipal 

POCAL  Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

PPRGCIC  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

RFALEI  Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 

SCoT  Sistema de Contraordenações de Trânsito 

OLA  Operational Level Agreement 

SEL  Setor Empresarial Local 

SGSTI  Sistema de Gestão dos Serviços de Tecnologias de informação 

SIADAP  Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIGO  Sistema de Gestão de Contraordenações 

SIMAR  Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

SLA  Service Level Agreement 

SNC-AP  Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SOFPARK  Sistema de Gestão de Autos de Denúncia por Infrações Rodoviárias e Autos de Contraordenação 

TMDP  Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

VORTAL  Plataforma de Contratação Pública Eletrónica 

WEBDOC  Aplicação Informática de Gestão Documental em uso na CM de Loures 
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de 

setembro, é uma entidade administrativa independente, que funciona junto do Tribunal 

de Contas (TC), e desenvolve uma atividade de âmbito nacional no domínio da 

prevenção da corrupção e infrações conexas. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações 

Conexas do Município de Loures, doravante indicado por PPRGCIC, ou simplesmente 

Plano(s), visa dar cumprimento, designadamente, às recomendações de 1 de julho de 

2009, de 7 de abril (n.º 1/2010), de 7 de novembro de 2012, de 7 de janeiro de 2015, e 

de 1 de julho de 2015, do CPC. 

Estas recomendações incidem, especialmente, sobre a necessidade de os dirigentes 

máximos de entidades gestoras de dinheiro, valores e património públicos, adotarem e 

divulgarem os seus Planos de Prevenção de Riscos de Gestão. 

No presente Plano procurou-se identificar os potenciais riscos de gestão associados às 

principais atividades desenvolvidas pela Autarquia, relativamente a cada uma das 

estruturas orgânicas e incluídos os Planos das Empresas Municipais, Gesloures – Gestão 

de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal Lda. e Loures Parque – Empresa Municipal 

de Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda.. Elencaram-se as medidas preventivas e 

corretivas a adotar com o objetivo de mitigar e/ou minimizar a probabilidade de 

ocorrência desses mesmos riscos, incluindo-se, também, a identificação dos vários 

responsáveis pela gestão de cada Plano. 

O PPRGCIC, entendido como instrumento de gestão contínuo e que assume uma 

natureza dinâmica, deve ser anualmente avaliada a sua execução e o seu conteúdo 

atualizado, visando o aperfeiçoamento dos procedimentos, a análise e verificação da 

adequação e do grau de implementação das medidas como auxilio à gestão. 

. 
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ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Loures é uma autarquia local que orienta a sua atividade no intuito de 

operar transformações na área territorial do Município, que apontem para o concretizar 

do seu desenvolvimento, visando a excelência da prestação do serviço público, assente 

na adoção das melhores práticas e na criteriosa aplicação dos recursos públicos 

disponíveis, no sentido de proporcionar aos munícipes, e aos cidadãos em geral, a 

satisfação das suas necessidades bem como das legitimas expectativas e aspirações. 

Tem como Missão promover a qualidade de vida dos seus munícipes através da adoção 

de políticas públicas, assentes na gestão sustentável dos recursos, na qualificação dos 

Trabalhadores municipais e na prestação de um serviço público de qualidade. 

Em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o município detém 

atribuições nos seguintes domínios: equipamento rural e urbano, energia, transportes e 

comunicações, educação, ensino e formação profissional, património, cultura e ciência, 

tempos livres e desporto, saúde, ação social, habitação, proteção civil, ambiente e 

saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, 

ordenamento do território e urbanismo, polícia municipal e cooperação externa. 

As atribuições do Município de Loures, desenvolvidas pelos Serviços da Câmara 

Municipal, são prosseguidas tendo por base os seguintes princípios gerais1: 

• Unidade e eficácia na ação; 

• Aproximação dos serviços ao cidadão; 

• Racionalização de meios; 

• Eficiência na afetação de recursos públicos; 

• Melhoria do serviço prestado; 

• Garantia da participação dos cidadãos, 

bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa 

e acolhidos no Código de Procedimento Administrativo, sendo de salientar os princípios 

de organização e ação administrativa seguintes: 

a) Da administração aberta, privilegiando o interesse dos cidadãos, facilitando a sua 

participação no processo administrativo, designadamente prestando as 

informações de que careçam, divulgando as atividades do município e 

recebendo as suas sugestões e reclamações; 

 

                                                           
1  Artigo 3º do Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, Despacho n.º 
14190/2015 de 23 de novembro, publicado no Diário da República, 2ª série, n.º 235, de 01 de dezembro 
de 2015. 
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b) Da eficiência e eficácia, prestando um serviço célere e de qualidade, 

racionalizando os meios disponíveis, para uma melhor prestação de serviços aos 

cidadãos; 

c) Da simplicidade nos procedimentos, saneando atos inúteis e redundantes, 

encurtando circuitos, simplificando processos de trabalho e promovendo a 

comunicação intra e interdepartamental; 

d) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos, 

assegurando a articulação entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em 

vista dar célere e integral execução às deliberações e decisões dos órgãos 

municipais; 

e) Da gestão participada, assegurando uma comunicação eficaz e transparente e o 

envolvimento dos Trabalhadores municipais e dos interessados, na conceção, 

coordenação e execução das decisões municipais; 

f) Da dignificação e valorização dos Trabalhadores municipais, estimulando o seu 

desempenho e formação profissional, promovendo a melhoria das condições de 

trabalho e assegurando mecanismos adequados de acesso ao conhecimento das 

decisões tomadas pelos órgãos municipais; 

g) Do respeito pela legalidade e adequação das atividades municipais ao quadro 

jurídico-legal e regulamentar aplicável à administração local; 

h) Da imparcialidade, igualdade e transparência de tratamento de todos os 

cidadãos, conduzindo todas as atividades pelos mais elevados padrões éticos; 

i) Do fomento da comunicação virtual e da preferência dos meios eletrónicos nas 

comunicações e nas notificações das decisões e a potenciação das novas 

tecnologias da informação e comunicação. 

O primeiro PPRGCIC do Município de Loures foi elaborado em 2009, contendo em 

apenso os Planos respetivos dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da 

Câmara Municipal de Loures (SMAS) e das Empresas Municipais Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Socias, E.M. e Loures Parque – Empresa Municipal de Estacionamento, 

E.M., foi aprovado na 23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures (CM de 

Loures), realizada em 23 de dezembro de 2009. O Plano foi revisto em dezembro de 

2011, resultado do estádio de desenvolvimento desta ferramenta de gestão e da 

reestruturação dos Serviços Municipais da CM de Loures e dos SMAS, ocorrida em 

janeiro de 20112. 

Através do Aviso n.º 11181/2014, de 07 de outubro, publicado na 2ª série, do Diário da 

República n.º 193, foram criados os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e aprovado o Regulamento de Organização 

respetivo, o qual entrou em vigor em 08 de outubro de 2014, sendo que por este motivo 

esta entidade (antigos SMAS) deixou de integrar o PPRGCIC do Município de Loures, 

passando a elaborar documento próprio e autónomo. 

 

                                                           
2 Despacho n.º 465/2011, de 7 de janeiro. 
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A estrutura orgânica da CM de Loures sofreu novas alterações no ano de 2013 e no ano 

de 2015 3, sendo a estrutura resultante desta última a que se encontra em vigor à data 

de execução do presente Plano. O PPRGCIC atualmente em vigor não tem refletidas 

estas alterações pelo que era manifestamente necessária à sua revisão.  

Atendendo às considerações antecedentes, a CM de Loures consciente de que os riscos 

de gestão, de corrupção e infrações conexas são um sério obstáculo ao normal 

funcionamento da organização: 

• revelando-se como uma ameaça à democracia; 

• prejudicando a seriedade das relações entre a Administração Pública e os 

cidadãos; 

• obstando ao desejável desenvolvimento das economias e ao normal 

funcionamento dos mercados. 

O presente documento consubstancia a 2ª revisão do PPRGCIC, que se traduz num novo 

plano, desenvolvido de acordo com a seguinte estrutura base: 

I. Compromisso Ético 

II. Estrutura Orgânica e Identificação dos Responsáveis 

III. Identificação das Áreas e Atividades, dos Riscos de Gestão, de Corrupção e 

Infrações Conexas, da Qualificação da Frequência dos Riscos, das Medidas e dos 

Responsáveis 

IV. Controlo e Monitorização 

V. Comunicação e Divulgação 

VI. Norma Revogatória e Vigência 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Despacho n.º 14190/2015, de 23 de novembro. 



 

  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

14 

I. COMPROMISSO ÉTICO 
 

O fortalecimento da cultura organizacional, assenta na disseminação de um conjunto de 

princípios e valores fundamentais, enquanto referência de atitudes, comportamentos e 

deveres profissionais, a interiorizar e a exercer de forma ativa e com efetividade, pelos 

Eleitos, Dirigentes, Trabalhadores e Colaboradores, no exercício das suas funções 

internas e externas às organizações.  

O aprofundamento da consciência dos seus deveres profissionais e deontológicos, a 

realização do interesse e espírito de serviço públicos, a satisfação de todos os 

participantes e interessados, constituem-se como preceitos alicerçais para o 

estabelecimento de um compromisso Ético transversal a todo o Município. 

Os princípios a observar pelos vários intervenientes nas atividades e procedimentos, são 

os valores éticos do serviço público. Estes encontram-se definidos na “Carta Ética - Dez 

Princípios Éticos da Administração Pública” 4 , a qual constitui a síntese dos 

comportamentos e pretende ser um modelo para a ação de cada um dos intervenientes 

mencionados no parágrafo que antecede. 

Esses princípios devem ser entendidos como deveres: 

1. Princípio do Serviço Público:  

Os Trabalhadores encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, 

prevalecendo sempre o interesse público sobre os interesses particulares ou de 

grupo. 

  

2. Princípio da Legalidade:  

Os Trabalhadores atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de 

acordo com a lei e o direito.  

 

3. Princípio da Justiça e da Imparcialidade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e 

imparcial todos os cidadãos, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.  

 

4. Princípio da Igualdade:  

Os Trabalhadores não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função 

da sua ascendência, sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, 

situação económica ou condição social.  

 

5. Princípio da Proporcionalidade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o 

indispensável à realização da atividade administrativa.  

                                                           
4 Consensualizada com as Associações Sindicais e o Governo, referida na Resolução do Conselho de Ministros nº 47/97, 
de 27 de fevereiro, que revogou a Carta Deontológica do Serviço Público. 
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6. Princípio da Colaboração e da Boa-fé:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, 

segundo o princípio da Boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da 

comunidade e fomentar a sua participação na realização da atividade administrativa. 

 

7. Princípio da Informação e da Qualidade:  

Os Trabalhadores devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, 

simples, cortês e rápida.  

 

8. Princípio da Lealdade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária 

e cooperante.  

 

9. Princípio da Integridade:  

Os Trabalhadores regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de 

integridade de carácter.  

 

10. Princípio da Competência e Responsabilidade:  

Os Trabalhadores agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, 

empenhando-se na valorização profissional.  
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II. ESTRUTURA ORGÂNICA E IDENTIFICAÇÃO DOS 
RESPONSÁVEIS 

PRESIDENTE BERNARDINO SOARES 
 

DPFA > Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento > Diretor – Filipe Caçapo 

DPCA > Divisão de Planeamento e Controlo de Atividade > Chefe de Divisão – Luís Paulo Pereira 

DCP > Divisão de Contabilidade e Património > Chefe de Divisão – Paula Louro 

DGF > Divisão de Gestão Financeira > Chefe de Divisão – Susana Fonseca 

DCA > Divisão de Contratação e Aprovisionamento > Chefe de Divisão – Viriato Aguilar 

DPGU > Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística > Diretor – Luís Carvalho 

DPRU > Divisão de Planeamento e Reabilitação Urbana > Chefe de Divisão – Manuela Carneiro 

DGU > Divisão de Gestão Urbanística > Chefe de Divisão – João Costa 

UFTU > Unidade de Fiscalização Técnica Urbanística > Chefe de Unidade – Francisco Santos 

DCSH > Departamento de Coesão Social e Habitação > Diretora – Carla Barra  

DH > Divisão de Habitação > Chefe de Divisão – Lucília Reis  

DISS > Divisão de Intervenção Social e Saúde > Chefe de Divisão – Paula Henriques 

UIC > Unidade de Igualdade e Cidadania 

DAIC > Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação > Chefe de Divisão – Carlos Gomes 

GP > Gabinete de Planeamento > Coordenador – Carlos Luz 

GIL > Gabinete de Intervenção Local > Coordenador – Paulo Quaresma 

GPRI > Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais > Coordenadora – Isabel Tojal 

SMPC > Serviço Municipal de Proteção Civil > Chefe de Unidade – Rui Alves 

GCLS > Gabinete do Contrato Local de Segurança > Comandante – Paulo Morgado 

 

VICE-PRESIDENTE PAULO PITEIRA 
 

DOM > Departamento de Obras Municipais > Diretora – Amélia Pardal 

DEC > Divisão de Equipamentos Coletivos > Chefe de Divisão – Carla Monteiro 

DEP > Divisão de Estudos e Projetos > Chefe de Divisão - João Félix 

DIREP > Divisão de Infraestruturas Rodoviárias e Espaço Público > Chefe de Divisão – Amélia Pardal (interinamente) 

DCDJ > Departamento de Cultura, Desporto e Juventude > Diretor – Alfredo Santos 

DC > Divisão de Cultura > Chefe de Divisão – Patrícia Silva 

DD > Divisão de Desporto > Chefe de Divisão – Helena Candeias  

GJ > Gabinete de Juventude > Coordenadora – Rita Mota 

DA > Departamento de Ambiente > Diretor – Pedro Amorim 

DZVF > Divisão de Zonas Verdes e Floresta > Chefe de Divisão – Madalena Neves 

DSPA > Divisão de Serviços Públicos Ambientais > Chefe de Divisão – Rui Máximo 

USA > Unidade de Sustentabilidade Ambiental > Chefe de Unidade – Ana Gaiolas 

DTO > Divisão de Transportes e Oficinas > Chefe de Divisão – Francisco Teixeira 

USVM > Unidade de Serviços de Veterinário Municipal > Chefe de Unidade – João Patrocínio 
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VEREADORA MARIA EUGÉNIA COELHO 
 

DE > Departamento de Educação > Diretor – Ana Paula Silva 

DASE > Divisão de Ação Social Escolar > Chefe de Divisão – Alexandra Costa  

DIPE > Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo > Chefe de Divisão – Raquel Silva  

DRH > Departamento de Recursos Humanos > Diretor – Carlos Santos 

DGRH > Divisão de Gestão de Recursos Humanos > Chefe de Divisão – Cândido Esteves 

DSSOAP > Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial > Chefe de Divisão – Adília Ferreira 

UARH > Unidade Administrativa de Recursos Humanos > Chefe de Unidade – Cristina Azedo 

DGMA > Departamento de Gestão e Modernização Administrativa > Diretor – Júlio Ribeiro 

DGDA > Divisão de Gestão Documental e Arquivo > Chefe de Divisão – Laura Alves 

DMAQIT > Divisão de Modernização Administrativa, Qualidade e Inovação Tecnológica > Chefe de Divisão – Paulo Soares 

DAG > Divisão de Administração Geral > Chefe de Divisão – Paula Marreiros 

 

VEREADOR ANTÓNIO POMBINHO 
 

DEI > Divisão de Economia e Inovação > Chefe de Divisão – Sandra Martins  

EMAUGI > Equipa Multidisciplinar das Área urbanas de Génese Ilegal > Chefe de Equipa – Rui Paulo 

GRU > Gabinete de Revitalização Urbana > Coordenadora – Margarida Tomás  

GAI > Gabinete de Auditoria Interna > Coordenador – António Ferrador 

GCJ > Gabinete de Consultadoria Jurídica  

PM > Polícia Municipal > Comandante – Paulo Morgado  

DJA > Divisão Jurídico--Administrativa > Chefe de Divisão – Alexandra Gomes 

DO > Divisão Operacional >Comandante – Paulo Morgado 

UT > Unidade de Turismo > Chefe de Unidade – Sílvia Santos 

 

VEREADORES SEM PELOUROS 
 

SÓNIA PAIXÃO 

ANDRÉ VENTURA 

NUNO DIAS 

NUNO BOTELHO 

RITA LEÃO 

IVONE GONÇALVES 

ANTÓNIO MARCELINO 
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III. IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ATIVIDADES, DOS RISCOS 
DE GESTÃO, DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, 
DA QUALIFICAÇÃO DA FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS 
MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS  
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ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
Aprovado na 50.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 28 de outubro de 2015e na 1.ª Reunião da 5.ª Sessão Ordinária de Assembleia Municipal, realizada em 14 de novembro de 2015 

PLANEAMENTO
E

REABILITAÇÃO URBANA

PLANEAMENTO
E

GESTÃO URBANÍSTICA

GESTÃO URBANÍSTICA

FISCALIZAÇÃO TÉCNICA
URBANÍSTICA

OBRAS MUNICIPAIS

EQUIPAMENTOS COLETIVOS

INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS
E

ESPAÇO PÚBLICO

AMBIENTE

ZONAS VERDES
E

FLORESTA

SERVIÇOS PÚBLICOS
AMBIENTAIS

COESÃO SOCIAL
E

HABITAÇÃO

HABITAÇÃO

INTERVENÇÃO SOCIAL
E

SAÚDE

IGUALDADE E CIDADANIA

CULTURA

DESPORTO

GABINETE
DE

JUVENTUDE

PLANEAMENTO
E

CONTROLO DE ATIVIDADE

GESTÃO FINANCEIRA

CONTABILIDADE
E

PATRIMÓNIO

PLANEAMENTO FINANCEIRO
E

APROVISIONAMENTO

CONTRATAÇÃO
E

APROVISIONAMENTO

EDUCAÇÃO

INTERVENÇÃO
E

PLANEAMENTO EDUCATIVO

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR

ATENDIMENTO,
INFORMAÇÃO

E COMUNICAÇÃO

ECONOMIA
E

INOVAÇÃO

TRANSPORTES
E

OFICINAS

MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA,
QUALIDADE

E
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA

GESTÃO DOCUMENTAL
E

ARQUIVO

ADMINISTRAÇÃO GERAL

GESTÃO
E

MODERNIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA

GESTÃO
DE

RECURSOS HUMANOS

SEGURANÇA,
SAÚDE OCUPACIONAL

E
APOIO PSICOSSOCIAL

ADMINISTRATIVA
DE

RECURSOS HUMANOS

RECURSOS HUMANOS

POLÍCIA MUNICIPAL

OPERACIONAL

GABINETE
DO

CONTRATO LOCAL
DE SEGURANÇA

CÂMARA MUNICIPAL

GABINETE
DE

PLANEAMENTO

GABINETE
DE

INTERVENÇÃO LOCAL

GABINETE
DE

REVITALIZAÇÃO URBANA

SERVIÇO MUNICIPAL
DE

PROTEÇÃO CIVIL

GABINETE TÉCNICO
DE

ADMINISTRAÇÃO E LOGÍSTICA

GABINETE TÉCNICO
DE

PREVENÇÃO, SEGURANÇA
E INFORMAÇÃO PÚBLICA

GABINETE TÉCNICO
DE

OPERAÇÕES E PLANEAMENTO

GABINETE
DE

AUDITORIA INTERNA

SERVIÇO
DE

VETERINÁRIO MUNICIPAL

GABINETE DE APOIO
À

PRESIDÊNCIA

GABINETE DE APOIO
À

VEREAÇÃO

GABINETE
DE PROTOCOLO

E
RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

GABINETE
DE

CONSULTADORIA JURÍDICA

JURÍDICO-ADMINISTRATIVA

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR
DAS

ÁREAS URBANAS
DE GÉNESE ILEGAL

GABINETE DE APOIO
À

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

ASSEMBLEIA MUNICIPAL

TURISMO

SUSTENTABILIDADE AMBIENTALESTUDOS E PROJETOS

CULTURA, DESPORTO
E

JUVENTUDE

UNIDADES NUCLEARES
(Departamentos)

LEGENDA

UNIDADES FLEXÍVEIS
(Divisões)

GABINETES FUNCIONAIS
UNIDADES FLEXÍVEIS

de 3.º GRAU
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1. RISCOS TRANSVERSAIS 
 

Responsável: Todas as Unidades Orgânicas  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Cultivar o exercício ético e profissional das 
funções 

R1. Quebra de valores e deveres institucionais 
(independência, integridade, responsabilidade, 
transparência, objetividade, imparcialidade e 
confidencialidade) 

PF M 

M1. Estabelecimento da competência “Responsabilidade e 
compromisso com o serviço” nas fichas de avaliação de todos 
os Trabalhadores 

M2. Analise de todas as queixas e reclamações 

M3. Formação e sensibilização dos Trabalhadores 

M4. Missão, visão, valores e objetivos estratégicos da 
instituição disponíveis nas plataformas eletrónicas 

M5. Obrigatoriedade do preenchimento da Declaração de 
inexistência de conflito de interesses em determinados tipos 
de procedimentos 

M6. Divulgar e promover a adoção do Código de Conduta e 
Ética 

M7. Política de segurança e controlo de acessos a informação 
reservada, a instalações e a sistemas informáticos 

A2. Assegurar a guarda e conservação de 
documentos e equipamentos 

R2. Extravio ou deterioração de documentos e/ou 
equipamento, bem com a utilização para fins privados de 
equipamentos/bens municipais 

F M 

M8. Implementação da funcionalidade de assinatura digital 
para efeitos de assinatura e despacho de documentos via 
Webdoc 

M9. Regras de conservação e manuseamento dos 
equipamentos e documentos 

M10. Sensibilizar/formar os Trabalhadores, com carácter 
obrigatório, em áreas como ética, deontologia, direitos e 
deveres 

M11. Regulamentar a utilização de equipamentos e bens 
municipais 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Garantir a articulação entre Serviços 

R3. Omissão de informação entre serviços MF E 

M12. Realização de reuniões periódicas de planeamento e 
acompanhamento das atividades 

M13. Normalização de procedimentos 

R4. Dificuldade na articulação entre Serviços MF E M14. Estabelecer objetivos partilhados entre Serviços 

A4. Dever de informação 

R5. Prestação de informação inadequada, desatualizada 
e/ou pouco clara/percetível 

F M 

M15. Formação dos Trabalhadores 

M16. Definição de níveis de responsabilidade e de validação 
da informação prestada 

M17. Adoção e difusão de melhores práticas 

M18. Partilha de informação, conhecimentos e experiências 
entre departamentos 

R6. Prestação de informação pouco apelativa F M 
M19. Identificar o público alvo e as melhores técnicas de 
comunicação (vídeos promocionais) 

A5. Cultivar as competências técnicas e 
comportamentais 

R7. Inadequação do perfil técnico e comportamental 
para o exercício das funções 

F M 

M20. Formação técnica e comportamental 

M21. Implementação de mecanismos de aferição externa dos 
comportamentos no exercício das funções 

A6. Executar procedimentos de Contratação 
Pública 

R8. Incumprimento das regras de contratação pública PF M 

M22. Planeamento das atividades com a antecedência 
adequada (Plano Anual de Compras) 

M23. Reforçar a rotatividade dos prestadores de serviços 

M24. Informar e sensibilizar os dirigentes e Trabalhadores 
sobre a importância do cumprimento das regras de 
contratação pública 

A6. Tomada de decisão 
R8. Falta de informação ou utilização de informação 
inadequada para a tomada de decisões 

PF M 

M25. Tomada de decisão em grupo, com partilha de 
informação 

M26. Monitorizar os resultados/as consequências da tomada 
de decisão 

M27. Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à 
formação de sugestões de melhoria dos fluxos existentes 
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2. EXECUTIVO 
 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Exercício das competências do executivo 
com pelouros atribuídos 

R1. Ausência de decisão, demora na tomada de decisão 
ou decisão não fundamentada 

F E 

M1. Controlo do exercício de competências delegadas e 
subdelegadas 

M2. Tomada de decisão fundamentada no parecer dos 
serviços ou em conformidade com preceitos legais e 
regulamentares 

R2. Favorecimento ou desfavorecimento de entidade(s) F E 
M3. Transparência nas tomadas de decisão, disponibilização 
de informação nas plataformas eletrónicas 

R3. Influência, no exercício do seu poder hierárquico, nas 
decisões dos serviços 

PF M 

M4. Emissão de decisão, obrigatoriamente, com base em 
informação dos serviços devidamente fundamentada e em 
conformidade com preceitos legais e regulamentares 

M5. Sensibilização e divulgação da "Carta Ética - Dez princípios 
éticos da Administração Pública" 

R4. Manipulação, omissão, utilização indevida da 
informação, ou divulgação de informação sigilosa a 
terceiros 

PF M 
M6. Preferência de colegialidade nas tomadas de decisão 

M7. Elaborar atas das reuniões do executivo 
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2.1. GABINETE DE APOIO À PRESIDÊNCIA (GAP) 
 

Responsável: Gonçalo Caroço 

Missão: Prestar apoio direto à Presidência da Câmara no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da autarquia 
com entidades externas 

R1. Favorecimento de determinada(s) entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

F E 
M1. Sensibilização para as consequências da corrupção e 
infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o atendimento 
público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s)  

F M 

M2. Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica dos 
pedidos, salvo em situações de força maior devidamente 
comprovadas 

A3. Assegurar a representação do presidente 
em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

F E M3. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Elaborar a "Ordem do dia", em articulação 
com a Divisão de Gestão e Modernização 
Administrativa 

R4. Lapsos na elaboração da "Ordem do dia" F E 

M4. Análise da conformidade legal, processual, regulamentar 
e da organização dos processos 

M5. Conferência administrativa e técnica do documento 
efetuada por 2 Trabalhadores (segregação de funções) 
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2.2. GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO (GAV) 
 

Missão: Prestar apoio direto à vereação da Câmara Municipal no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da autarquia com 
entidades externas 

R1. Favorecimento de determinadas() entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

PF M 
M1. Sensibilização para as consequências da corrupção e 
infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o atendimento 
público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s)  

PF M 

M2. Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica dos 
pedidos, salvo em situações de força maior devidamente 
comprovadas 

A3. Assegurar a representação dos vereadores 
em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

PF M M3. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Remessa de processos ao Gabinete de 
Apoio à Presidência para inclusão na "Ordem 
do dia" 

R4. Processos insuficientemente instruídos PF M 

M4. Análise da conformidade legal, processual, regulamentar 
e da organização dos processos 

M5. Conferência administrativa e técnica do documento 
efetuada por 2 Trabalhadores (segregação de funções) 
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3. GABINETE DE APOIO À ASSEMBLEIA MUNICIPAL (GAAM) 
 

Responsável: Ricardo Leão 

Missão: Assegurar o apoio à Assembleia Municipal no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da autarquia 
com entidades externas 

R1. Favorecimento de determinada(s) entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

PF M 
M1. Sensibilização para as consequências da corrupção e 
infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o atendimento 
público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s) 

PF M 

M2. Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica dos 
pedidos, salvo em situações de força maior devidamente 
comprovadas 

A3. Assegurar a representação do presidente 
em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

PF M M4. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Elaborar as atas das reuniões R4. Lapsos na elaboração das atas PF M 
M5. Elaboração e conferência do documento efetuada por 2 
Trabalhadores (segregação de funções) 
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4. GABINETE DE PLANEAMENTO (GP) 
 

Responsável: Carlos Luz 

Missão: Promover processos de planeamento estratégico indutores do desenvolvimento sustentável do Concelho. 

 

Principais Atividades 

 
Riscos Identificados Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  

 
Medidas Propostas 

A1. Elaborar o Plano Estratégico Municipal  

R1. Défice de informação sistematizada e atualizada. F R 
M1. Negociar com os gestores das fontes de informação a 
calendarização da disponibilização da informação  

R2. Inexistência de estudos, que sustentem a 
elaboração do diagnóstico 

PF R 
M2. Considerar no Plano Anual de Atividades mecanismos 
próprios de superação da situação 

R3. Incumprimento do cronograma com desfasamento 
do diagnóstico 

MF M 
M3. Controle de execução interno, de periodicidade 
quinzenal  

R4. Ineficácia do modelo de governação por défice de 
participação 

F M 
M4. Integrar procedimentos de validação que obriguem à 
consulta pública 

A2.  Coordenar o processo de monitorização 
do Plano Diretor Municipal  

R5. Má definição dos indicadores  PF E 

M5. Aumentar o número de Unidades Orgânicas a consultar 

M6. Solicitar a validação de conclusões do Grupo de Trabalho 
pelas Unidades Orgânicas intervenientes 

A3. Planear e gerir os processos de 
Mobilidade e Transportes Públicos 

R6. Execução extemporânea de um Plano de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PMUS) 

F E 
M7. Controle de execução interno, de periodicidade 
quinzenal  

R7. Falta de coerência PF M M8. Análise conjunta de reclamações  

A4. Promover a elaboração de Estratégia 
Território inteligente e sustentável 

R8. Ineficácia do modelo de governação com défice de 
participação 

F M 
M9. Identificação das partes interessadas e definição de 
metodologia de participação  

R9. Escassez de estudos e informação critica que 
condicione a elaboração da estratégia 

PF R 
M10. Assegurar procedimento para a atualização e 
tratamento de dados estatísticos e a metodologia  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Promover a elaboração de Estratégia 
Território inteligente e sustentável (cont.) 

R10. Deficiente articulação entre Serviços Municipais 
(duplicação de tarefas, desperdício de recursos, 
incoerência do discurso e da comunicação) 

F M 
M11. Elaboração de plano de medidas de controle e 
execução 

F M M12. Definição de um plano de comunicação interna 

R11. Ineficácia na comunicação do processo que leve à 
reduzida notoriedade e à deficiente perceção dos 
destinatários 

F M M13. Definição de estratégia de comunicação externa 

R12. Deficiente capacitação da Equipa Técnica F M 
M14. Participação da Equipa Técnica em fóruns e seminários 
técnicos; plano de visitas técnicas para trocas de experiências 

A5. Implementar um sistema de avaliação dos 
Serviços Municipais 

R13. Definição de modelo desadequado com definição 
de objetivos demasiado exigentes que impliquem a 
afetação desequilibrada de recursos e um tempo longo 
até aos planos de melhoria 

F M 
M15. Acompanhamento e validação dos objetivos propostos 
e modelo de implementação 

R14. Deficiente articulação entre serviços e baixa 
adesão e envolvimento da estrutura 

F M M16. Definição de plano de comunicação interna 

R15. Défice de competências do Grupo de Trabalho nas 
áreas de sistemas de gestão de qualidade 

F M 
M17. Identificação de ações especificas de Diagnóstico de 
Necessidades de Formação 
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5. GABINETE DE PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS (GPRI) 
 

Responsável: Isabel Tojal  

Missão: Assegurar a representação institucional do Município 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a logística protocolar das 
iniciativas municipais. 

R1. Favorecimento de determinado fornecedor em 
detrimento de outros, aquando das propostas de 
aquisição de bens e serviços 

PF R 
M1. Efetuar obrigatoriamente duas ou mais consultas para 
pedido de propostas de orçamento e fundamentar os critérios 
de seleção 

R2. Inexistência, ou existência deficiente, da avaliação 
das necessidades 

PF R 

M2. Implementação de sistema estruturado de avaliação das 
necessidades e respetivo acompanhamento 

M3. Sensibilização dos Serviços para o envio atempado dos 
eventos a realizar 

R3. Incumprimento das regras de protocolo (interno e 
externo) 

PF M M5. Formação/sensibilização do pessoal interveniente 

R4. Inventário dos bens para oferta desatualizado PF R M6. Controlo trimestral das existências 

R5. Utilização indevida dos bens para oferta PF R 

M7. Registo dos bens oferecidos, a quem e no âmbito de que 
evento/atividade 

M8. Bens guardados em local com acesso restrito 

R6. Falhas no envio da correspondência oficial PF R M9. Envio, pelos Serviços, de dados atualizados 

A2. Efetuar contatos institucionais, nacionais e 
internacionais no âmbito da Cooperação 
Externa/Protocolo 

R7. Incumprimento na concretização das atividades 
apoiadas pelo Município (geminação e/ou cooperação) 

PF M 
M10. Elaboração e análise dos relatórios de atividade no 
âmbito dos protocolos de geminação e/ou cooperação 

PF M 

M11. Elaborar mapas do ponto de situação dos protocolos 
para reporte ao Executivo 

M12. Acompanhamento/monitorização contínua das ações e 
projetos realizados 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Gerir a Agenda de Representação 
Institucional 

R8. Utilização indevida de informação privilegiada para a 
obtenção de vantagens pessoais 

PF M 

M13. Implementação e acompanhamento de manual de 
procedimentos 

M14. Sensibilização dos Trabalhadores e divulgação da carta 
deontológica da Função Pública 

R9. Eliminação ou adulteração de eventos previamente 
agendados 

PF R M15. Definição de níveis de acesso por perfil de utilizador 

R10. Calendarização intempestiva F M 
M16. Sensibilização dos Serviços para o envio atempado dos 
eventos a realizar 
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6. GABINETE DE AUDITORIA INTERNA (GAI) 
 

Responsável: António Ferrador  

Missão: Contribuir para a otimização da gestão, acrescentando valor através da promoção da simplificação, agilização, inovação, integridade, confiança e transparência nos 

processos e atividades desenvolvidas pelas diferentes Unidades Orgânicas, visando a sua eficiência, eficácia, rendibilidade e sustentabilidade, e assim concorrer para o êxito da gestão 

das finanças públicas 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Elaborar  proposta e garantir a execução do 
'Programa Anual de Auditoria Interna' 

R1. Proposta não incluir as áreas de maior risco da 
câmara 

PF R 

M1. Levantamento das necessidades em articulação com a 
Presidência e tendo também em consideração o Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 
Infrações Conexas 

M2. Aquisição de ferramentas de suporte a todo o processo de 
auditoria 

R2. Não realização e/ou atraso na realização das 
atividades previstas no Programa 

F M 
M3. Monitorização de acompanhamento da execução do 
'Programa Anual de Auditoria Interna' 

A2. Realizar ações de auditoria interna 

R3. Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, 
confidencialidade, independência, integridade, 
objetividade, competência, transparência e 
imparcialidade) 

PF M 

M4. Contínua divulgação e atualização da Carta de Auditoria 
Interna da CM Loures 

M5. Segregação de funções 

M6. Difundir a obrigatoriedade de entrega da Declaração de 
Compromisso relativa a incompatibilidades, impedimentos e 
inibições 

M7. Promover a aplicação dos Princípios e Regras de Conduta 
constantes do Código de Ética do IIA - The Institute of Internal 
Auditors 

M8. Promover a rotatividade dos auditores 

M9. Realização de auditorias em equipa 

R4. Constatações, sugestões e recomendações 
(constantes dos Relatórios de Auditoria) 
inadequadamente suportados e fundamentados 

PF R 

M10. Promover a aplicação das Normas para a Prática 
Profissional da Auditoria Interna - NPPAI, bem como do 
estabelecido na Carta de Auditoria Interna da CM de Loures 

M11. Elaborar e implementar o Manual de Auditoria Interna 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A2. Realizar ações de auditoria interna (cont.) 

R5. Reporte de auditoria insuficiente ou inexato devido 
à não deteção de irregularidades materialmente 
relevantes e/ou inexistência ou pouco conhecimento e 
competências em matérias de particular especificidade 

PF M 

M12. Promover o incremento de competências técnicas, bem 
como de procedimentos executados pelo Auditor visando a 
redução dos riscos de auditoria 

M13. Recurso a Trabalhadores e/ou a Colaboradores 
especialistas, internos ou externos 

M14. Realizar obrigatoriamente uma reunião de preparação e 
uma reunião de abertura antes de cada ação de auditoria 

M15. Promover a formação da equipa de auditoria 

R6. Incumprimento de prazos nos planos e/ou 
programas de auditoria interna 

F R 
M16. Realização de reuniões periódicas de acompanhamento 

M17. Calendarização das atividades  

R7. Falta de colaboração dos serviços PF R 

M18.  Envio prévio do Plano Anual de Auditoria para análise 

M19. Remeter informação atempada aos serviços, sobre a 
equipa e a calendarização da auditoria 

A3. Acompanhar as recomendações 
formuladas nos relatórios de Auditoria Interna 
(Relatórios de Follow Up) 

R8. Não implementação ou aplicação não tempestiva das 
recomendações aprovadas 

F E 

M20. Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços 

M21. Promover medidas de acompanhamento da 
implementação das recomendações, conjuntamente com os 
serviços e efetuar a respetiva monitorização 

A4. Acompanhar as ações inspetivas e 
auditorias externas da Sociedade do Revisor 
Oficial de Contas, auditores externos e de 
todas as entidades com competência de 
fiscalização e avaliação 

R9. Abordagem direta das entidades externas aos 
serviços do Município sem conhecimento do GAI 

PF R 

M22. Reforçar a divulgação das competências do GAI junto dos 
serviços do Município e das entidades externas 

M23. Sensibilizar a organização e as entidades externas para a 
importância do acompanhamento das ações ser efetuado pelo 
GAI 

A5. Elaborar, monitorizar e rever 
periodicamente a Norma de Controlo Interno 

R10. Ineficácia da Norma pela sua não aplicação por 
parte dos serviços 

PF M 

M24. Envolver a organização na elaboração da Norma de 
Controlo Interno 

M25. Promover a divulgação da Norma pelos meios 
considerados adequados 

M26. Realização de testes de controlo 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A6. Acompanhar e monitorizar o Plano de 
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de 
Corrupção e Infrações Conexas 

R11. Não identificação das áreas de maior risco PF M M27. Realizar sessões de esclarecimento com os serviços 

R12. Falha no acompanhamento e no reporte da 
execução do Plano 

PF M 

M28. Realização de auditorias às áreas de maior risco 

M29. Acompanhamento da aplicação das medidas previstas 
no Plano 
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7. GABINETE DE CONSULTADORIA JURÍDICA (GCJ) 
 

Responsável: António Pombinho  

Missão: Assegurar a representação forense do Município e o apoio jurídico geral aos serviços do Município 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a representação forense do 
Município 

R1. Extravio de processos  F E 

M1. Assegurar que toda a documentação recebida no GCJ se 
encontra registada em Webdoc 

M2. Efetuar movimentação de documentação em Webdoc, 
com identificação da situação atual, designadamente de 
Envio a Tribunal 

R2. Não observância de prazos fixados pelos Tribunais PF M 
M3. Monitorização do cumprimento de prazos através da 
definição de alertas em Base de Dados  

R3.  Insuficiência de registo de processos a cargo do GCJ 
bem como dos advogados responsáveis 

F E 

M4. Manter permanentemente atualizado o inventário de 
processos judiciais/administrativos e correspondente 
atribuição ao Advogado respetivo 

M5. Manter atualizadas as Capa de Processo (identificação de 
Advogado/nº de processo) 

A2. Assegurar o apoio jurídico geral aos 
serviços do Município 

R4. Extravio de documentação remetida ao GCJ MF M 
M6. Assegurar que toda a documentação recebida se 
encontra registada em Webdoc, bem como na Base de Dados  

R5. Não emissão de pareceres jurídicos em tempo útil F M 
M7. Acautelar o cumprimento de prazos através de 
monitorização regular de expediente 
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8. GABINETE DE INTERVENÇÃO LOCAL (GIL) 
 

Responsável: Paulo Quaresma  

Missão: Promover a articulação com as Juntas de Freguesia e coordenar processos integrados de atuação no território. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Monitorizar e acompanhar os acordos de 
execução e contratos interadministrativos 

R1. Ineficiente validação física das competências 
delegadas  

F M 

M1. Criação de Plataforma informática que possibilite a 
centralização e monitorização das intervenções efetuadas e 
melhore a comunicação entre a câmara municipal e as 
freguesias. 

M2. Criação de corpo técnico interdepartamental de 
acompanhamento e monitorização das competências 
delegadas sob coordenação do GIL. 

A2. Uniformizar procedimentos relativos aos 
licenciamentos delegados nas juntas de 
freguesia 

R2. Cobrança diferenciada das taxas municipais F E 
M3. Definição da fórmula de cálculo de taxas, 
designadamente ocupação de espaço público por outdoors e 
monopostes 

A3. Coordenar as intervenções dos diversos 
operadores públicos e privados no solo e 
subsolo. 

R3. Incumprimento do Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à construção, 
instalação, uso e conservação de infraestruturas no 
Município de Loures  

F E 

M4. Revisão do Regulamento  

M5. Compatibilização dos planos de atividades dos 
operadores públicos e privados 
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9. GABINETE DE REVITALIZAÇÃO URBANA (GRU) 
 

Responsável: Margarida Tomás  

Missão: Promover de forma integrada a revitalização dos centros urbanos, fomentando a participação ativa dos vários agentes locais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Coordenar projetos de revitalização 
urbana 

R1. Inadequação dos projetos às realidades e às 
necessidades dos vários centros urbanos 

PF E 

M1. Elaboração de diagnóstico correto e detalhado das 
necessidades das várias especialidades, potencialidades e 
condicionantes dos vários centros urbanos 

R2.  Desarticulação entre Serviços M2. Promoção de reuniões de acompanhamento 

A2. Acompanhar as obras de revitalização 
urbana 

R3. Incumprimento dos prazos divulgados publicamente                      
PF E 

M3. Criação de uma plataforma interserviços visando a gestão 
integrada de prioridades, tempos de decisão e monitorização 
dos prazos 

R4. Desarticulação entre Serviços 

A3. Analisar e responder a reclamações, 
queixas e participações 

R5. Ausência de Imparcialidade PF M 

M4. Segregação de funções e rotatividade dos técnicos 

M5. Implementação de relatório semestral, com indicação de 
tipologia, frequência e decisão. 

A4. Analisar pretensões para atribuição de 
isenções e reduções fiscais aos vários agentes 
existentes nas áreas intervencionadas 

R6. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 
instrumentos que regulam a atribuição de Isenções e 
reduções fiscais 

PF M 

M6. Registo sequencial em suporte informático  

M7. Elaboração de relatório trimestral para monitorização das 
pretensões (por tipo, frequência e resultado da decisão) 
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10. DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANISTICA (DPGU) 
 

Responsável: Luís Carvalho  

Missão: Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios do ordenamento do território, da 

reabilitação urbana e do urbanismo 

 

10.1. APOIO TÉCNICO-JURIDICO 
 

Responsável: Luís Carvalho  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Análise de queixas, denúncias e 
participações 

R1. Ausência de imparcialidade 
PF R 

M1. Tratamento igual de situações que à face da lei são 
idênticas 

R2. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de outras 
unidades orgânicas da Autarquia 

F R 

M2. Articulação entre os serviços 

R3. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de várias 
entidades externas à Autarquia 

M3. Normalização dos procedimentos 

A2. Formalização dos Processos de 
Construção Clandestina 

R4. Omissão de situações que violem a legislação em 
vigor 

PF R 
M4. Normalização de procedimentos para garantir a igualdade 
de tratamento 

R5.  Ausência de informação procedimental 
sistematizada de forma clara e disponível; F R 

M5. Atribuir às juristas acesso à aplicação de gestão de 
Processos de Construção Clandestina 

R6. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de outras 
unidades orgânicas da Autarquia 

F R 

M6. Articulação entre os serviços 

R7. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de várias 
entidades externas à Autarquia 

M7. Normalização dos procedimentos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Aplicação das medidas de tutela da 
Legalidade urbanística 

R8. Reporte de informação distorcida, por parte dos 
infratores, na tentativa de desculpabilização para não 
aplicação das medidas. 

PF R 
M8. Normalização de procedimentos para garantir a igualdade 
de tratamento 

R9. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de outras 
unidades orgânicas da Autarquia 

F R 

M9. Articulação entre os serviços 

R10. Omissão de informação necessária ao 
procedimento administrativo por parte de várias 
entidades externas à Autarquia 

M10. Normalização dos procedimentos 

A4. Emitir pareceres e informar os 
procedimentos legalmente previstos 
relacionados com a gestão urbanística. 

R11. Ausência de imparcialidade 
PF R 

M11. Distribuição equitativa e Aleatória dos processos e 
expediente solto 

R12. Tempo excessivo na emissão do parecer 
PF R 

M12. Prazos previamente estabelecidos no CPA e com os 
dirigentes 
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10.2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA (DPRU) 
 

Responsável: Manuela Carneiro  

Missão: Garantir o correto ordenamento do território no âmbito do planeamento e gestão urbanística, pela aplicação dos instrumentos e disposições legais aplicáveis, pelo exercício 

de ação pedagógica relativamente aos particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1. Apreciar os projetos de operações 
urbanísticas, submetendo-os a proposta de 
decisão 

R1. Ausência de imparcialidade PF R 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização para o 
exercício de acumulação de funções privadas, por parte dos 
Trabalhadores em funções públicas 

M2. Difundir a obrigatoriedade da entrega de uma" 
Declaração de Impedimentos", que deverá ser expressa e sob 
a forma escrita, apensa ao processo em análise, nas situações 
previstas na lei 

M3. Informatizar e monitorizar procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia temporal da entrada de registo 
de documentos possa ser adulterada 

M4. Elaboração de relatório semestral das atividades e 
reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da 
decisão 

M5. Comunicação de infrações às respetivas ordens 
profissionais 

R2. Deferimento tácito de pedidos de licenciamento, 
relacionados 

PF R 
M6. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos 
administrativos 

A2. Emitir pareceres e informar os 
procedimentos legalmente previstos 
relacionados com atividade de planeamento 
urbanístico e seus instrumentos de gestão  

R3. Ausência de imparcialidade PF R 
M7. Implementar rotatividade na formação das equipas de 
trabalho 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 

Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Promover a elaboração de estudos de 

apoio a Instrumentos de gestão urbanística  

R4. Falha na definição dos requisitos técnicos a 

contratar 
F M 

M8. Reforço da equipa por integração de técnico da área ou 

através de formação específica 

A4. Condução técnica dos trabalhos de 
revisão do Plano Diretor Municipal(PDM), 
através do desenvolvimento de um conjunto 
de estudos parcelares, produzidos por uma 
equipa multidisciplinar 

R5. Incumprimento dos prazos para a Adaptação do 
PDM 

PF R 
M9. Disponibilização de fluxograma dos diversos 
procedimentos e monitorização da sua execução de 3 em 3 
meses 

A5. Coordenar e desenvolver Projetos na área 
da reabilitação urbana, designadamente áreas 
de reabilitação sistemática 

R6. Ausência de realismo na viabilidade económica dos 
Projetos  

F M 
M10. Reforço da vertente económica ou por integração de 
técnico da área ou através de formação específica 

A6. Atendimento ao público 
R7. Incumprimento das obrigações legais de informação 
ao cidadão 

PF R 

M11. Disponibilização do organigrama do Serviço, bem como 
da identificação dos respetivos Dirigentes, em local visível e 
acessível ao público 

M12. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público 

A7. Promover a Participação dos Cidadãos R8. Comunicações pouco claras  PF R 
M13. Definição de "template" em articulação com a Divisão 
de Atendimento Informação e Comunicação 
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10.3. DIVISÃO DE GESTÃO URBANISTICA (DGU) 
 

Responsável: João Costa  

Missão: Garantir o correto ordenamento do território no âmbito da Gestão Urbanística, pela aplicação dos instrumentos e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação 

pedagógica relativamente aos particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Apreciar os projetos de operações 
urbanísticas, submetendo-os a decisão final 

R1. Ausência de Imparcialidade F R 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização para o 
exercício de acumulação de funções provadas por parte dos 
Trabalhadores em funções públicas 

M.2. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações previstas na 
lei, entrega de uma Declaração de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e Impedimentos, que deverá ser apensa 
ao processo em análise  

M.3. Informatizar e monitorizar procedimentos por forma a 
não permitir que a hierarquia temporal da entrada e de 
registo de documentos possa ser adulterada 

M.4. Existência de um relatório semestral das atividades e 
reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da 
decisão 

M.5. Implementar rotatividade na formação das equipas de 
trabalho por áreas geográficas de atividade 

M.6. Redundância na aferição da análise técnica e cálculo de 
taxas  

M7. Comunicação de infrações às respetivas ordens 
profissionais 

R2. Deferimento tácito de pedidos de licenciamento PF R 
M8. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos 
administrativos    
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Apreciar os projetos de operações 
urbanísticas, submetendo-os a decisão final 
(cont.) 

R2. Deferimento tácito de pedidos de licenciamento 
(cont.) 

  

M9. Disponibilização de fluxograma dos diversos processos 

M10. Comunicação ao interessado da nomeação do gestor do 
procedimento, com identificação do respetivo contacto nos 
serviços 

R3. Erro e saturação face à sobrecarga processual F M M11. Redistribuição de processos 

A2. Emitir pareceres e informar os 
procedimentos legalmente previstos 
relacionados com a gestão urbanística 

R4. Falta de clareza ou percetibilidade das informações 
emitidas 

F R 

M12. Elaboração de informações-tipo 

M13.  Estabelecer um conjunto de regras de expressão, 
privilegiando linguagem clara, limitando as meras remissões a 
legislação, de forma a facilitar a comunicação entre serviços e 
com o público 

A3. Atendimento ao público 
R5. Incumprimento das obrigações legais de informação 
ao cidadão 

PF R 

M14. Disponibilização do organigrama do Serviço, bem como 
da identificação dos respetivos Dirigentes, em local visível e 
acessível ao público 

M15. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público 

M16. Disponibilização, através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos 
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10.4. UNIDADE DE FISCALIZAÇÃO TÉCNICA (UFTU) 
 

Responsável:  Francisco Santos  

Missão: Garantir o correto ordenamento do território, no âmbito da Gestão Urbanística, pela aplicação das disposições legais aplicáveis, pelo exercício de uma ação pedagógica 

relativamente aos particulares na prossecução da defesa do interesse público e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Informar os procedimentos legalmente 
previstos relacionados com a gestão 
urbanística, fiscalizar e acompanhar a 
conformidade da execução das obras e emitir 
pareceres no âmbito daquela fiscalização 

R1. Ausência de imparcialidade PF R 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização, para o 
exercício de acumulação de funções privadas, por parte dos 
Trabalhadores em funções públicas 

M2. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações previstas na 
lei, entrega de uma Declaração de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e Impedimentos, que deverá ser apensa 
ao processo em análise 

M3. Informatizar procedimentos por forma a não permitir 
que a hierarquia temporal da entrada e de registo de 
documentos possa ser adulterada 

M4. Existência de um relatório mensal das atividades e 
reclamações apresentadas por tipo, frequência e resultado da 
decisão 

M5. Disponibilização de fluxograma dos diversos processos 

M6. Implementar rotatividade na formação das equipas de 
trabalho 

M7. Comunicação de infrações às respetivas ordens 
profissionais 

R.2. Deferimento tácito de pedidos de emissão de 
alvarás de utilização 

PF R 
M8. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos prazos 
administrativos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Informar os procedimentos legalmente 
previstos relacionados com a gestão 
urbanística, fiscalizar e acompanhar a 
conformidade da execução das obras e emitir 
pareceres no âmbito daquela fiscalização 
(cont.) 

R3. Erro e saturação face à subcarga processual PF R M9. Redistribuição de processos 

A2. Preparar, lançar concursos de 
empreitadas, e acompanhar obras coercivas 

R4. Incumprimento das obrigações estabelecida no CCP PF R 
M10. Utilização da base VORTAL e demais aplicações 
informáticas existentes para este fim 

A3. - Atendimento ao público 
R5. Incumprimento das obrigações legais de informação 
ao cidadão 

PF R 

M11. Disponibilização do organigrama do Serviço, bem como 
da identificação dos respetivos Dirigentes e Trabalhadores, 
em local visível e acessível ao público 

M12. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público 

M13. Comunicação ao interessado da nomeação do gestor do 
procedimento, com identificação do respetivo contacto nos 
serviços 

M14. Disponibilização, através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos 
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11. DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS (DOM) 
 

Responsável: Amélia Pardal 

Missão: Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço publico municipal, equipamentos coletivos 

municipais e edifícios municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social 

 

11.1. DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (DEP) 
 

Responsável: João Félix 

Missão: Manter os equipamentos coletivos, espaços públicos, áreas verdes e infraestruturas rodoviárias 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1 Elaboração de projetos de equipamentos 
coletivos, espaços públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias 

R.1 Ausência de imparcialidade F M 

M.1 Prescrição de materiais para projeto efetuada pela 
descrição das características técnicas 

M.2 Definição do modo de seleção dos elementos dos júris 
do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus 
membros 

R.2 Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na 
sua apresentação) 

F E 

M.3 Validação através de checklist dos elementos de projeto 
obrigatórios 

M.4 Definição do modo de seleção dos elementos dos júris 
do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus 
membros 

A.2 Procedimentos para o fornecimento de 
bens e serviços de projetos de equipamentos 
coletivos, espaços públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias 

R.3 Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na 
sua apresentação) 

F E 
M.5 Validação através de checklist dos elementos de projeto 
obrigatórios 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.2 Procedimentos para o fornecimento de 
bens e serviços de projetos de equipamentos 
coletivos, espaços públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias (cont.) 

R.3 Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave na 
sua apresentação) (cont.) 

F E 

M.6 Definição do modo de seleção dos elementos dos júris 
do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus 
membros 

M.7 Promover a melhoria da formação profissional dos 
Trabalhadores 

R.4 Ausência de imparcialidade F M 
M.8 Definição do modo de seleção dos elementos dos júris 
do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus 
membros 

R.5 Incumprimento de prazos definidos no caderno de 
encargos e especificações técnicas para a obtenção do 
serviço 

F E 
M.10 Definir prazos realistas e garantir a monitorização da 
execução dos contratos  
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11.2. DIVISÃO DE INFRAESTRUTURAS RODOVIÁRIAS E DE ESPAÇOS PÚBLICOS (DIREP) 
 

Responsável: Amélia Pardal 

Missão: Construir, conservar e manter a infraestrutura rodoviária e o espaço público 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1 Elaborar informações, promover, 
diagnosticar, articular e acompanhar as ações 
no âmbito da circulação e tráfego e rede 
rodoviária 

R.1 Ausência de imparcialidade PF M 

M.1 Implementação de regras de rotatividade na nomeação 
do técnico responsável, de forma a evitar a apreciação 
continuada de processos de determinado requerente pelo 
mesmo elemento 

R.2 Planeamento insuficiente PF M 

M.2 Planear as atividades de forma atempada e adequada às 
necessidades (Plano Anual de Compras), evitando o clima de 
urgências injustificadas que favorecem o recurso recorrente 
aos procedimentos excecionais 

M.3 Instituir sistema de planeamento da contratação pública 
e divulgá-lo no município 

R.3 Necessidade de um maior conhecimento da 
realidade da atividade do departamento quanto a 
indicadores estatísticos nos diferentes setores de 
atividade 

F M 
M.4 Assegurar a existência do tratamento de indicadores 
estatísticos e a sua divulgação pelos serviços 

R.4 Regras pouco claras na atuação do departamento F M 
M.5 Assegurar a elaboração de regulamento que vise a 
sistematização da ocupação do espaço público e da atribuição 
de reservas de estacionamento 

A.2 Assegurar os procedimentos para o 
fornecimento de bens e serviços e de 
empreitadas de obras públicas 

R.5 Inexistência de um sistema de controlo interno 
formal, com circuitos de informação instituídos 

F M 
M.7 Manter e aplicar instruções / procedimentos contratação 
pública as fases do concurso/consulta e seus possíveis 
incidentes  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.2 Assegurar os procedimentos para o 
fornecimento de bens e serviços e de 
empreitadas de obras públicas (cont.) 

R.6 Utilização sistemática do procedimento por ajuste 
direto 

MF E 

M.8 Continuar a adotar o procedimento por concurso público 
como regra geral, utilizando o procedimento por ajuste direto 
em situações pontuais que sejam incompatíveis com os 
prazos estipulados para os concursos públicos, cumprindo as 
regras e formalidades legalmente estipuladas 

R.7 Autorização de despesa através de ajuste direto 
sem convite a três entidades 

MF E 

M.9 Criar e manter uma base de dados que permita registar 
todas as empresas às quais se adjudica por Ajuste Direto e 
conhecer qual o montante / volume de obra adjudicada a 
cada uma 

M.10 Nos procedimentos por Ajuste direto, definir o limite 
(preço base) acima do qual é obrigatório o convite a mais do 
que uma entidade. 

R.8 Falta de definição rigorosa e objetiva de fatores que 
densificam os critérios de adjudicação da proposta 
economicamente mais vantajosa em procedimentos de 
contratação pública 

PF M 
M.11 Continuar a garantir a uniformização dos critérios de 
fixação dos fatores de ponderação 

R.9 Dificuldade em avaliar o desempenho dos 
empreiteiros em todos os tipos de procedimentos, mas 
em especial no ajuste direto com recurso a critérios 
materiais 

F M 
M.12 Criar / manter base de dados que inclua a avaliação de 
desempenho técnico temporal e financeiro dos empreiteiros 

R.10 Desconhecimento do novo Código da Contratação 
Pública 

PF R 

M.13 Continuar a promover a formação dos vários 
intervenientes nos procedimentos inerentes à formação, 
celebração e execução de contratos na área da contratação 
pública, visando a uniformização de metodologias e critérios, 
bem como a atualização constante dos Trabalhadores com os 
diplomas legais 

R.11 Existência de conflitos de interesses PF R 
M.13 Obrigação de fazer declarações de interesses privados 
dos Trabalhadores e obter a sua renovação periódica 

A.3 Assegurar a fiscalização de empreitadas 
de obras públicas e acompanhamento dos 
fornecimentos de bens e/ou serviços e 
execução de obras por administração direta. 

R.12 Receções (definitivas e provisórias) tácitas em 
procedimentos de empreitada 

MF M 

M.14 Implementar / manter em execução um sistema de 
alerta dos serviços de fiscalização para a marcação das 
vistorias para efeitos de receção provisória e definitiva de 
obras públicas e responsabilização efetiva de quem, tendo 
essa obrigação, não o fizer 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.3 Assegurar a fiscalização de empreitadas 
de obras públicas e acompanhamento dos 
fornecimentos de bens e/ou serviços e 
execução de obras por administração direta 
(cont.) 

R.13 Equipas de fiscalização fixas  MF M 
M.15 Continuar a evitar o recurso a equipas fixas de 
fiscalização, promovendo a rotatividade dos elementos que 
compõem as diferentes equipas 

R.14 Indemnizações decorrentes de incumprimento de 
prazos 

PF M 
M.16 Verificação de procedimentos através de checklist, para 
evitar o deferimento tácito por falta de decisão em tempo útil 

R.15 Produtos finais de inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados 

F M 
M.17 Elaborar e implementar plano de aprovação de 
materiais 

A.4 Monitorizar a operacionalização dos 
Instrumentos de Delegação de Competências 
com as Juntas de Freguesia 

R.16 Aplicação de materiais e técnicas inadequadas F E 
M.18 Ações de sensibilização sobre materiais e técnicas 
construtivas 

R.17 Ineficiente acompanhamento dos Instrumentos de 
Delegação de competências, com acompanhamento 
presencial das intervenções realizadas no território 

F M 
M.19 Implementação de ferramentas de gestão e 
acompanhamento dos contratos e apuramento do grau de 
cumprimento do acordo 

A.5 Acompanhar e monitorizar as 
intervenções dos diversos operadores no solo 
e subsolo do espaço público 

R.18 Intervenções realizadas pelos operadores de 
subsolo com qualidade inadequada (por insuficiência de 
meios para o controlo das intervenções) 

MF M 
M.20 Implementação do Regulamento dos Operadores de 
Subsolo, em vigor 
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11.3. DIVISÃO DE EQUIPAMENTOS COLETIVOS (DEC) 
 

Responsável: Carla Monteiro 

Missão: Construir, conservar e manter Edifícios Municipais e Equipamentos Escolares 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1 Assegurar os procedimentos para o 
fornecimento de bens e serviços e de 
empreitadas de obras públicas 

R.1 Planeamento insuficiente F M 

M.1 Planear as atividades de forma atempada e adequada às 
necessidades (Plano Anual de Compras), evitando o clima de 
urgências injustificadas que favorecem o recurso recorrente 
aos procedimentos excecionais 

R.2 Favorecimento decorrente da ausência de 
imparcialidade 

F M 

M.2 Definição do modo de seleção dos elementos dos júris 
do procedimento, garantindo a rotatividade dos seus 
membros 

M.3 Seleção das entidades a convidar por ajuste direto, tendo 
por base os dados das empresas previamente validados pelo 
DOM (análise técnica e financeira das empresas) 

R.3. Indemnizações decorrentes de incumprimento de 
prazos 

PF M 
M.4 Verificação dos procedimentos através de checklist, para 
evitar o deferimento tácito por falta de decisão em tempo útil 

A.2 Assegurar a fiscalização de empreitadas 
de obras públicas e acompanhamento dos 
fornecimentos de bens e/ou serviços e 
execução de obras por administração direta 

R.4 Produtos finais de inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados 

F E M.5 Elaborar e implementar plano de aprovação de materiais 

A.3 Controlar a operacionalização do 
Protocolo de Delegação de Competências com 
as Juntas de Freguesia 

R.5 Aplicação de materiais e técnicas adequadas F E 
M.6 Implementar maior fiscalização e promover ações de 
sensibilização sobre materiais e técnicas construtivas 
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12. DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DE) 
 

Responsável: Ana Santos Silva 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação 

 

 

12.1. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO (DIPE) 
 

Responsável: Raquel Silva 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Promover o planeamento da rede escolar  
R1. Elaborar planeamento desajustado das necessidades 
da rede educativa 

PF R 
M1. Reunir e tratar a informação técnica da área da educação 
e gestão da rede escolar e do pessoal não docente 

A2. Identificar as necessidades de 
conservação e manutenção nos equipamentos 
escolares 

R2. Não assegurar atempadamente a execução das 
intervenções necessárias à manutenção das boas 
condições do parque escolar 

F M 
M2. Planear e efetuar visitas de periodicidade regular às 
instalações das unidades educativas do Município 

A3. Assegurar a gestão da rede escolar 
(edifícios e recursos materiais e humanos 
necessários ao seu bom funcionamento) 

R3. Insuficiência ou existência desconforme de 
mobiliário, material didático, informático ou de apoio 

F M 

M3. Proceder/atualizar levantamentos com regularidade e 
compará-los com os requisitos normativos de apetrechamento 

M4. Efetuar uma caracterização adequada e objetiva por 
forma a manter os referenciais técnicos nos programas de 
concurso de aquisição 

R4. Acompanhamento inadequado dos processos de 
aquisição de bens e serviços 

PF R 
M5. Manter atualizada a informação sobre pedidos de 
aquisição de bens e serviços (fornecedores, custos, prazos de 
entrega) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Assegurar a gestão da rede escolar 
(edifícios e recursos materiais e humanos 
necessários ao seu bom funcionamento) 
(cont.) 

R4. Acompanhamento inadequado dos processos de 
aquisição de bens e serviços (cont.) 

PF R 

M6. Acompanhamento, avaliação qualitativa e quantitativa 
dos bens adquiridos 

M7. Monitorização dos contratos de prestação de serviços de 
média/longa duração 

R5. Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de 
subsídios a entidades (apoio para material, 
equipamentos ou despesas de funcionamento). 

PF R 

M8. Acautelar a definição de critérios de atribuição de 
subsídio, com recurso a diplomas legais ou regulamentos, ou 
justificação inequívoca da necessidade de atribuição do 
benefício 

R6. Não aplicação ou aplicação indevida de subsídio por 
parte dos parceiros  

PF R 
M9. Requerer junto dos beneficiários a apresentação de 
relatório ou documento comprovativo da aplicação da verba 
atribuída 

R7. Distribuição desadequada ou insuficiente do pessoal 
não docente  

PF R 

M10. Exercer uma gestão de proximidade em estreita 
articulação com os Agrupamentos de Escola 

M11. Apresentar critérios objetivos para fundamentar 
decisões de afetação do pessoal não docente 

A4. Assegurar a gestão do apoio para o 
prosseguimento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 

R8. Não aplicação ou aplicação indevida dos apoios 
financeiros por parte dos parceiros 

F M 

M12. Celebração de protocolo, por ano letivo 

M13. Requerer junto dos parceiros o relatório das atividades 
desenvolvidas e acompanhamento geral 

M14. Requerer junto dos parceiros a apresentação de relatório 
ou documento comprovativo da aplicação da verba atribuída 

A5. Fomentar a dinamização de Projetos 
Socioeducativos 

R9. Não aplicação ou aplicação indevida dos apoios 
financeiros ou logísticos por parte dos beneficiários 

F M 
M15. Aplicar o Regulamento Municipal de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos 
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12.2. DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL E ESCOLAR (DASE) 
 

Responsável:  Alexandra Costa 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gerir o Serviço de Apoio à Família (SAF)  

R1. Incumprimento de obrigações do caderno de 
encargos referente ao fornecimento de refeições e 
lanches a alunos, refeições a adultos, refeições de 
piqueniques e Kits descartáveis 

F E 

M1.  Verificar os serviços prestados pela empresa adjudicatária 

M2. Aplicar medidas corretivas conducentes à regularização 
imediata das desconformidades 

R2. Existência de irregularidades na faturação F E 

M3. Acompanhamento rigoroso das candidaturas na 
aplicação. Acompanhar com rigor a aplicação das candidaturas 
Confirmação por parte do agrupamento de escolas na 
encomenda de refeições. Confirmar a encomenda das 
refeições, por parte do agrupamento de escolas 
Maior rigor nos critérios de autorização de atribuição das 
refeições. Controlo atempado por parte dos agrupamentos de 
escolas, da assiduidade das crianças e alunos.  

R3. Existência de dividas por parte das famílias 
(comparticipações familiares mensais ao SAF) 

F E 

M4. Estreitar uma relação entre a Autarquia e as famílias e 
mesmo com os agrupamentos de escola, numa análise social, 
detetando-se fragilidades existentes, com propostas concretas 
a definir para minimizar dividas 

R4. Utilização indevida das verbas atribuídas pelo 
Município para apoio ao SAF 

PF M 
M5. Exigir o envio, por parte dos beneficiários, de 
comprovativos da aplicação da verba atribuída 

R5. Não atribuição ou utilização indevida das verbas 
transferidas para os agrupamentos de escolas, 
referentes aos subsídios de Auxílios Económicos 
destinados a alunos do 1º ciclo do ensino básico 

PF M 

M6. Exigir comprovativos da atribuição das verbas às famílias 
dos alunos apoiados ou do material adquirido e atribuído, 
destinado a esses mesmos alunos no valor da verba 
correspondente 

R6. Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida de 
subsídios a entidades (apoio a materiais, equipamento 
ou despesas de funcionamento) 

PF M 

M7. Acautelar a definição de critérios de atribuição de 
subsídios, com recurso a diplomas legais ou regulamentos ou 
justificação inequívoca da necessidade de atribuição do 
beneficio 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Gerir o Serviço de Apoio à Família (SAF) 
R7. Incumprimento de clausulas do Protocolo de 
Colaboração SAF com entidades parceiras 

PF M M8. Monitorizar o cumprimento das obrigações dos Parceiros 

A2. Gerir os Transportes Escolares 

R8. Utilização inadequada de subsídios atribuídos pelo 
Município às Juntas de Freguesia no âmbito dos apoios 
aos alunos a estudar fora do Concelho 

PF M 
M9. Reforçar os mecanismos de controlo da aplicação das 
verbas considerando os fins para que foram atribuídas, através 
de comprovação documental 

R9. Utilização inadequada dos apoios atribuídos pelo 
Município aos alunos, por parte dos agrupamentos de 
escolas e demais escolas parceiras no âmbito das 
vinhetas de passe 

PF M 
M10. Reforçar os mecanismos de controlo da utilização dos 
apoios pelos agrupamentos, através de comprovação 
documental  R10. Utilização inadequada dos apoios atribuídos pelo 

Município aos alunos em circuitos especiais por parte 
dos agrupamentos de escolas  

PF M 
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13. DEPARTAMENTO DE AMBIENTE 
 

Responsável: Pedro Amorim 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços 

públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das atribuições 
do Departamento de Ambiente  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
do Departamento de Ambiente 

PF R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas unidades 
orgânicas que compõem o Departamento de Ambiente  
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13.1. DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS AMBIENTAIS (DSPA) 
 

Responsável: Rui Máximo 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços 

públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a limpeza de vias e outros espaços 
públicos sob gestão municipal  

R1. Falta de limpeza ou limpeza inadequada das vias e 
outros espaços públicos sob gestão municipal  

PF M 

M1. Criação de Manual de Procedimentos 

M2. Implementação de sistema de supervisão e 
monotorização   

A2. Efetuar o controlo preventivo de pragas urbanas 
R2. Resposta insuficiente e/ou deficiente no controlo 
de pragas urbanas 

PF M 

M3. Definição de Sistema de avaliação de necessidades 
(por prioridade) 

M4. Planificação e sistematização de ações a realizar 
anualmente 

A3. Planear, limpar e efetuar o desassoreamento de 
linhas de água sob gestão municipal  

R3. Planeamento incorreto. Falta de limpeza ou 
limpeza inadequada das linhas de água sob gestão 
municipal 

PF M 

M5. Criação de Manual de Procedimentos  

M6. Implementação de sistema de supervisão e 
monotorização.   

A4.  Realizar ações de limpeza de terrenos municipais 
R4. Planeamento incorreto das necessidades e/ou 
prioridades de limpeza 

PF M M7. Sistema consolidado de avaliação e monotorização.  

A5. Gerir os Cemitérios e Crematório municipais 

R5. Ausência de imparcialidade 
PF M 

M8. Garantir a aplicação do Regulamento normativo 
em vigor, através da definição de procedimentos de 
controlo interno.  

M9. Realizar ações de sensibilização e de formação aos 
Trabalhadores 

R6. Não arrecadação de receita ou arrecadação de 
receita em desconformidade com os regulamentos em 
vigor 

PF M 
M10. Implementação de sistema informatizado de 
cobrança 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A5. Gerir os Cemitérios e Crematório municipais (cont.) 
R7. Aceitação de gratificações (no exercício de 
funções) 

PF R 

M11. Alertar para as consequências do não 
cumprimento do estipulado em manuais de 
procedimentos e regulamentos em vigor.  

M12. Realizar ações de sensibilização e de formação 
aos Trabalhadores 
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13.2. DIVISÃO DE ZONAS VERDES E FLORESTA (DZVF) 
 

Responsável: Madalena Neves 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços 

públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Efetuar a manutenção e conservação dos 
espaços verdes municipais, parques sob 
gestão municipal e viveiros municipais  

R1. Inadequada manutenção e conservação dos 
espaços verdes municipais, parques sob gestão 
municipal e viveiros municipais 

F M 

M1. Acompanhamento, supervisão e monotorização dos 
trabalhos e atividades desenvolvidos.  

M2. Manutenção de stocks de reposição de consumíveis. 

M3. Supervisão do trabalho de equipas de manutenção 
contratadas em prestação de serviços 

A2. Coordenar as Equipas Operacionais 
(sapadores florestais, viveiristas, jardineiros e 
manutenção de parques) 

R2. Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos 
de inatividade por utilização indevida ou uso 
inadequado de ferramentas/ equipamento ou ausência 
de usos de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) 

PF M 

M4. Difusão de fichas de utilização e manutenção de 
ferramentas. 

M5. Acompanhamento e supervisão por coordenador 
técnico.  

M6. Formação específica sobre os equipamentos em uso. 
Atualização de conhecimentos sobre o uso de EPI  

A3. Gerir os Parques Municipais 

R3. Prestação de informação inadequada ou incorreta 
aos utentes/utilizadores  

PF M 

M7. Formação 

M8. Elaboração de manuais de procedimentos internos 

R4. Ausência de imparcialidade na reserva de espaços 
para a realização de eventos 

PF R 

M9. Elaboração e difusão de regulamentos normativos de 
utilização dos espaços verdes municipais e parques sob 
gestão municipal 

M10. Registo informático de controlo de reservas   

R5. Não arrecadação de receita ou arrecadação de 
receita em desconformidade com os Regulamentos 
Municipais em vigor  

PF M M11. Implementação de sistema de cobrança informatizado.  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Gerir os Parques Municipais (cont.) 

R5. Não arrecadação de receita ou arrecadação de 
receita em desconformidade com os Regulamentos 
Municipais em vigor (cont.) 

PF M 
M12.Elaboração de folha diária de arrecadação de receita 
com validação e conferência mensal por 
coordenador/supervisor.  

R6. Aceitação de ofertas e/ou gratificações no exercício 
de funções 

PF R M13. Sensibilização e formação dos Trabalhadores  

PF R 
M14. Consciencialização das consequências legais 
decorrentes do incumprimento dos regulamentos normativos 
e manuais de procedimentos.  

A4. Lançar e acompanhar os procedimentos 
de empreitada para a recuperação e 
valorização dos Parques Municipais 

R7. Existência de falhas técnicas no processo prévio ao 
lançamento do procedimento  

PF M 
M15. Análise detalhada do processo, por mais do que um 
elemento  

R8. Ausência de imparcialidade PF M M16. Garantir a rotatividade do júri dos procedimentos.  

R9. Favorecimento de terceiros PF M M17. Assegurar a criação de rotinas de monitorização 
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13.3. UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL (USA) 
 

Responsável: Ana Gaiolas 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços 

públicos ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1.  Criar e manter um sistema de 
caracterização e monotorização da qualidade 
ambiental do Concelho 

R1. Insuficiente análise e caracterização da qualidade 
ambiental  

PF M 
M1. Acompanhamento, supervisão e monotorização dos 
trabalhos e atividades desenvolvidas 

R2. Monotorização insuficiente PF M M2. Calendarização periódica de ações  

A2. Promover a eficiência energética do 
Concelho 

R3. Insuficiente análise e implementação de medidas de 
eficiência energética do Concelho 

PF M 
M3. Acompanhamento, supervisão e monotorização dos 
trabalhos e atividades desenvolvidas  

A3. Realizar avaliações acústicas  
R4. Ausência de imparcialidade  PF M 

M4. Análise de Processos e Reclamações por ordem de 
registo de entrada  

R5. Favorecimento de terceiros  PF M M5. Atualização permanente do Manual de Procedimentos 

A4. Desenvolver e implementar estratégias de 
informação, sensibilização e educação 
ambiental para a população e da comunidade 
escolar 

R6. Ausência de imparcialidade nas inscrições nas 
atividades  

PF M 

M6. Sistematizar a divulgação das atividades promovidas pelo 
Departamento 

M7. Atualização permanente da Base de Dados de 
destinatários 

A5. Gerir o Centro de Educação Ambiental 
(CEA) 

R7. Ausência de imparcialidade na reserva do CEA, para 
a realização de iniciativas e eventos 

PF M 
M8. Análise dos pedidos de reservas por ordem de registo de 
entrada 

R8. Não arrecadação de receita ou arrecadação de 
receita em desconformidade com os regulamentos em 
vigor 

PF M M9. Implementação de sistema de cobrança informatizado 

A6. Dinamizar os Parques sob gestão 
Municipal 

R9. Ausência de imparcialidade na reserva de espaços 
para a realização de iniciativas e eventos 

PF M 
M10.  Análise dos pedidos de reservas de espaços por ordem 
de registo de entrada 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A6. Dinamizar os Parques sob gestão 
Municipal (cont.) 

R10. Utilização indevida de equipamentos e/ou bens 
públicos 

PF M 
M11. Implementação de medidas de controlo regular do 
património 

R11. Não arrecadação ou arrecadação de receita em 
desconformidade com os regulamentos em vigor.  

PF M M12. Implementação de sistema de cobrança informatizado 

A7. Estudo de parcerias e protocolos na área 
da eficiência energética  

R12. Ausência de imparcialidade PF M 
M13. Adoção de clausulados que garantam a condição mais 
vantajosa para o Município.  
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14. DEPARTAMENTO DE COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO (DCSH) 
 

Responsável: Carla Barra 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais no âmbito da prossecução das atribuições do Município nos domínios da ação social, saúde e 

habitação 

 

Principais Atividades 
 

Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  

Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gerir e controlar a execução dos contratos 

de prestação de serviços 

R1. Gestão e controlo inadequados por Inexistência de 

uma rigorosa avaliação dos custos associados a contratos 
PF M 

M1. Controlo de custos, através da informatização e 

atualização de registos em suporte informático 

A2. Realizar iniciativas e atividades dirigidas aos 

munícipes 

R2. Planeamento inadequado por Inexistência de um 

sistema estruturado de avaliação de necessidades e 

respetivas prioridades 

F M 

M2. Implementação de sistema estruturado de avaliação das 

necessidades 

M3. Elaboração de relatórios de atividades e registo de toda a 

informação em Webdoc 

A3. Gerir o património habitacional municipal 
R3. Gestão inadequada devido à Inexistência de 

planeamento das necessidades de aquisições  
PF M 

M4. Elaboração de Base de Dados com informação relevante 

sobre intervenções/aquisições anteriores 

M5. Implementação de sistema estruturado de avaliação das 

necessidades 

M6. Instituição de checklist de verificação do cumprimento do 

quadro legal a observar nos procedimentos para adjudicação 

de bens ou serviços 

A4. Análise jurídica de processos 
R4. Atribuição de benefícios indevidos resultante da 

Instrução inadequada de processos 
PF M 

M7. Definição de procedimentos de acordo com o Código 

Deontológico dos Advogados e com o Código do Procedimento 

Disciplinar 
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14.1. DIVISÃO DE INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE (DISS) 
 

Responsável: Paula Henriques 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais no âmbito da prossecução das atribuições do Município nos domínios da ação social e da saúde 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Realizar iniciativas e Programas dirigidos 
aos munícipes 

R1. Favorecimento resultante de utilização indevida de 
procedimentos simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado e utilização de critérios 
subjetivos 

F M 
M1. Criação, aprovação e divulgação de regulamento/quadro 
normativo, que estabeleça regras de funcionamento e 
condições de acesso a Programas/Iniciativas 

A2. Aquisição de bens e serviços para 
atividades de lazer, sócio recreativas e de 
promoção para a saúde 

R2. Desrespeito pelas regras da contratação pública PF M M2. Definição de procedimentos de acordo com o CCP 

A3. Gerir os apoios financeiros a instituições, 
para desenvolvimento de atividades e 
projetos específicos na área social e da saúde 

R3. Não observância das condições de seleção das 
entidades beneficiárias na atribuição de apoios em 
conjunto com outros serviços 

F M 

M3. Criação de registo único para atribuição de apoios a 
entidades 

M4. Definição de sanções por incumprimento 

A4. Organizar atividades de âmbito lúdico-
recreativo, com a participação de instituições 

R4. Favorecimento na seleção de instituições a apoiar F R 
M5. Clarificação dos critérios de seleção das instituições a 
apoiar 

A5. Atribuição de apoios financeiros e 
logísticos a instituições, incluindo materiais e 
transportes 

R5. Atribuição indevida de apoios por Inexistência de 
documento interno que regule a sua atribuição 

F M 

M6. Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento 
Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou 
outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de 
atribuição, acompanhamento e validação 
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14.2. DIVISÃO DE HABITAÇÃO (DH) 
 

Responsável: Lucília Reis 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais no âmbito da prossecução das atribuições do Município no domínio da habitação social 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gerir o património habitacional municipal 

R1. Ausência de imparcialidade potenciada pela 
intervenção sistemática dos mesmos intervenientes 

PF M 
M1. Implementar rotatividade na formação das equipas de 
trabalho 

R2. Morosidade na tomada de decisão PF M 

M2. Disponibilização, através das tecnologias da informação, 
de toda a informação de carácter administrativo, nos termos 
do estabelecido na lei de acesso aos documentos 
administrativos 

R3. Atribuição de benefício indevido resultante de 
Cálculo incorreto da renda apoiada 

PF R 
M3. Cálculo de renda de acordo com os documentos 
apresentados pelo arrendatário e legislação aplicável 

R4. Atribuição de benefício indevido resultante da 
prestação de falsas declarações por parte do 
beneficiário de renda apoiada 

PF R 

M4. Despistar, periodicamente, junto da Segurança Social e 
dos Serviços de Finanças, informação relativa a eventual 
existência de património ou outros benefícios dos titulares de 
renda apoiada 

R5. Incumprimento do contrato de arrendamento por 
parte do beneficiário 

F M 
M5. Aplicação das sanções previstas na lei, em caso de 
deteção de incumprimento 

R6. Pagamento indevido por fundamentação 
insuficiente ou incorreta dos trabalhos a mais nos 
contratos de empreitada 

PF R 
M6. Validação do cumprimento do quadro legal, através da 
aplicação de checklist, elaborada para o efeito 

R7. Inexistência de planeamento das necessidades de 
aquisições  

PF R 

M7. Elaboração de Base de Dados com informação relevante 
sobre intervenções/aquisições 

M8. Implementação de sistema estruturado de avaliação das 
necessidades 

M9. Instituição de checklist de procedimentos a observar nos 
procedimentos de adjudicação 
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14.3. UNIDADE DE IGUALDADE E CIDADANIA (UIC) 
 

Responsável: Carla Barra  

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais no âmbito da prossecução das atribuições do Município nos domínios da inclusão social e da 

cidadania ativa 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Desenvolver atividades de apoio, 
integração e promoção em matéria de 
entidades religiosas, de integração social e 
dos direitos humanos 

R1. Ausência de imparcialidade por Inexistência de 
processo cronologicamente organizado e que 
identifique os intervenientes  

F R 
M1. Clarificação das regras de instrução de processos e de 
seleção de instituições a apoiar 

R2. Atribuição indevida de apoios por Inexistência de 
instrumento que estabeleça as condições de atribuição 
de benefícios públicos, apoios financeiros e/ou outros 
apoios da CM de Loures 

F M 

M2. Elaboração, aprovação e publicitação de Regulamento 
Municipal, relativo à concessão de apoios, financeiros ou 
outros, que estabeleça os procedimentos e critérios de 
atribuição, acompanhamento e validação de aplicação do 
benefício público concedido 

M3. Estabelecimento de obrigatoriedade de apresentação, 
por parte da entidade apoiada, de documentação de 
habilitação e de relatório discriminado da aplicação do apoio 

A2. Aquisição de bens e serviços no âmbito de 
candidaturas formalizadas 

R3. Incumprimento das disposições legais da 
contratação pública 

PF M 
M4. Existência de checklist de verificação de cumprimento do 
quadro legal 

A3. Atendimento ao público no âmbito do 
Gabinete de Apoio ao Migrante 

R4. Favorecimento  F M M5. Clarificação dos critérios de seleção 
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15. DEPARTAMENTO DE CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE (DCDJ) 
 

Responsável: Alfredo Santos 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das 

necessárias condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1. Apoiar a definição e execução da política 
cultural, desportiva e juvenil do Município 

R.1. Maior onerosidade decorrente de planeamento 
insuficiente ou inexistente 

PF R 
M.1. Elaboração de documento de planeamento estratégico 
do Departamento de Cultura Desporto Juventude 2018-2021 

R.2. Maior onerosidade decorrente de insuficiência de 
estudos adequados ao desenvolvimento de projetos 

PF R 
M.2. Estudo ao Movimento Associativo Concelhio 

M.3. Monitorização e Avaliação das atividades nas áreas de 
atuação do Departamento 

A.2. Coordenar o planeamento, organização e 
divulgação de atividades e eventos de natureza 
cultural, desportiva e recreativa, de interesse 
municipal    

R.3. Não observância dos procedimentos internos 
referentes à aquisição à realização de despesa 

PF R 
M.4. Atualização e cumprimento do Manual de 
Procedimentos por parte de todos os serviços do DCDJ 

R.4. Favorecimento decorrente de utilização de 
procedimentos simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado 

PF R 

M.5. Atualização e cumprimento do Manual de 
Procedimentos por parte de todos os serviços do DCDJ, 
nomeadamente no que concerne à aplicação da Declaração 
de Compromisso relativa a Incompatibilidades e 
Impedimentos, em uso. 

R.5. Imparcialidade potenciada pela acumulação de 
funções privadas dos Trabalhadores envolvidos nos 
processos de concessão de benefícios 

PF R 
M.6. Difusão da obrigatoriedade de possuir autorização, para 
o exercício de acumulação de funções privadas 

R.6. Registo municipal desatualizado e incompleto. PF R 
M.7. Reformulação da Base de Dados do movimento 
associativo e atualização regular da informação relativa à 
atividade das Associações. 

R.7. Acesso partilhado a consulta de dados PF M 

M.8. Atualização regular da divulgação de apoios no Portal do 
Movimento Associativo e respetiva publicação no site da CM 
de Loures 

M.9. Informatização de informação existente em Base de 
Dados  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.3. Estimular o associativismo de natureza 
cultural, desportiva, recreativa e juvenil e 
desenvolver em parceria com estas estruturas, 
projetos que contribuam para o bem-estar dos 
munícipes  

R.8. Atribuição inadequada de subsídios. PF M 

M.10. Revisão do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (RMAA) para maior clarificação e objetividade 
na definição dos requisitos para atribuição de apoios 
públicos, tendo por base critérios devidamente 
parametrizados. 

R.9. Incumprimento das obrigações contratuais por 
parte das instituições apoiadas.  

PF M 
M.11. Acompanhamento mais efetivo da atividade dos 
agentes e aplicação das sanções previstas no RMAA para as 
situações de incumprimento. 
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15.1. DIVISÃO DE CULTURA (DC) 
 

Responsável: Patrícia Silva 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das 

necessárias condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1. Assegurar a gestão, o funcionamento e a 
dinamização dos equipamentos culturais 
municipais 
 

R.1. Insuficiência de controlo na arrecadação de receita, 
proveniente dos equipamentos culturais municipais 

PF R M.1 Implementação da aplicação de faturação diversa 

R.2. Inventário indevidamente controlado PF M 

M.2 Implementação de aplicação de gestão de artigos 
existentes para venda nas Lojas dos Museus (publicações, 
brindes) 

M.3 Avaliação da viabilidade de implementação de sistema de 
gestão e controlo de stock 

 A.2. Assegurar a identificação, a preservação, 
a valorização e a divulgação do património 
antropológico, arquitetónico, histórico, e 
demais patrimónios culturais de Loures  

R.3. Deterioração de acervo museológico, achados 
arqueológicos, etc., propriedade do Município ou de 
particulares, à guarda do DCDJ 

F M 
M.4 Criação de local de armazenamento adequado 

M.5 Criação de espaço de reserva 

R.4. Inexistência de cobertura de seguros de peças de 
propriedade municipal 

F E M.6 Contratação de seguros adequados 

R.5. Inexistência de cobertura de seguros de peças de 
particulares, em depósito 

F E M.7 Contratação de seguros adequados 

R.6. Deterioração de peças de grandes dimensões, 
decorrente da inexistência de viatura adequada para 
transporte  

F M M.8 Aquisição de viatura  

A.3. Definir estratégias e desenvolver ou 
apoiar atividades e projetos de âmbito cultural 
e recreativo que contribuam para o 
desenvolvimento de novos públicos e 
dinamização de práticas culturais e de 
cidadania 

R.7. Não concretização de apoios, por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres 

PF M 

M.9 Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de candidaturas 
de acordo com os requisitos constantes de regulamento 
específico - Regulamento Municipal Apoio ao Associativismo 
(RMAA) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.3. Definir estratégias e desenvolver ou 
apoiar atividades e projetos de âmbito 
cultural e recreativo que contribuam para o 
desenvolvimento de novos públicos e 
dinamização de práticas culturais e de 
cidadania (cont.) 

R.8. Atribuição inadequada de subsídios PF M 

M.10 Aplicação das sanções por incumprimento previstas no 
RMAA  

M.11 Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da 
verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos 
enviados por parte das entidades beneficiárias 
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15.2. DIVISÃO DE DESPORTO (DD) 
 

Responsável: Helena Candeias 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das 

necessárias condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1. Incentivar e desenvolver, em parceria com 
o Movimento Associativo do Concelho, 
projetos que contribuam para o 
desenvolvimento desportivo dos munícipes 

R.1. Não concretização de apoios por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres 

PF M 

M.1 Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de candidaturas 
de acordo com os requisitos constantes de regulamento 
específico - Regulamento Municipal Apoio ao Associativismo- 
(RMAA) 

R.2. Atribuição inadequada de subsídios 

PF M 
M.2. Aplicação das sanções por incumprimento, previstas no 
RMAA 

PF M 
M.3. Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da 
verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos 
enviados por parte das entidades beneficiárias 

A.2.  Assegurar o planeamento e a 
programação de atividades de natureza 
desportiva de interesse municipal 

R.3. Maior onerosidade decorrente de insuficiência de 
estudos adequados ao desenvolvimento de projetos 

PF M 
M.4. Estudos de diagnóstico da realidade desportiva no 
Concelho 
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15.3. GABINETE DE JUVENTUDE (GJ) 
 

Responsável: Rita Mota 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das 

necessárias condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A.1. Efetuar levantamentos sobre os principais 
problemas e necessidades que afetam a 
população juvenil concelhia 

R.1. Intervenção desajustada da realidade F E 
M.1 Desenvolvimento de estudo de diagnóstico sobre a 
população juvenil concelhia 

A.2. Propor e operacionalizar atividades de 
apoio, informação e encaminhamento dos 
jovens  

R.2. Fraca participação dos jovens nas atividades 
desenvolvidas pelo GJ 

F E 

M.2 Criação de plano de comunicação das atividades 
promovidas pelo GJ 

M.3 Criação de canais de comunicação mais próximos dos 
jovens, nomeadamente página de Facebook, Instagram, etc. 

A3. Propor o estabelecimento de parcerias 
com outros organismos cuja ação incida nos 
diferentes sectores que concorrem para a 
promoção das políticas de juventude  

R.3 Dificuldade na captação de parceiros para a 
promoção de atividades/projetos 

F M 
M.4 Divulgação atempada e através de meios próprios das 
iniciativas e do(s) parceiro(s) envolvido(s): Diálogos Rumo ao 
Sucesso; Natal na Desportiva e Páscoa na Desportiva  

A.4. Garantir o normal funcionamento do 
Conselho Municipal da Juventude (CMJ) 

R.4. Fraca participação por parte das associações juvenis F E 

M.5 Promoção de relações informais com o Movimento 
Associativo, por forma a incentivar a representação formal no 
CMJ   

M.6 Programar encontros com as associações juvenis de 
acordo com temáticas comuns, dinamizando as sessões com 
técnicas inovadoras, como por exemplo, inquérito apreciativo 

A.5. Promover projetos e atividades de tempos 
livres dos jovens, sobretudo durante os 
períodos de férias escolares, privilegiando 
ações concretas e potenciam o usufruto de 
uma ocupação útil e saudável 

R.5. Continuidade do Programa OTL "Verão com 
Desafios"  

F M 
M.7 Sensibilização dos vários serviços, para a cedência de 
monitores para garantir o acompanhamento necessário 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.6. Propor incentivos ao movimento 
associativo juvenil, apoiando a realização dos 
seus planos anuais de atividade de acordo com 
a atividade do Município  

R.6. Não concretização de apoios, por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres 

PF M 

M.8 Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de candidaturas 
de acordo com os requisitos constantes de regulamento 
específico - Regulamento Municipal Apoio ao Associativismo 
(RMAA) 

R.7. Atribuição inadequada de subsídios PF M 

M.9 Aplicação das sanções por incumprimento previstas no 
RMAA  

M.10 Controlo dos apoios e subsídios concedidos, através da 
verificação da execução do conteúdo dos relatórios periódicos 
enviados por parte das entidades beneficiárias 
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16. DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO FINANCEIRO E APROVISIONAMENTO (DPFA) 
 

Responsável: Filipe Caçapo 

Missão: Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a preparação dos documentos de prestações de 

contas, o registo contabilístico e a legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os 

pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis, imóveis e serviços 

 

16.1. Tesouraria 
 

Responsável: Filipe Caçapo 

Missão: Assegurar os pagamentos, recebimentos e controlar as importâncias existentes em caixa 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Proceder à elaboração dos diários de 
tesouraria e resumos diários, mantendo 
devidamente processados, escriturados e 
atualizados os documentos de tesouraria 

R1. Ausência de Balanços periódicos       PF M M1. Realização de auditorias sem pré-aviso 

R2. Omissões e erros dos valores inscritos PF M 
M2. Reconciliação diária, assegurando a segregação de 
funções 

A2. Controlar e efetuar a conciliação das 
contas bancárias 

R3. Movimentação de valores sem autorização e 
movimentação de valores para contas não autorizadas 

PF  M 

M3. Reconciliações bancárias com a Divisão de Contabilidade 
e Património, segregação de funções    

M4. Necessidade de duas assinaturas para movimentação de 
contas 

A3. Garantir que a importância em numerário 
existente em caixa, não ultrapasse o 
montante definido no Manual de Controlo 
Interno 

R4. Disponibilização de numerário em caixa superior às 
necessidades. 

PF M M5. Implementação de um fundo de caixa fixo 

A4. Efetuar todos os pagamentos com base 
em documentação devidamente autorizada 

R5. Pagamentos indevidos PF M 
M6. Conferência dos documentos de suporte às Ordens de 
Pagamento antes do envio para autorização de pagamento 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A5. Efetuar os depósitos e transferências 
bancárias 

R6. Desvio de dinheiro e valores PF M M7. Conferências intermédias diariamente 
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16.2. DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO DE ATIVIDADES (DPCA) 
 

Responsável: Luís Paulo 

Missão: Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsional, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução.  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Acompanhar e controlar os efeitos 
financeiros dos protocolos, contratos 
programa e contratos com efeitos financeiros 
plurianuais 

R1. Não observância do prazo para prestação de 
informação 

F M 
M1. Estabelecimento de procedimentos visando a prestação 
de informação, por parte dos serviços, em tempo oportuno 

R2. Incoerência com a aplicação das verbas, desrespeito 
ao protocolo 

F M 
M2. Articulação com o Gabinete de Intervenção Local (GIL), 
maior coordenação com os Serviços 

A2. Elaborar do Relatório de Atividades Anual 
R3. Não observância do prazo para apresentação em 
tempo útil 

MF M 
M3. Estabelecimento de procedimentos visando a prestação 
de informação, por parte dos serviços, em tempo oportuno 

A3. Elaborar informação para a Gestão 
Municipal (Assembleia Municipal) 

R4. Não apresentação em tempo útil da informação PF M 
M.4. Estabelecimento de procedimentos visando a prestação 
de informação, por parte dos serviços, em tempo oportuno 

A4. Elaborar, acompanhar e gerir o 
Orçamento e as Opções do Plano 

R5. Informação incorreta sobre o Orçamento e o Plano PF M 
M5. Melhoria no acompanhamento da elaboração do 
Orçamento 

A5. Proceder à cabimentação da despesa 
respeitante a Opções do Plano 

R.6. Classificação incorreta da despesa PF M 
M6. Sensibilização dos serviços para a necessidade de efetuar 
o cabimento atempadamente 

A6. Pesquisar e divulgar fontes de 
financiamento nacionais e comunitárias, para 
implementação de projetos municipais 

R7. Não arrecadação de financiamentos por ausência 
de informação em tempo útil 

PF M 
M7. Divulgação de informação às diversas Unidades 
Orgânicas 

A7. Propor para aprovação pelos órgãos 
municipais sobre as taxas de IMI, TMDP e de 
Derrama, bem como de participação sobre IRS 
e respetiva fundamentação 

R8. Decisão dos órgãos municipais sem a devida 
fundamentação 

PF M 
M8. Acréscimos de dados na elaboração da análise das 
propostas 

R9 Aplicação incorreta de majorações no âmbito do IMI PF M 
M9. Implementação de maior rigor na identificação dos 
imóveis a majorar 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.8. Assegurar os deveres de informação no 
âmbito da RFALEI e restante legislação 
aplicável 

R10. Incumprimento das obrigações legais PF M 
M10. Adequar as aplicações informáticas às necessidades de 
registo, consulta e extração de dados 

A9. Controlar o endividamento municipal 
(Município e Empresas Municipais) 

R11. Incumprimento das obrigações legais para 
apresentação de informação 

PF M 
M11. Definição de regras e procedimentos a adotar com as 
entidades que concorrem para o endividamento 

A10. Proceder à análise económico-financeira 
sobre os documentos previsionais e de 
prestação de contas do SEL 

R12. Incumprimento das obrigações legais para 
apresentação de informação 

F E 
M12. Definição de regras e procedimentos a adotar com o 
SEL 

A11. Assegurar a gestão e acompanhamento 
dos processos de empréstimos ao Município 

R13. Divergência de saldos entre a CM de Loures e as 
entidades bancárias 

PF R 
M13. Acompanhamento regular das contas, junto das 
entidades bancárias 
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16.3. DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (DGF) 
 

Responsável: Susana Fonseca 

Missão: Preparar os documentos de prestação de contas, os registos contabilísticos e a legalidade dos fatos patrimoniais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1.  Verificar a receita cobrada. 

R1. Não arrecadação ou arrecadação de receita em 
desconformidade com o Regulamento de Taxas do 
Município Loures e restantes Regulamentos em vigor 

PF M 
M1. Incremento no controlo dos documentos de receita 
remetidos pelos diversos Serviços Emissores de Receita e 
Postos de Cobrança 

R2. Não emissão de recibo respeitante a prestação de 
serviços ou aquisição de bens 

F E 
M2. Implementação de um sistema informático integrado 
para o registo e cobrança da receita 

R3. Contabilização inadequada de receita/proveitos 
devido a atraso na comunicação dos valores cobrados 

F M 
M3. Implementação de um sistema informático integrado 
para o registo e cobrança da receita 

A.2. Realizar o compromisso da despesa. 
R4. Processos de aquisição de bens e serviços e de 
transferência de subsídios incorretamente instruídos 

F E M4. Validação da instrução dos processos 

A3. Proceder à verificação e validação da 
faturação recebida 

R5. Ausência de cabimentação e compromisso da 
despesa 

PF M 
M5. Análise prévia da existência de Nota de 
Encomenda/Contrato 

R6. Desconformidade no prazo de vencimento das 
faturas relativamente à adjudicação 

PF M M6. Validação das condições de pagamento de faturas 

R7. Pagamento de faturação sem confirmação do 
serviço 

PF M 
M7. Verificar a existência de guia de entrada ou informação 
de confirmação 

R8. Custos acrescidos para a CM de Loures decorrentes 
de prazos médios de pagamento elevado 

PF M 
M8. Melhorar a adequação entre os recursos disponíveis e as 
necessidades 

A4. Elaborar informação de Gestão Financeira R9. Informação incorreta ou ausência dela PF M  
M9. Melhorar a informação com vista a uma gestão mais 
eficaz 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A.5. Assegurar a gestão das cauções. 

R10. Acionar ou libertar indevidamente cauções PF M M10. Validação do cumprimento das obrigações contratuais 

R11. Extravio de cauções PF M 
M11. Implementação de medidas de segurança para guarda 
dos documentos em local seguro 

A.6. Registar e controlar o Fundo de Maneio R12. Não cumprimento do Regulamento aprovado PF R 
M12. Assegurar o registo e a conferência periódica dos 
documentos  

A.7. Proceder à Prestação de Contas da 
Contabilidade Orçamental e Financeira. 

R13. Desconformidade nos mapas da prestação de 
contas 

PF M 
M13. Implementação de medidas de conferência e 
verificação mensal 

A8. Controlar os pagamentos em atraso  R14. Discricionariedade na priorização dos pagamentos PF M 
M14. Garantir o controlo mensal do valor de pagamento em 
atraso e efetuar os pagamentos atendendo à maturidade da 
dívida. 
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16.4. DIVISÃO DE CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO (DCP) 
 

Responsável: Paula Louro 

Missão: Garantir o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Proceder à prestação de contas da 
contabilidade patrimonial e analítica 

R1. Erros em operações contabilísticas, devido à 
concentração de funções numa mesma pessoa 

F M 

M1. Segregação de funções 

M2. Verificação dos documentos por mais do que um 
Trabalhador 

R2. Desconformidades e erros na contabilização dos 
factos 

PF R 
M3. Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas 
e princípios de controlo/verificação 

R3. Deficiente imputação de custos PF R 

M4. Responsabilização pelo cumprimento das regras/normas 
e princípios de controlo/verificação  

M5. Reanálise dos códigos dos tipos de imputação de custos 

M6 Alteração ao plano de centro de custos face às 
modificações do PAM - Plano de Atividades Municipais  

M7. Recolha de informação dos recursos humanos afetos aos 
edifícios partilhados 

R4. Registos contabilísticos patrimoniais desconformes 
com a legislação em vigor 

PF R 
M8. Responsabilização pelo cumprimento das regras 
existentes e criação novas regras, sempre que necessário e 
possível 

A2. Proceder à análise de questões de 
natureza fiscal 

R5. Despesas inadequadamente classificadas 
(classificação económica) 

F R 
M9. Implementação de mecanismos que visem a prestação 
de informação clara e fidedigna quanto ao tipo de 
bem/serviço a adquirir 

R6. Erro na elaboração da IES - Informação Empresarial 
Simplificada, nomeadamente nos Mapas recapitulativos 

PF R 
M10. Implementação de mecanismos que visem a prestação 
de informação fidedigna 

A3. Proceder à consolidação das contas da CM 
de Loures com os SIMAR e com o SEL 

R7. Não apresentação em tempo útil da informação 
necessária e/ou não conforme com os prazos e 
métodos de consolidação previstos na lei 

PF 
E 
M 

M11. Divulgação do Manual de Consolidação de Contas e 
instituir procedimentos que visem garantir a aplicação das 
regras nele estabelecidas 

A4. Proceder à reconciliação de contas 
R8. Divergências nos registos contabilísticos nas contas 
de terceiros, de imobilizado e de disponibilidades 

PF R 
M12. Responsabilização e cumprimento das regras existentes 
e criação de novas regras, sempre que necessário e possível 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Proceder à reconciliação de contas (cont.) 
R8. Divergências nos registos contabilísticos nas contas 
de terceiros, de imobilizado e de disponibilidades 
(cont.) 

PF R 

M13. Efetuar as conciliações bancárias com periodicidade 
adequada 

M14. Efetuar maior controlo de obras em curso 

M15. Verificação dos valores em aberto nas Reconciliações 
Bancárias 

A5. Proceder à reconciliação entre os registos 
contabilísticos efetuados na 
MEDIDATA/POCAL e nos respetivos 
subsistemas 

R9. Incremento de custos/perdas resultantes de 
divergências entre os registos contabilísticos e as 
contagens físicas 

PF R 
M16. Proceder, periodicamente, à inventariação física das 
existências 

R10. Estimativas de custos e proveitos sob ou 
sobreavaliadas 

PF R 
M17. Melhoria da metodologia de cálculo de estimativas para 
fecho de contas 

R11. Incoerência entre classificações na criação de tipos 
de despesa e receita 

PF R 
M18. Procedimentos efetivos e documentados de acordo 
com o previsto no SNC-AP, em conformidade com a 
legislação, orientações/circulares e entendimentos da DGAL 

A6. Elaborar e manter atualizado o 
regulamento municipal de inventário e 
cadastro 

R12. Não aplicação do regulamento PF M 

M19. Divulgação e monitorização da obrigatoriedade de 
cumprimento de procedimentos constantes de Regulamento 
Municipal de Inventário e Cadastro, bem como da Norma de 
Controlo Interno 

A7. Efetuar o controlo físico dos bens móveis 
e imóveis municipais procedendo à sua 
etiquetagem e ao seu inventário 

R13. Equipamento não etiquetado (por não estar 
inventariado ou a etiqueta ter 
sido removida) 

F M 

R14. Não deteção de abates e transferência de bens por 
falta de comunicação 

F M 

R15. Desatualização das fichas dos bens por falta de 
informação dos serviços 

F M 

A8. Gerir e administrar o património imóvel 
municipal 

R16.Património municipal não regularizado 
registralmente  

F M 

M20. Promover a criação de um módulo/separador na Base 
de Dados de Gestão de Informação da DCP para controlo de 
todas as regularizações registrais referentes a todas as 
propriedades imóveis municipais 

R17. Património municipal sobre ou subvalorizado, por 
ausência de verificação rigorosa das áreas cedidas e a 
ceder 

F M 
M21. Presença da DCP na receção provisória e/ou definitiva 
das obras/infraestruturas 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A9. Efetuar os procedimentos necessários à 
aquisição, oneração e a alienação de bens 
imóveis, promovendo a sua avaliação 

R18. Má Instrução dos processos inerentes à 
aquisição/alienação/oneração de propriedades imóveis 
municipais 

PF M 

M22. Fomentar medidas de articulação que visem garantir o 
envio, pela DPGU e GP, de informação georreferenciada que 
garanta que as parcelas cedidas ao Município são 
propriedade de pleno direito da entidade cedente, 
designadamente por via da prévia comparação do cadastro 
predial rústico em sobreposição com o domínio municipal, e 
que se estas se encontram desoneradas 

R19. Autorizações para o procedimento por pessoa ou 
órgão sem competência 

PF M M23. Verificação do processo por mais que um Trabalhador 

A10. Instruir os procedimentos relativos a 
arrendamentos de património municipal, bem 
como gerir os respetivos contratos 

R20. Não deteção de situações de incumprimento de 
condições contratuais 

PF M 

M24. Criação de Base de Dados que preste informação e crie 
alertas quanto ao controlo dos prazos definidos nos contratos 
de Utilização/Direitos de Superfície, Usufruto e Contratos de 
Arrendamento (sendo o Município o Senhorio) 
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16.5. DIVISÃO DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO (DCA) 
 

Responsável: Viriato Aguilar 

Missão: Disponibilizar de forma regular e atempada em quantidade, qualidade, com padrões de sustentabilidade e ao menor custo possível todos os bens e serviços necessários ao 

funcionamento dos serviços municipais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. FASE PRÉ-CONTRATUAL - Efetuar a 
avaliação das necessidades 

R1. As necessidades de contratação não se encontram 
devidamente, especificadas e fundamentadas 

F M 

M1. A necessidade de contratar deverá ser devidamente 
especificada e fundamentada através de documento 
(informação, relatório, outro, …), indicando se é para 
substituição ou reforço dos recursos existentes ou se é para 
atender a uma nova exigência 

R2. Não ser verificada a existência de recursos ou meios 
internos como alternativa à contratação 

PF R 
M2. Deve ser verificada e fundamentada a inexistência de 
recursos ou meios alternativos dentro da organização 

R3. As quantidades requeridas serem desadequadas ou 
desnecessárias 

PF M 
M3. A proposta de aquisição deverá sustentar porque é que as 
quantidades são as efetivamente necessárias 

A2.  FASE PRÉ-CONTRATUAL - Efetuar o 
planeamento das aquisições  

R4. Estimativa incorreta de custos e indisponibilidade 
orçamental 

F R 
M4. Deverá ser fornecida uma estimativa correta de custos e 
verificada a cobertura orçamental 

R5. Não previsão de prazos razoáveis para aquisição 
e/ou execução 

MF M 
M5. Preparar uma estimativa realista dos prazos para 
aquisição e/ou execução, os quais não sendo cumpridos 
podem ter impacto nos custos 

R6. Não previsão de todas as fases e possíveis 
vicissitudes do procedimento 

F M 
M6. Sensibilizar os serviços requisitantes para planear de 
forma atempada as necessidades identificadas 

R7. Falta de independência dos técnicos envolvidos no 
procedimento 

PF R 
M7. Verificar a independência dos Trabalhadores 
intervenientes e os eventuais conflitos de interesses 

R8. Não existência de segregação de funções nas 
diversas fases do procedimento 

PF M 
M8. Assegurar que existe segregação de funções, isto é, o 
funcionário não deve intervir em mais que uma fase de 
desenvolvimento do processo 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. FASE PRÉ-CONTRATUAL - Definir as 
especificações técnicas dos bens ou serviços  

R9. Agravamento de custos (ex. alargamento de prazos 
de execução) pela ambiguidade, lacunas ou insuficiência 
de definição prévia das características e das 
especificações do objeto (bem/serviço) a contratar 

F M 

M9. Todas as características do objeto a contratar 
(bem/serviço) deverão ser claramente definidas e explicitadas 
previamente ao lançamento do procedimento. Em caso de 
dúvida poderão ser realizadas consultas preliminares ao 
mercado 

R10. Falta de verificação sobre a existência de oferta do 
bem/serviço no mercado e respetivo valor (preço base) 

F R 
M10. Deve haver uma análise (ex.: consulta preliminar) do 
mercado com vista a determinar a oferta que existe bem como 
os diversos preços disponíveis, para o objeto da contratação 

R11. As especificações do bem ou serviço integrarem 
requisitos passíveis de privilegiar ou excluir 
determinadas entidades 

PF M 
M11. Deverá ser evitada qualquer tipo de especificação que 
favoreça uma determinada entidade, designadamente no que 
se refere a marcas ou denominações comerciais 

R12. Repartição da contratação e do respetivo valor F M 

M12. Os procedimentos de bens ou serviços para o mesmo 
tipo de necessidade devem ser agrupados num único 
procedimento. A divisão é propícia a práticas não 
concorrenciais e suscetíveis de maiores riscos de corrupção 

M13. Base de dados atualizada com o registo de todas as 
empresas às quais se adjudica por Ajuste Direto, com 
informação do respetivo montante de bens e serviços 
adjudicado a cada uma 

R13. O convite à apresentação de propostas ser 
formulado a empresas do mesmo grupo 

PF M 
M14. Analisar os concorrentes, de forma a evitar a existência 
de propostas fictícias 

A5. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO - Efetuar a 
análise das propostas e adjudicação dos 
procedimentos 

R14. Admissão indevida de concorrentes PF R 
M15. Existência de mecanismos internos que permitam 
verificar possíveis impedimentos por parte dos concorrentes 

R15. Não ser efetuada uma análise clara de todos os 
critérios e subcritérios nos relatórios 

PF M 
M16. Os relatórios de avaliação das propostas deverão conter 
de forma clara a análise realizada tendo em conta os critérios 
e subcritérios definidos 

R16. A decisão de adjudicação não ser comunicada a 
todos os interessados 

PF R 
M17. É obrigatória a notificação a todos os interessados para 
efeitos de audiência prévia e decisão de adjudicação 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A6. EXECUÇÃO DO CONTRATO - Garantir a 
execução do contrato 

R17. Não serem fixadas penalidades por incumprimento 
do contrato 

F M 
M18. As peças e o respetivo contrato deverão integrar 
cláusulas relativas a penalidades por incumprimento do 
contrato 

R18. Não se encontrar previsto o acompanhamento das 
prestações de serviço ou fornecimento de bens por parte 
do gestor de contrato 

F M 

M19. A entidade deverá designar um gestor de contrato que 
tenha como função acompanhar toda a execução e verificar a 
ocorrência de eventuais anomalias, devendo elaborar 
relatórios periódicos de acompanhamento 

R19. Aceitação indevida do bem ou serviço PF M 
M20. A aceitação do bem ou serviço deverá ser sempre 
provisória e condicionada à análise da quantidade, da 
qualidade de acordo com o efetivamente adquirido 

A7. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Efetuar 
contagens físicas 

R20. Desfasamentos entre as contagens e as existências 
físicas 

PF R 
M21. Existência de equipas rotativas de Trabalhadores no 
momento da realização das contagens físicas e verificação das 
existências através de contagens aleatórias ao longo do ano 

PF R M.22 Realização de Contagem Física Anual 
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17. DEPARTAMENTO DE GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA (DGMA) 
 

Responsável: Júlio Ribeiro 

Missão: Assegurar o apoio técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito da modernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, do apoio jurídico ao 

funcionamento dos Órgãos Municipais, realização de atos registrais, gestão da execução dos contratos de apoio geral ao funcionamento dos serviços municipais, cobrança coerciva de 

dívidas, gestão dos sistemas gerais de apoio ao funcionamento da organização municipal, bem como assegurar as funções de oficial público nos termos da lei. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Elaborar de contratos escritos, no âmbito 
da Contratação Pública  

R1. Deficiências na instrução dos processos de contrato 
na fase de formalização, nomeadamente na elaboração 
das minutas e dos contratos 

PF E 

M1. Implementar  sistema de controlo interno que vise 
garantir:  
1 - A verificação do cumprimentos, das regras relativas ao 
exercício das competências para a contratação; 
2 - A legalidade do clausulado contratual; 
3 -  A existência de correspondência entre as cláusulas 
contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo concurso; 
4 - A clareza e rigor do clausulado por forma a não agravar os 
custos contratuais ou adiamento dos prazos de execução;  
5- A previsão e regulação rigorosa de apresentação de 
licenças e autorizações fundamentais para a execução de 
contratos; 
6 -O prazo estabelecido para a vigência do contrato, 
nomeadamente de aquisição de bens, incluindo as suas 
eventuais prorrogações, não excede os   3 anos, salvo nas 
situações legalmente previstas. 

R2. Inexistência de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais lacunas 
ou vulnerabilidades 

PF E 
M2. Elaboração de manual de procedimentos. 
Formalização de contatos com o serviço instrutor com vista a 
ultrapassar deficiências de instrução 

R3. Ausência de notificação aos concorrentes, na fase 
de formalização das minutas e dos contratos 

PF M M3. Elaboração de checklist de controle  

A2. Formalizar contratos escritos no âmbito 
da adesão à Reconversão Urbanística no que 
respeita às Áreas Urbanas de Génese Ilegal 

R4. Deficiências no clausulado das minutas e dos 
contratos de adesão, relativamente ao aprovado em 
Reunião de Câmara; elaboração das minutas e dos 
contratos 

PF M 
M4. Implementação de mecanismo de controlo interno que 
garanta o rigor dos valores a pagar e das clausulas das 
minutas e dos contratos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A2. Formalizar contratos escritos no âmbito 
da adesão à Reconversão Urbanística no que 
respeita às Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(cont.) 

R5. Deficiências na notificação relativamente aos 
valores a pagar pelos aderentes 

PF M 
M5. Implementação de mecanismo de controlo interno que 
garanta o rigor dos valores a pagar e das clausulas das 
minutas e dos contratos. 

A3. Direção das atividades DAG, DGDA, 
DMAQIT e Núcleo de Apoio Técnico 

R6. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF R 
M6. Elaboração de relatórios trimestrais de monitorização 
dos objetivos no âmbito do SIADAP1 

 

 



  

 Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 87 

17.1. DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL (DAG) 
 

Responsável: Paula Marreiros 

Missão: Assegurar o apoio técnico e administrativo ao bom funcionamento do órgão Executivo Municipal e assegurar a gestão da generalidade dos contratos que suportam o 

funcionamento logístico do Município 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar o Apoio técnico e 
administrativo às Reuniões da CM de Loures 

R1. Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e 
respetiva documentação 

PF M 

M1. Aplicação e atualização do Manual de Procedimentos do 
Serviço de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal 

M2. Segregação de funções 

M3. Solicitar confirmação das intervenções, por escrito, na 
elaboração das atas. 

R2. Não publicitação das deliberações da Câmara 
Municipal 

PF M 
M4. Aplicação e atualização do Manual de Procedimentos do 
Serviço de Apoio às Reuniões da Câmara Municipal 

A2. Assegurar a Gestão de Contratos 

R4. Incumprimento, pelos prestadores de serviço, das 
condições contratualizadas 

PF M 

M5. Implementação   de   procedimentos   internos que 
garantam a boa e atempada execução dos contratos por parte 
dos prestadores de serviços 

M6. Elaboração de um Manual de Procedimentos da Área de 
Gestão de Contratos 

R5. Pagamentos indevidos devido a deficiente controlo 
dos custos associados aos contratos 

PF M 

M7. Comunicação periódica dos consumos efetuados à 
estrutura municipal 

M8. Verificação mensal dos valores cobrados e pagos versus 
valores contratualizados 
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17.2. DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA, QUALIDADE E INOVAÇÃO TECNOLÓGICA (DMAQIT) 
 

Responsável: Paulo Soares 

Missão: Prestar Serviços de Tecnologias de Informação, Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Concretizar os objetivos definidos para a 
divisão  

R1. Incumprimento dos objetivos traçados para a 
DMAQIT 

PF R 
M1. Manter a incorporação dos objetivos estabelecidos pela 
Câmara nos objetivos de serviço da DMAQIT 

R2. Desvios face aos objetivos dos planos de serviço da 
DMAQIT 

PF R 
M2. Manter e melhorar o procedimento de revisão do Sistema 
de Gestão dos Serviços de Tecnologias de Informação 

R3. Incumprimento dos níveis de serviço PF R 
M3. Estabelecer periodicamente os níveis de serviço (SLA e 
OLA) 

R4. Ausência de reporte das necessidades em matéria de 
Tecnologias de Informação e Comunicação 

PF R 
M4.  Manter a obrigatoriedade de manifestação de 
necessidades nos modelos de relatórios periódicos 

A2. Gerir e executar as aplicações 
informáticas/sistemas de informação 

R5. Acessos não autorizados ao centro de dados PF R M5. Registo de todos os acessos feitos ao centro de dados 

R6. Acessos não autorizados a aplicações informáticas PF R 
M6. Registo dos Trabalhadores que estão autorizados a fazer 
o acesso a aplicações 

R7. Perda de informação ou incapacidade de reposição PF R M7. Manutenção do plano de backups 

R8. Má utilização das aplicações informáticas PF R M8. Manutenção de manuais de utilizador atualizados 

R9. Indisponibilidade, descontinuidade e incapacidade 
dos sistemas face às necessidades dos serviços 

F M 
M9. Manutenção dos planos de disponibilidade, continuidade 
e de capacidade internos, e monitorização da atividade dos 
fornecedores 

A3. Verificar e controlar os equipamentos 
informáticos  

R10. Falta de licenciamento de software PF R 
M10. Verificação do sistema de distribuição centralizada e de 
inventário de software 

R11. Apropriação indevida e furto de equipamentos. F M 
M11. Verificação sistemática do sistema de inventário 
permanente de hardware 

R12. Falta de controlos dos componentes dos serviços de 
tecnologias 

PF R 
M12. Análise dos relatórios periódicos da atividade de cada um 
dos serviços da DMAQIT 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Avaliar a atividade da divisão  

R13. Insatisfação dos utilizadores face aos serviços 
prestados 

PF R 
M13. Realização de inquéritos de avaliação de satisfação aos 
utilizadores 

R14. Não cumprimento das metas estabelecidas para os 
serviços prestados pela DMAQIT 

PF R 
M14. Assinalar sucessos e insucessos da prestação de serviços 
com vista à revisão das metas na perspetiva da melhoria 
contínua 

R15. Desvios face às políticas, procedimentos e normas 
aprovados para o Sistema de Gestão de Serviços de 
Tecnologias de Informação (SGSTI) 

PF R 
M15. Realização de auditorias ao SGSTI e avaliação sistemática 
da adequação das políticas, procedimentos e normas internas 

 

 



  

 Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 90 

17.3. DIVISÃO DE GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO (DGDA) 
 

Responsável: Laura Alves 

 

Missão: Recolher, guardar, preservar e fomentar uma politica de divulgação e valorização do acervo arquivístico, através da organização e desenvolvimento de ações de extensão 

cultural, educativa e editorial de natureza diversa, tendentes em salvaguardar a identidade e memória coletiva do Município de Loures. Assegurar o apoio logístico ao funcionamento 

dos serviços municipais e gerir os recursos humanos afetos. Gerir os mecanismos que permitem monitorizar e controlar os processos internos através da Gestão Documental 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar o Atendimento 
R1. Ineficácia do atendimento; tratamento diferenciado 
de situações idênticas; Falta de registo sequencial de 
todos os processos que dão entrada em Arquivo 

F M 
M1. Incremento da aplicação das regras constantes de Manual 
de Procedimentos e de Regulamento de Acesso e Utilização do 
Arquivo Municipal de Loures 

A2. Gerir o Património Arquivístico  

R2. Dispersão do espólio documental em diversos pisos 
do Arquivo por inexistência de espaço para acolher toda 
a documentação 

MF E 
M2. Instalação de um módulo com chave; Atualização do 
inventário anual dos fundos documentais; Implementação de 
medidas de conservação e preservação 

R3. Inexistência de práticas, medidas de conservação e 
de preservação preventiva e curativa do espólio 
documental 

MF E 

M3. Incremento da aplicação das regras constantes de 
Manual de Procedimentos; Atualização do inventário anual 
dos fundos documentais; Implementação de medidas de 
higienização, de monitorização e de restauro dos 
documentos, de digitalização e desmaterialização de 
processos; Elaboração de plano de conservação digital 

R4. Ausência de procedimentos e instrumentos de 
gestão de documentos (tratamento, registo, 
classificação, organização, inventário, avaliação, seleção 
e eliminação) 

F M 

M4. Incremento da aplicação das regras constantes de Manual 
de Procedimentos, bem como da aplicação da legislação e 
Normas Portuguesas (NP) atinentes (Portaria 1253/2009, NP 
4438:2005, NP 4041:2005; 
Implementação do Plano de Classificação e Avaliação 
Documental - Lista Consolidada 

R5. Deslocação dos processos e da documentação à 
guarda do Arquivo para outras Unidades Orgânicas 

MF E 
M5.  Manual de Procedimentos; Digitalização de 
documentação/processos - desmaterialização de processos 

R6. Inexistência de Plano de Segurança e Risco para 
documentos e edifício do Arquivo  

MF E M6. Criação de Plano de segurança contra incêndios e intrusão 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Arrecadação Receita 

R7. Falta de cobrança, ou cobrança indevida dos valores 
de taxas e licenças; Cobrança de valores ao 
munícipe/contribuinte/utente, sem a emissão e entrega 
de fatura, ou documento equivalente, bem como a 
situação inversa (entrega de fatura sem cobrança) 

PF R 

M7. Incremento da aplicação das regras constantes de Manual 
de Procedimentos; Implementação da obrigatoriedade de 
emissão de fatura-recibo para cada serviço prestado, através 
de documento pré numerado sequencialmente, com controlo 
diário de emissão, assente na Tabela de Taxas e Licenças da 
Câmara Municipal de Loures, e arrecadação de receita 
correspondente 

A4. Assegurar a comunicação e 
disponibilização de toda a documentação em 
Arquivo 

R10. Impossibilidade de inventariação de todos os 
fundos em Arquivo 

MF E 
M10. Dotar o Arquivo de mais recursos humanos com 
formação adequada 

A5. Assegurar a receção e distribuição do 
Expediente 

R11. Não registo de documentos; perda de documentos 
sem registo; extravio de valores (cheque/vale postal) 

PF M 

M11. Procedimentos que visem a concretização dos objetivos 
do serviço; responsabilização pelo incumprimento dos 
procedimentos definidos; Rotatividade e variabilidade dos 
técnicos na execução das tarefas: triagem/receção e 
receção/triagem 

A6. Assegurar o Apoio Logístico 

R12. Elevado número de iniciativas com datas 
coincidentes (Portarias, Brigada de Carregadores, 
Reprografia e Limpeza);  

MF  E  
M12. As Unidades Orgânicas deverão solicitar o serviço com a 
antecedência mínima de 10 dias, à data da iniciativa 

R13. Desaproveitamento dos recursos/bens existentes, 
potenciando a utilização em proveito próprio 

PF R 
R13. Promover o uso eficiente e económico dos recursos, 
avaliando/monitorizando a sua otimização para a 
concretização dos objetivos 
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18. DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS (DRH) 
 

Responsável: Carlos Santos 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do 

planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos Trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e 

saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos Trabalhadores. 

 

18.1. CRECHE MUNICIPAL 
 

Responsável: Carlos Santos 

Missão: Promover ações socio educativas que desenvolvam a autonomia e bem estar das crianças 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Efetuar inscrição e matrículas R1. Incorreto cálculo do valor per capita PF M 
M1. Apuramento do cálculo do valor per capita com validação 
por Técnico do DPFA 

A2.  Processar e apurar comparticipações 
familiares 

R2. Falhas no registo da assiduidade PF R 
M2. Entrega de Mapa de Assiduidade a cada Educadora no 
primeiro dia útil de cada mês para realização de registos 
respetivos 

R3. Incorreto apuramento da mensalidade PR R 
M3. Segregação de funções entre apuramento e validação de 
valores 

R4. Incorreto processamento de vencimentos resultante 
de atraso no envio à UARH/SIMAR do valor a descontar 
ao Trabalhador/Utente 

PF M 
M4. Enviar aos Serviços o valor a descontar entre o dia 5 e 8 
de cada mês 

A3. Requisitar bens alimentares e confeção de 
Refeições  

R5. Desajustamento na quantidade de produtos PF R M5. Cumprimento dos rácios definidos para cada faixa etária 

R6. Desajustamento na qualidade dos produtos PF R M6. Controlo/Verificação prévia à confeção 

R7. Ocorrência de perturbações alimentares  PF R 
M7. Controlar a aplicação dos procedimentos definidos no 
âmbito da Higiene e Segurança Alimentar 
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18.2. DIVISÃO DE GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS (DGRH) 
 

Responsável: Cândido Esteves 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do 

planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos Trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e 

saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos Trabalhadores. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Planeamento e Gestão de Recursos 
Humanos 

R1. Ausência ou deficiente fundamentação das decisões F R M1. Checklist 

R2. Adequação do posto de trabalho à função 
desempenhada 

PF M M2. Definição de perfis funcionais 

R3. Deficiente partilha de informação dentro do 
Departamento 

F R 
M3. Partilha atempada de informação relevante e promoção 
de reuniões periódicas 

A2. Avaliação do Desempenho dos 
Trabalhadores 

R4. Dificuldade em fixar objetivos mensuráveis MF E 
M4. Elaboração do Manual de Procedimentos para 
Avaliadores e distribuição de folhetos informativos sobre o 
SIADAP 2 e 3 para Avaliadores 

R5. Dificuldade na integração da informação relativa à 
avaliação de desempenho noutras áreas da gestão de 
recursos humanos 

PF M 
M5. Elaboração de relatório com as competências não 
demonstradas para integração destas necessidades no Plano 
de Formação 

R6. Utilização de elenco subjetivo de critérios de 
avaliação, não permitindo que a fundamentação das 
decisões finais de avaliação sejam facilmente percetíveis 
e sindicáveis 

MF E M6. Uniformização da definição de objetivos 

R7. Deficiente gestão administrativa do processo de 
avaliação 

PF M 
M7. Elaboração/Aplicação de Regulamento Municipal do 
SIADAP 

A3. Recrutamento e Seleção 

R8. Intervenção nos procedimentos de recrutamento e 
seleção de elementos com relação de proximidade, 
familiares ou de parentesco com candidatos 

PF R M8. Segregação de funções 

R9. Entrega de documentos falsos na entrega de 
candidaturas 

PF R 
M9. Apresentação de documento original sempre que se 
suscitem dúvidas relativamente à autenticidade dos 
documentos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Formação Profissional 

R10. Constrangimentos na operacionalização das várias 
modalidades e tipologias de ações de formação 
profissional resultantes de incumprimento de prazos de 
inscrição estabelecidos   

MF E 
M10. Implementação do Portal da Formação Profissional e 
proposta de Regulamento da Formação da Profissional 

R11. Recursos do Centro de Formação não ajustados à 
boa realização das ações de Formação Profissional, 
designadamente ao nível de meios informáticos, 
acessibilidades, insonorização, conforto térmico, entre 
outros 

MF E 
M11. Informar, sensibilizar e pugnar pela resolução de 
insuficiências e deficiências de condições existentes e 
identificadas no Centro de Formação 

A5. Comunicação Interna 
R12. Dificuldade na difusão da informação devido à não 
afetação de equipamento informático para quase 
metade dos Trabalhadores (Assistentes Operacionais)  

MF E 
M12. Disponibilização de equipamentos informáticos para uso 
comum 
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18.3. DIVISÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL E APOIO PSICOSSOCIAL (DSSOAP) 
 

Responsável: Adília Ferreira 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do 

planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos Trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e 

saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos Trabalhadores 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Prevenir riscos profissionais em matéria de 
Segurança no Trabalho 

R1. Não observância das exigências legais em termos de 
Segurança no Trabalho 

PF M 

M1. Elaborar lista de acidentes de trabalho que tenham 
ocasionado ausência por incapacidade para o trabalho, bem 
como de acidentes ou incidentes que assumam particular 
gravidade na perspetiva da Segurança no Trabalho 

M2. Elaborar relatórios sobre acidentes de trabalho que 
originem ausência por incapacidade para o trabalho ou que 
revelem indícios de particular gravidade na perspetiva da 
Segurança no Trabalho 

M3. Elaborar lista das medidas, propostas ou recomendações 
formuladas pelo Serviço de Segurança e de Saúde no Trabalho 

M4. Manter a documentação em arquivo durante o período de 
tempo legalmente definido 

R2. Não disponibilização da informação em Segurança 
no Trabalho que constitua um direito consagrado para os 
Trabalhadores 

PF R 

M5. Garantir a consulta dos Trabalhadores, através dos seus 
representantes para a Segurança e Saúde, nos termos sobre as 
matérias previstas na Lei 

M6. Implementar mecanismos de divulgação, sensibilização, 
formação e informação aos Trabalhadores e seus 
representantes para a Segurança e Saúde 

R3. Incumprimento de prazos e exigências legais em 
termos de Acidentes de Trabalho 

PF M 

M7. Assegurar a participação dos acidentes, incidentes e 
acontecimentos perigosos ocorridos com os Trabalhadores, às 
entidades identificadas na legislação em vigor, e nos prazos 
definidos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Prevenir riscos profissionais em matéria 
de Segurança no Trabalho (cont.) 

R3. Incumprimento de prazos e exigências legais em 
termos de Acidentes de Trabalho (cont.) 

PF M 

M8. Realizar estudo sobre acidentes, de acordo com 
procedimento definido internamente 

M9. Divulgar e implementar o procedimento relativo a 
acidentes de trabalho 

A2. Promover a Saúde e o Bem-Estar 

R4. Incumprimento das exigências legais em termos de 
Saúde no Trabalho 

PF M 
M10. Elaborar relação das doenças profissionais participadas 

M11. Monitorizar a aplicação do procedimento relativo à 
vigilância de saúde 

R5. Incumprimento do princípio da equidade PF R 
M12. Garantir o tratamento equitativo face a situações 
específicas de insuficiência socioeconómica 

R6. Não observância da necessidade de articulação 
técnica para análise da situação específica de cada 
Trabalhador 

PF R M13. Garantir metodologias de análise multidisciplinar 

R7. Incumprimento do dever de sigilo PF M 
M14. Garantir o tratamento sigiloso de informação específica, 
nomeadamente de dados pessoais 

R8. Incumprimento do procedimento identificado no 
Regulamento de Prevenção e Deteção do Consumo 
Excessivo de Álcool e Outras Substâncias em Meio 
Laboral 

PF R 

M15. Garantir o cumprimento do procedimento identificado 
em Regulamento 

M16. Garantir a operacionalização dos equipamentos e 
instrumentos utilizados no âmbito do Regulamento 

A3. Gerir recursos específicos das atividades 
desenvolvidas 

R9. Incorreto funcionamento dos equipamentos e 
instrumentos utilizados 

PF R 
M17. Garantir a correta manutenção/calibração dos 
equipamentos e instrumentos utilizados 

R10. Ineficiente gestão de recursos PF R 

M18. Acompanhar os processos de aquisição específicos à 
atividade da DSSOAP 

M19. Acompanhar a execução dos contratos de prestação de 
serviços médicos 

M20. Acompanhar a execução do contrato de tratamento de 
resíduos hospitalares 

M21. Implementar medidas de controlo da prescrição de 
medicamentos 

M22. Implementar medidas de controlo de consumíveis 
clínicos (medicamentos e outros) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A3. Gerir recursos específicos das atividades 
desenvolvidas (cont.) 

R10. Ineficiente gestão de recursos (cont.) PF R 

M23. Controlar a entrega de fardamento/equipamento de 
proteção aos Trabalhadores da CM de Loures 

M24. Controlar a distribuição e realizar a monitorização de 
equipamento específico em matéria de segurança, 
nomeadamente de extintores de incêndio e sinalética 

A4. Gerir o Refeitório Municipal 

R.11. Desajustamento na quantidade e/ou qualidade dos 
produtos fornecidos (recebidos) e faturados 

PF R 
M25. Executar tarefas com segregação de funções 

M26. Incrementar medidas de controlo interno relativas a 
qualidade dos produtos e quantidades entregues 

R12. Não arrecadação de receita devido a não cobrança 
de senha e/ou utilização de senha já usada 

PF R 

M27. Executar tarefas com segregação de funções 

M28. Realizar conferência de senhas no final do dia e 
verificação com folha de caixa 

R13. Não fornecimento dos alimentos adquiridos pelo 
utente por alteração das capitações 

PF R 
M29. Aplicar medidas de controlo interno frequentes e 
aleatórias com verificação e pesagem das capitações 

R14. Fornecimento não autorizado de refeições / bens 
alimentares para apoio a Iniciativas Municipais 

PF R 
M30. Aplicar o procedimento definido para as Requisições 
Internas de refeições / bens alimentares ao Refeitório 
Municipal 

R15. Ocorrência de perturbações alimentares PF R 
M31. Controlar a aplicação dos procedimentos definidos no 
âmbito da Higiene e Segurança Alimentar 
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18.4. UNIDADE ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS (UARH) 
 

Responsável: Cristina Azedo 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do 

planeamento, recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos Trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e 

saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial aos Trabalhadores. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Processar vencimentos, subsídios e 
abonos 

R1. Incorreto processamento de vencimentos, subsídios 
e abonos decorrente de errada caracterização das 
situações 

PF M 
M1. Emissão de parecer sobre as situações que suscitem 
dúvidas quanto ao seu enquadramento legal 

PF M 
M2. Validação da informação recebida por confronto com 
outras informações disponíveis 

R2. Incumprimento dos procedimentos definidos 

PF M 
M3. Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem os 
procedimentos (segregação de funções) 

PF M 
M4. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, para 
identificação de eventuais desvios 

R3. Incumprimento dos limites legais estabelecidos para 
o pagamento de subsídios e abonos 

PF M 
M5. Controlo do cumprimento dos limites e fundamentação 
da realização de trabalho suplementar 

A2. Controlar e processar a assiduidade, 
férias, faltas e licenças 

R4. Incorreto processamento da assiduidade, decorrente 
de errada caracterização das situações de facto (que 
contribuem para o cálculo e atribuição de subsídios e 
abonos e para outras situações cadastrais permanentes) 

PF M 
M6. Emissão de parecer sobre as situações que suscitem 
dúvidas quanto ao seu enquadramento legal 

PF M 
M7. Validação da informação recebida, por confronto com 
outras informações disponíveis 

R5. Incumprimento dos procedimentos definidos 
PF M 

M8. Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem os 
procedimentos (segregação de funções) 

PF M 
M9. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, para 
identificação de eventuais desvios 

R6. Incumprimento dos limites legais estabelecidos para 
o gozo de férias e licenças, e para a justificação de faltas 

PF M 
M10. Controlo do cumprimento dos limites estabelecidos 
legalmente, para o gozo de férias e licenças, e para a 
justificação de faltas 

A3. Gerir os processos individuais dos 
Trabalhadores municipais e atualização da 
respetiva BD de cadastro 

R7. Informação cadastral dos Trabalhadores incorretos 
(inclusão ou omissão de documentação cadastral e 
factualidade relevante para o processo individual dos 
Trabalhadores) 

PF M 

M11. Validação da informação recebida, por confronto com 
outras informações disponíveis 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A3. Gerir os processos individuais dos 
Trabalhadores municipais e atualização da 
respetiva BD de cadastro (cont.) 

R7. Informação cadastral dos Trabalhadores incorretos 
(inclusão ou omissão de documentação cadastral e 
factualidade relevante para o processo individual dos 
Trabalhadores) (cont.) 

PF M 

M12. Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem os 
procedimentos (segregação de funções) 

R8. Incumprimento dos procedimentos definidos 
(arquivo documental e inserção de dados na BD de 
cadastro dos Trabalhadores municipais) 

PF M 

M13. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, para 
identificação de eventuais desvios 
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19. DIVISÃO DE ECONOMIA E INOVAÇÃO (DEI) 
 

Responsável: Sandra Martins 

Missão: Promover a competitividade do Concelho e a qualificação do tecido empresarial, visando o reforço do crescimento económico, da inovação e o incentivo a iniciativas 

empreendedoras. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Prestar apoio técnico e de consultoria na 
criação do próprio emprego e de novas 
empresas (empreendedores e investidores) 

R1. Dilatação no prazo de resposta PF F 
M1. Apresentação regular de pontos de situação para 
monitorização e verificação do estado dos processos 

R2. Prestação de informação inadequada/ desatualizada PF F 

M2. Criação de 'pontos focais' nas entidades externas e 
detentoras da informação 

M3. Definição e criação de um modelo interno de pesquisa e 
partilha de informação 

M4. Formação dos Trabalhadores 

A2. Disponibilizar informação técnica e 
informação relativa a instrumentos de apoio à 
gestão (licenciamento, incentivos, financiamento) 

R3. Prestação de informação inadequada/ desatualizada PF F 

M5. Criação de 'pontos focais' nas entidades externas e 
detentoras da informação 

M6. Definição e criação de um modelo interno de pesquisa e 
partilha de informação 

A3. Efetuar visitas institucionais a empresas R4. Tratamento preferencial ou favorecimento PF F 
M7. Definição de critérios de programação das visitas, tendo 
em conta a definição dos objetivos estratégicos municipais 

A4. Dinamizar e/ou promover iniciativas de 
apoio ao investimento, à inovação e à 
internacionalização (seminários, workshops, …) 

R5. Divulgação inadequada PF F M8. Definição clara do público-alvo versus tema a ser debatido 

A5. Assegurar a gestão corrente e efetuar o 
controlo da Base de Dados 

R6. Risco de Incumprimento dos prazos no 
procedimento administrativo 

PF M 
M9. Definição de fluxos, regras, procedimentos e prazos para 
todos os tipos de procedimentos 

R7. Risco de desatualização, adulteração, modificação ou 
perda de informação 

PF M 
M10. Definição de plano de atualização e controlo da Base de 
Dados 

A6. Coordenar o Gabinete Apoio ao 
Consumidor (atendimento, análise e 
tratamento de reclamações, realização 
seminários) 

R8. Incumprimento dos prazos de resposta PF F 
M11. Apresentação regular de pontos de situação para 
monitorização e verificação do estado dos processos 

R9. Divulgação inadequada PF F 
M12. Definição clara do público-alvo versus tema a ser 
debatido 

M13. Formação dos Trabalhadores 
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20. DIVISÃO DE ATENDIMENTO, INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (DAIC) 
 

Responsável: Carlos Gomes 

Missão: Dar resposta às necessidades comunicacionais do Município 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Assegurar os atendimentos municipais e 
representar o Município em eventos 

R1. Transmissão de informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas F  M  

M1. Implementação de um sistema de 
procura/disponibilização/circulação de informação 
eficaz 

M2. Formação dos Trabalhadores, para que tenham o 
conhecimento adequado relativo às áreas de 
intervenção do atendimento 

M3. Elaboração de inquéritos relativamente ao 
atendimento prestado 

A2. Realizar inquéritos à população R2. Diferenciação no tratamento dos dados PF R  
M4. Implementar mecanismos de controlo, através da 
segregação de funções com vários níveis de avaliação e 
trabalhos de equipa 

A3. Gerir as reclamações/sugestões/ocorrências dos 
munícipes 

R3. Verificação/encaminhamento tardio das 
reclamações/sugestões/ocorrências 

PF M  

M5. Apreciação sumária e imediata das 
reclamações/sugestões/ocorrências e encaminhamento 
imediato dos assuntos prioritários às respetivas 
unidades orgânicas 

R4. Atraso nas respostas aos munícipes F  E 
M6. Monitorização semanal das respostas em falta com 
conhecimento às respetivas unidades orgânicas 

A4. Assegurar a divulgação da atividade municipal 
R5. Planeamento deficiente dos procedimentos, 
obstando a que sejam cumpridos os prazos estipulados 
(ex. divulgação tardia da informação) 

F  M  

M7. Implementação e monitorização de procedimentos 
que regulem as ações de planeamento das tarefas, 
prevendo todas as fases necessárias e os seus possíveis 
incidentes 

M8. Elaboração do Plano de Meios para cada uma das 
iniciativas 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Assegurar a divulgação da atividade municipal 
(cont.) 

R5. Planeamento deficiente dos procedimentos, 
obstando a que sejam cumpridos os prazos estipulados 
(ex. divulgação tardia da informação) (cont.) 

F M 
M9. Sensibilização das unidades orgânicas para o envio 
atempado da informação relativa aos eventos a realizar 

A5. Apoio logístico a eventos/iniciativas municipais 

R6. Inexistência, ou existência deficiente, de um sistema 
estruturado de avaliação das 
necessidades 

PF R  

M10. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades 

M11. Elaboração do Plano de Meios para cada um dos 
eventos/iniciativas 

R7. Marcação intempestiva dos eventos/iniciativas F  M  
M12. Sensibilização das unidades orgânicas para o envio 
atempado dos eventos/iniciativas a realizar 

R8. Não acompanhamento e ausência de avaliação 
regulares do desempenho dos contratantes, de acordo 
com os níveis de quantidade ou qualidade estabelecidos 
no contrato 

PF M  

M13.  Implementação de fiscalização regular do 
desempenho do contratante, de acordo com os níveis de 
quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos contratos 
e documentos anexos 

M14. Presença de técnicos no local do evento com 
antecedência para detetar possíveis falhas no 
fornecimento do serviço 

M15. Elaboração de relatórios periódicos mensais, para 
efeitos de pagamento, para os contratos com duração 
anual e fornecimentos continuados 

A6. Produção de materiais gráficos 
R9. Existência de falhas na qualidade gráfica aquando da 
entrega do material 

PF M  
M16. Verificação da qualidade do material através de 
provas de cor e de impressão 

A7. Assegurar o atendimento e a resposta aos órgãos 
de comunicação social e elaborar comunicados de 
imprensa 

R10. Favorecimento de determinado(s) órgão(s) de 
comunicação social 

PF M  
M17. Acompanhamento diário da informação 
disponibilizada aos órgãos de comunicação social 

R11. Prestação de informação inadequada e/ou 
incorreta 

PF M  
M18. Privilegiar a prestação de informação através do 
sítio da Câmara 

A8. Gerir os conteúdos nas plataformas eletrónicas R12. Dificuldade na pesquisa/acesso de informação F  M  
M19. Criação de um diretório, no sítio da internet, de 
acesso rápido para as grandes áreas de atividade da 
Câmara 
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21. DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS (DTO) 
 

Responsável: Francisco Teixeira 

Missão: Fazer a gestão e manutenção da frota de viaturas e máquinas sob responsabilidade municipal 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gerir a Frota de Viaturas e Máquinas 

R1. Falhas na documentação legal exigível PF M 
M1. Maior responsabilização dos Gestores de parque por 
falhas na documentação 

R2. Faltas nos equipamentos e acessórios que equipam 
as viaturas 

PF M 
M2. Aprofundamento da metodologia de controlo de 
equipamentos e acessórios em falta nas viaturas  

A2. Gerir a Manutenção da Frota de Viaturas 
e Máquinas 

R3. Falhas no cumprimento do Programa de 
Manutenção Preventiva 

PF R 
M3. Aprofundamento da metodologia de verificação e 
controlo de falhas 

R4. Falhas na Certificação de equipamentos PF M 
M4. Inclusão da informação relativa à existência e validade 
das certificações nos documentos de controlo da manutenção 
preventiva 

A3. Gerir Instalações, Equipamentos e 
Recursos adstritos à Divisão 

R5. Utilização indevida de balneários e instalações 
sanitárias 

F M 
M5. Verificações regulares ao estado das instalações e aos 
equipamentos instalados 

R6. Falhas no controlo dos produtos existentes no 
armazém de lubrificantes 

F M 

M6. Reforço das metodologias de registo de consumos 

M7. Cumprimento de um programa de conferência regular 
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22. EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DAS ÁREAS URBANAS DE GÉNESE ILEGAL (EMAUGI) 
 

Responsável: Rui Paulo 

Missão: Garantir a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a sua qualificação e legalização, de modo sustentado. Contribuir para a definição de uma 

estratégia de desocupação e segurança nas Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU) 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Apreciar Projetos – Reconversão de 
Iniciativa Particular (RIP) 

R1. Ausência ou atraso na resposta  MF E 
M1. Monitorizar prazos de resposta, sinalizar e resolver os 
atrasos 

R2. Ausência de uniformização de critérios PF M 
M2. Divulgar/Debater, sempre que oportuno, novos 
conteúdos 

R3. Ausência de imparcialidade PF E 
M3. Divulgar a obrigação de manifestar impedimento 

M4. Implementar a rotatividade do gestor de processo 

A2. Elaborar projetos - Reconversão de 
Iniciativa Municipal (RIM) 

R4. Ausência do envolvimento dos interessados na 
proposta de reconversão 

PF E 
M5. Promover reuniões/atendimentos com os interessados e 
divulgar atempadamente informação pertinente 

R5. Ausência de participação escrita dos interessados e 
de resposta partilhada 

F R 

M6. Criar condições para a participação  

M7. Responder de forma partilhada (envolver dois técnicos 
do serviço) 

A3. Comunicar 

R6. Falta de objetividade e rigor/exatidão MF E M8. Tipificar as respostas através de minutas 

R7. Ausência de participação em reuniões / assembleias PF M 
M9. Promover reuniões  

M10. Participar em assembleias 

R8. Ausência de divulgação do trabalho realizado MF M 
M11. Atualizar conteúdos do sitio municipal  

M12.Realizar comunicação escrita 
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23. UNIDADE DE TURISMO (UT) 
 

Responsável: Sílvia Santos 

Missão: Promover, desenvolver e valorizar do Turismo ao serviço do crescimento económico do Concelho 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Organizar ações/eventos que visem a 
promoção e a dinamização turística do 
Município de Loures 

R1. Fraca participação nas ações/eventos PF R 
M1. Intensificar a divulgação, através do alargamento dos 
meios de divulgação (outdoors, faixas de rua, facebook e 
outros) 

R2. Falta de transparência e parcialidade na seleção dos 
participantes em ações/eventos, com impacto na 
imagem da organização 

F M 
M2. Constituição de Júri para avaliação de candidaturas 
composto por entidades externas, nomeadamente parceiros 
e/ou entidades especializadas 

R3. Existência de situações de não cumprimento, por 
parte dos participantes em ações/eventos, por 
desconhecimento do normativo definido 

F M 

M3. Divulgação das normas de participação após aprovação 
em Reunião de Câmara 

M4. Realização de reuniões preparatórias com os participantes 

R4. Ocorrência de perturbações alimentares em eventos 
gastronómicos 

PF M 
M4. Solicitar à USVM inspeção sanitária anterior ao início do 
evento, para que seja aferida a conformidade com a legislação 
em vigor 

A2. Promover a rentabilização dos recursos 
orçamentais da Unidade de Turismo, para cada 
ação a desenvolver 

R5. Maior onerosidade decorrente de avaliação 
insuficiente e/ou tardia das condições de mercado 

F M 
M5. Procedimentos de consulta de mercado atempados, a um 
mínimo de 3 entidades.  
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24. UNIDADE DE SERVIÇO DO VETERINÁRIO MUNICIPAL (USVM) 
 

Responsável: João Patrocínio 

Missão: Zelar pela saúde pública, saúde e bem-estar animal. Na área de higiene e segurança alimentar, atuar por forma a garantir a salubridade dos géneros alimentícios 

comercializados no Município, através de sensibilização, inspeção e controlo de estabelecimentos alimentares. Na área de saúde e bem-estar animal, executar medidas de profilaxia 

médica para prevenção de zoonoses e avaliar as condições de alojamento e bem-estar animal 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a colaboração técnica na 
inspeção sanitária a estabelecimentos onde se 
preparem, produzam, transformem, 
fabriquem, conservem, armazenem ou 
comercializem produtos de origem animal e 
seus derivados, bem como a estabelecimentos 
que comercializem animais e alimentos para 
animais 

R1. Favorecimento  PF M 

M1. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade 
dos Técnicos pelas freguesias do Município 

M2. Decisões devidamente fundamentadas 

A2. Colaborar na realização de inspeções 
sanitárias aos centros de atendimento médico-
veterinários e outros estabelecimentos de 
prestação de cuidados a animais e participar 
nos seus licenciamentos 

R2. Favorecimento PF M 

M3. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade 
dos Técnicos pelas freguesias do Município 

M4. Decisões devidamente fundamentadas 

A3. Assegurar a colaboração técnica na 
vigilância, avaliação e resolução de problemas 
de insalubridade e/ou incomodidade 
provocadas por animais e de problemas 
associados ao bem-estar animal 

R3. Favorecimento PF M 

M5. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. Rotatividade 
dos Técnicos pelas freguesias do Município 

M6. Decisões devidamente fundamentadas 

M7. Registo fotográfico  

A4. Gerir o Centro de Recolha Oficial (CRO) 

R4. Apropriação da receita cobrada PF M 
M8. Emissão de recibo individual em duplicado, com 
numeração sequencial e automática 

R5. Incapacidade/capacidade deficitária para 
acolhimento dos animais recolhidos 

PF M M9. Construção de novo/ampliação do CRO 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A4. Gerir o Centro de Recolha Oficial (CRO) 
(cont.) 

R6. Ausência de registos de animais PF M 
M10. Garantir o registo tempestivo da totalidade dos animais 
que dão entrada e saída no CRO em Base de Dados informática 

R7. Identificação incorreta de animais e destino dos 
mesmos 

PF M 
M11. Leitura de microchip, preenchimento do processo 
individual e registos de entrega dos cadáveres no Centro de 
Incineração 

A5. Elaborar e remeter a informação relativa 
ao movimento nosonecrológico dos animais 

R8. Ocorrência de erros na elaboração de informação a 
enviar para a DGAV 

PF M 
M12. Elaboração de processos individuais de todos os animais 
que dão entrada no CRO e em Base de Dados 

A6. Colaborar na notificação imediata de 
doenças de declaração obrigatória e adoção de 
medidas de profilaxia, determinadas pela 
Autoridade Sanitária Veterinária Nacional, 
sempre que se detetem casos de doença de 
carácter epizoótico 

R9. Propagação de doenças por ausência de aplicação 
das medidas impostas pela DGAV 

PF M 
M13. Controlo da receção das medidas instituídas pela DGAV, 
através de registo Webdoc. 
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25. SERVIÇO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL (SMPC) 
 

Responsável: Rui Alves 

Missão: Planear, coordenar e executar a política municipal de Proteção Civil, designadamente, na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro das 

populações, bem como assegurar a gestão e coordenação do Centro de Coordenação Operacional Municipal com vista a fazer face a situações de crise 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Acompanhar as condições de fluxo nos 
cursos de água e passagens hidráulicas 

R1. Ausência de limpeza e manutenção regular dos 
cursos de água e órgãos hidráulicos que potenciem 
situações de inundação ou de cheia 

F E 

M1. Elaboração de documento orientador que sistematize 
toda a informação relevante e caracterize e identifique dos 
pontos de maior criticidade 

M2. Verificação regular baseada em fichas de observação local 
e notificação dos Serviços e Entidades com responsabilidade 
na atuação 

A2. Analisar o risco geomorfológico e 
acompanhar as infraestruturas de contenção 
de taludes 

R2. Ausência de informação atualizada sobre o estado 
evolutivo das situações identificadas 

PF M 

M3. Elaboração de documento orientador que sistematize 
toda a informação relevante e caracterize e identifique dos 
pontos de maior criticidade 

M4. Verificação regular baseada em fichas de observação local 
e notificação dos serviços e entidades com responsabilidade 
na atuação 

A3. Monitorizar as estruturas edificadas em 
perigo 

R3. Sinalização tardia na evolução degradativa das 
estruturas edificadas podendo originar situações de 
perigo 

F E 
M5. Verificação regular baseada em fichas de observação local 
e notificação dos Serviços e Entidades com responsabilidade 
na atuação 

A4. Educar para o risco 

R4. Desvios nos conteúdos programáticos de cada 
temática 

PF R 
M6. Elaboração de caderno formativo descrevendo para cada 
tema os conteúdos a abordar nas sessões 

R5. Difusão não clara dos conteúdos e pouca 
objetividade na transmissão da informação 

PF R 
M7. Descritores de desempenho baseados em fichas de 
avaliação das sessões 

A5. Gerir e garantir o funcionamento da 
estrutura de coordenação em situação de crise 

R6. Ausência de notificação das entidades que compõem 
a sala de operações por inexistência ou desatualização 
de contacto 

PF M 
M8. Estabelecimento de rotina na atualização e validação dos 
contactos existentes para cada Entidade baseada em listas de 
verificação 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A6. Controlar e acompanhar execução de 
protocolos com as Associações e Corpos de 
Bombeiros do concelho em matéria de 
proteção civil 

R7. Pagamento de valores não enquadráveis no âmbito 
dos subprogramas 

PF R 
M9. Validação prévia dos documentos rececionados por 
conferência com a lista de itens elegíveis em cada 
subprograma e constante dos anexos ao protocolo 

R8. Não transferência da verba total incluída em cada 
subprograma dentro do ano civil respetivo 

PF R 
M10. Mapas de controlo que identifiquem permanentemente 
o estado da evolução nos pagamentos de cada subprograma 

A7. Planear soluções de emergência 
(salvamento, prestação de socorro, evacuação, 
alojamento e abastecimento das populações) 

R9. Não identificação ou desatualização das ações, 
metodologias e pontos de apoio previamente 
estabelecidas de suporte a situações de emergência de 
proteção civil 

PF M 

M11. Atualização dos Planos de Emergência (Municipal, 
Especiais e Prévios de Intervenção), baseado em rotinas de 
verificação e adequação dos seus conteúdos, cruzando-os com 
os mapas e listagens referentes a cada secção 

A8. Controlar e gerir os recursos disponíveis no 
apoio a situações de emergência de proteção 
civil 

R10. Inexistência ou desatualização de levantamentos e 
identificação de meios e recursos a empenhar em 
situações de emergência 

PF M 
M12. Atualização permanente das listas de meios e recursos 
(tipologia, localização, contactos) a disponibilizar para apoio às 
operações 
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26. POLICIA MUNICIPAL DE LOURES (PM DE LOURES) 
 

26.1. DIVISÃO OPERACIONAL (DO) 
 

Responsável: Paulo Morgado 

Missão: Fiscalizar na área da sua jurisdição o cumprimento das leis e regulamentos que disciplinem matérias relativas às atribuições das autarquias e à competência dos seus órgãos. 

Ajudar os munícipes a viver e a conviver melhor no concelho, permitindo melhorar o ambiente urbano e a organização da vida em comum. Cooperar com as forças de segurança na 

manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a Fiscalização 

R1. Obtenção de vantagens indevidas ou ilegais F M 

M1. Difundir o conhecimento sobre a responsabilidade e 
consequência de ocorrências de fraude 

M2. Comunicação de factos com relevância criminal ao 
Ministério Público 

R2. Não comunicação ou omissão dos ilícitos detetados 
F M 

M3. Rotatividade entre os Trabalhadores que constituem as 
diferentes equipas       

R3. Não emissão de recibos     
M4. Estabelecer procedimentos de controlo de livros de 
autos de contraordenação e de gestão de valores monetários, 
através da segregação de funções 

R4. Gestão dos valores monetários resultantes das 
atividades desenvolvidas na vertente do trânsito 

F M 

M5. Estabelecer procedimentos de controlo de livros de 
autos de contraordenação e de gestão de valores monetários, 
através de segregação de funções e de cadência diária de 
depósitos em instituições bancárias 

M6. Aquisição do Sistema de Contraordenações de Trânsito 
(SCoT) 

A2. Remover viaturas em fim de 
vida/estacionamento indevido 

R5. Manipulação, falsificação ou alteração de registos 
contabilísticos ou de documentos de suporte 

F M 
M7. Difundir o conhecimento sobre a responsabilidade e 
consequência de ocorrências de fraude 

R6. Furtos de ativos físicos (componentes das viaturas) F M 
M8. Implementação de um novo sistema de videovigilância 
no parque de viaturas 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A2. Remover viaturas em fim de 
vida/estacionamento indevido (cont.) 

R7. Gestão dos valores monetários resultantes do 
pagamento de taxas do resgate de viaturas pelos seus 
proprietários 

F M 

M9. Estabelecer procedimentos de controlo de guias de 
receita e de remessa e de gestão de valores monetários, 
através de uma segregação de funções e de uma cadência 
curta de depósitos em instituições bancárias 
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26.2. DIVISÃO JURIDICO ADMINISTRATIVA (DJA) 
 

Responsável: Alexandra Gomes 

Missão: Fiscalizar na área da sua jurisdição o cumprimento das leis e regulamentos que disciplinem matérias relativas às atribuições das autarquias e à competência dos seus órgãos. 

Ajudar os munícipes a viver e a conviver melhor no concelho, permitindo melhorar o ambiente urbano e a organização da vida em comum. Cooperar com as forças de segurança na 

manutenção da tranquilidade pública e na proteção das comunidades locais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Assegurar a Fiscalização 

R1. Obtenção de vantagem patrimonial ou não 
patrimonial como contrapartida de ato ou omissão, 
contrários ou não, aos deveres do Trabalhador 

F E 
M1. Difundir o conhecimento sobre responsabilização pelo 
incumprimento dos procedimentos aplicáveis 

R2. Não comunicação de infrações detetadas F E 

M2. Dar conhecimento ao Ministério Público das queixas de 
particulares sobre ilícitos 

M3. Rotatividade na formação das equipas de trabalho 

M4. Adequação dos relatórios diários às atividades 
desenvolvidas, com menção das áreas geográficas visitadas e 
registo Webdoc dos serviços realizados 

M5. Verificação aleatória dos relatórios diários mencionados 
em M4 

M6. Participação aleatória dos coordenadores nas 
deslocações com os fiscais 

A2. Instruir processos de contraordenação 

R3. Favorecimento, por ato ou omissão, de arguidos na 
instrução e elaboração de propostas no âmbito dos 
processos de contraordenação 

PF M 

M8. Pedidos de escusa nos casos legalmente previstos 

M9. Propostas de decisão precedidas de reunião de 
instrutores na qual se define a harmonização da sanção a 
aplicar 

R4. Prescrição dos procedimentos MF E 
M10. Propostas apresentadas por ordem de antiguidade dos 
processos 

A2. Instruir processos de contraordenação 
(cont.) 

R4. Prescrição dos procedimentos (cont.) MF E 
M11. Utilização de Aplicação Informática de Gestão de 
Processos de Contraordenação por forma a reduzir os prazos 
de instrução e otimizar os recursos disponíveis 
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26.3. GABINETE DO CONTRATO LOCAL DE SEGURANÇA (GCLS) 
 

Responsável: Paulo Morgado 

Missão: Implementar, monitorizar e avaliar ações e projetos preventivos nas áreas da delinquência juvenil, pequena criminalidade, violência doméstica, comportamentos antissociais 

e fenómenos de insegurança, em cooperação estratégica com os poderes públicos e a sociedade civil (agentes económicos, sociais, culturais e cidadãos em geral), fortalecendo a rede 

de parcerias e melhorando os mecanismos informação/comunicação, na construção de comunidades mais seguras. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A1. Prevenir a pequena criminalidade e 
delinquência juvenil 

R1. Ofensa à integridade física dos técnicos afetos ao 
Contrato Local de Segurança de Loures (CLSL) 

F E 

M1. Fomentar formação profissional periódica aos técnicos 
do CLSL, nas áreas de segurança pessoal e mediação de 
conflitos 

M2. Reforço de medidas de segurança 

A2. Prevenir comportamentos antissociais e 
violência doméstica 

R2. Ausência de preparação dos técnicos para lidarem 
com situações complexas no domínio das problemáticas 
trabalhadas 

F E 

M3. Estabelecer/reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 

M4. Fomentar formação na área do socorrismo/prevenção de 
acidentes aos técnicos afetos ao CLSL, bem como na área de 
mediação de conflitos 

A3. Reforçar o sentimento de segurança 

R3. Ausência de preparação dos técnicos para 
responder a situações de emergência/acidentes que 
venham a ocorrer no decurso das iniciativas 

PF M 

M5. Estabelecer/reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 

M6. Fomentar formação na área do socorrismo/prevenção de 
acidentes aos técnicos afetos ao CLSL, bem como na área de 
mediação de conflitos 

R4. Não realização de ações de sensibilização/outras 
atividades por fatores externos não previstos ou por 
ausência de condições técnicas/logísticas à sua 
concretização 

PF M 
M7. Estabelecer / reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DA GESLOURES – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M. 
 Aprovada em Conselho de Administração de 26/maio/2014 
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27. GESLOURES 
 

Responsável: Rui Ferreira 

Missão: Promover o acesso e a frequência de atividades físicas, desportivas e terapêuticas pelo maior número possível de pessoas, nas melhores condições de qualidade e ao mais 

baixo custo. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gerir a Empresa Municipal, praticando 
todos os atos e operações relativos ao objeto 
social, em cumprimento das orientações 
estratégicas emanadas pelo Município 

R1. Violação de lei, estatutos, e/ou outros normativos PF M 

M1. Deliberações tomadas sob propostas fundamentadas, ou 
quando em sentido contrário, integrando a adequada 
fundamentação                                

M2. Registo em ata de todas as deliberações 

A2. Assegurar a correta execução das 
deliberações do Conselho de Administração 

R2. Violação de lei e/ou outros normativos 

PF M 

M3. Competências definidas pelo Conselho de Administração 

A3. Subdelegar competências no pessoal 
dirigente e autorizar o pagamento de despesas 
realizadas 

R3. Violação de lei e/ou outros normativos 
M4. Informação escrita ao Conselho de Administração das 
atividades desenvolvidas 

A4. Gerir recursos humanos, excluindo, o 
exercício do poder disciplinar que 
consubstancie a aplicação das sanções de 
despedimento com justa causa ou de 
suspensão do trabalho com perda de 
retribuição e de antiguidade 

R4. Ausência ou deficiente fundamentação das decisões 
M5. Decisões tomadas sob proposta fundamentada, ou 
quando em sentido contrário, integrando a respetiva 
fundamentação  

A5. A decisão de abertura de procedimentos 
concursais de contratação pública e a respetiva 
adjudicação com preço base até 20.000€ 

R5. Ausência de Imparcialidade   M6. Definição do modo de seleção dos elementos dos júris do 
procedimento, garantindo a rotatividade dos seus membros 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A6. Comunicação e Qualidade, a quem 
compete propor as estratégias de 
comunicação institucional, quer interna quer 
externa, com vista à promoção e divulgação da 
imagem da GesLoures, e dos seus serviços e 
atividades, bem como definir estratégias que 
promovam a qualidade dos serviços prestados 

R6. Deficiente elaboração de promoções/layout's que 
provoquem danos de imagem à empresa 

PF R 
M7. Verificação e validação de conteúdos, por parte do 
superior hierárquico                          

A7. Expediente e Serviços Gerais, à qual 
compete proceder ao registo de expediente, 
prestar apoio administrativo no gabinete, 
garantir a mobilidade dos transportes e a 
manutenção das viaturas, bem como o 
transporte de bens e distribuição de 
expediente e materiais 

R7. Utilização indevida de viaturas PF M 
M8. Validação das deslocações efetuadas através do registo 
diário de quilómetros, em livro próprio para o efeito, com 
identificação do condutor  

A8. Secretariado, a quem compete prestar 
assistência técnica e administrativa à Direção e 
Administração. Encontram-se ainda adstritas 
ao secretariado o acompanhamento da área 
de seguros e de gestão de contratos de 
exploração 

R8. Apropriação de valores PF M M9. Conferência do fundo fixo atribuído  

R9. Deficiente controlo referente à verificação e 
validação dos documentos de despesa apresentados 

PF M 
M10. Verificação dos documentos da Caixa Sede pela 
Tesouraria e pela Contabilidade  

R10. Incumprimento das disposições legais relativas a 
sinistros 

PF R 
M11. Validação por parte da seguradora de todos os sinistros 
participados  

R11. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais de exploração 

PF R 
M12. Realização de concursos públicos, com nomeação de júri 
constituído por três elementos  

A9. Informática, à qual compete promover e 
orientar o processo de informatização da 
empresa por forma a assegurar-lhe coerência, 
integridade, fiabilidade e eficácia, 
promovendo a utilização de tecnologias 
modernas e adaptadas à atividade 

R12. Alteração dos valores dos tarifários aprovados, com 
o intuito de favorecer terceiros 

PF M 
M13. Verificação dos recibos emitidos por serviço não 
dependente da unidade orgânica  

R13. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF M 
M14. Aquisições efetuadas por serviço próprio e não 
pertencente à unidade orgânica  

A10. Elaboração e publicitação do Relatório do 
Bom Governo Societário 

R14. Incumprimento legal PF R 
M15. Elaboração do relatório anual e submissão, para 
aprovação do Conselho de Administração 

A11. Garantir a aquisição de bens e serviços, 
bem como a gestão de stocks 

R15. Violação de normas relativas à formação de 
contratos públicos 

PF M 
M16. Contínua atualização de conhecimentos sobre o Código 
dos Contratos Públicos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

 

R16. Desvio de bens da empresa para uso pessoal PF M 
M17. Criação de espaço próprio de armazém 

M18. Contagens físicas aleatórias 

R17. Ausência de declaração de inexistência de 
incompatibilidades de membros de júri de 
procedimentos 

PF M 
M19. Junção da declaração de inexistência de 
incompatibilidades a cada processo desenvolvido 

R18. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF R 
M20. Elaboração de procedimento interno sobre código dos 
Contratos Públicos 

A12. Registar e manter organizado o registo 
contabilístico de acordo com as normas 
contabilísticas e fiscais em vigor 

R19. Tratamento inadequado de documentos 
contabilísticos 

PF M 
M21. Acompanhamento e verificação dos lançamentos 
efetuados, pelo contabilista certificado 

A13. Emitir mensalmente a faturação dirigida 
às instituições/clientes grupo, procedendo à 
sua verificação e conferência 

R20. Faturação indevida ou omissão de faturação PF M 
M22. Cruzamento de listagens de faturação entre o DAF e 
DTAF  

A14. Administrar os recursos humanos da 
GesLoures, nas diversas vertentes da gestão do 
pessoal, e cumprimento das obrigações 
declarativas e fiscais inerentes à área 

R21. Ausência de imparcialidade nos processos de 
recrutamento 

PF R M23. Composição de um júri com o mínimo de 2 elementos 

R22. Incumprimento da legislação e/ou outros 
normativos em vigor 

PF M M24. Atualização sistemática dos normativos aplicáveis 

A15. Gerir os recursos financeiros, de acordo 
com as normas e técnicas adequadas, de modo 
a garantir o seu eficiente funcionamento 

R23. Emissão de recibo sem o efetivo recebimento PF M 

M25. Verificação dos recebimentos emitidos, por serviço ou 
pessoa diferente do emitente 

M26. Acompanhamento e controlo das reconciliações 
bancárias efetuadas pela tesouraria e pela contabilidade, por 
serviço ou pessoa diferente 

R24. Desvio de valores PF M 
M27. Conferência de caixas aleatórias nos termos do manual 
de procedimentos n.º 3/2015  MP Fundos Fixos 

R25. Pagamentos indevidos PF M 
M28. Aprovação prévia do pagamento a efetuar, com cheklist 
de documentos anexos e mapa de disponibilidades  

A16. Coordenar, organizar, selecionar, avaliar 
e garantir a aplicação da metodologia e das 
normas pedagógicas inerentes ao processo de 
ensino/aprendizagem e aperfeiçoamento das 
atividades desportivas, garantindo o 
cumprimento do estipulado quanto ao registo 
de frequência das aulas e a segurança dos 
utentes no plano de água 

R26. Ineficaz acompanhamento e controlo de utilização 
dos planos de água, permitindo utilizações indevidas 

F E 
M29. Elaboração e execução do Procedimento n.º 01/2014, 
aprovado a 20/02/2014, referente à gestão de alunos e zelar 
pelo seu cumprimento  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco 
Medidas Propostas 

A17.  Assegurar o funcionamento das 
instalações e equipamentos nas áreas de 
higiene e limpeza, manutenção e conservação, 
segurança e vigilância e tratamento das águas 
segundo os mais elevados padrões de 
qualidade 

R27. Desvio de bens da empresa para uso pessoal 
PF R M30. Manutenção de inventário permanente  

PF R M31. Contagens físicas aleatórias 

R28. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF M 
M32. Aquisições efetuadas por serviço próprio e não 
pertencente à unidade orgânica  

A18. Prestar toda a informação aos clientes, 
garantindo o acolhimento nas instalações e o 
atendimento presencial e telefónico aos 
mesmos, prestando as informações 
necessárias e solicitadas, e proceder à inscrição 
nas atividades e à cobrança dos valores dos 
serviços disponibilizados, e ainda participar na 
gestão de clientes 

R29. Cobrança de valor diferente dos tarifários 
aprovados, com o intuito de favorecer terceiros 

PF M 
M33. Definição e divulgação dos tarifários aprovados e 
conferência dos recibos emitidos, por serviço ou pessoa 
diferente do emitente  

R30. Apropriação de valores em numerário, sem emissão 
do respetivo recibo 

PF M 
M34. Envio ou entrega de ficha de aluno, após cobrança do 
montante devido 

R31. Permitir o acesso indevido às instalações PF M 
M35. Manutenção em funcionamento do sistema de acesso às 
instalações e do sistema de controlo por parte dos professores  

R32. Incumprimento dos quadros normativos e de 
outras obrigações 

PF M 
M36. Divulgação de orientações escritas sobre procedimentos 
e acompanhamento do seu cumprimento  
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ESTRUTURA ORGÂNICA DOS SERVIÇOS DA LOURES PARQUE – EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M. 
 Organograma a 08/11/2017 
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28. LOURESPARQUE 
 

28.1. CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO (CA) 
 

Responsável: Regina Janeiro 

Missão: Gerir a empresa nos termos da lei e dos estatutos, que tem por objeto a construção, gestão, exploração, manutenção e concessão de zonas de estacionamento e a promoção 

do desenvolvimento do Concelho de Loures 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco 
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Cumprir a Missão R1. Desvio da estratégia definida PF R M1. Articulação do processo decisão com o acionista único 

A2. Planear, deliberar e controlar a execução 
das atividades 

R2. Incumprimento das obrigações legais PF R 

M2. Definição de Procedimentos que assegurem o 
cumprimento das obrigações legais 

M3. Controlo das deliberações do CA 
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28.2. DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO(DF) 
 

Responsável: Nuno Oliveira 

Missão: Gestão e Fiscalização do estacionamento 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1.  Gestão do Serviço Fiscalização do 
Estacionamento na via pública 

R1. Incumprimento das obrigações legais inerentes à 
gestão do serviço de fiscalização 

PF R 

M1. Elaboração de mapa trimestral com cruzamento de 
dados    

M2. Registo informático das ações 

R2. Favorecimento na fiscalização do estacionamento 
na via pública 

PF R 

M3. Monitorização regular da informação produzida pelo 
sistema SOFTPARK.   

M4. Realização de ações de supervisão aleatórias 

M5. Elaboração de mapas diários e mensais de dados 

R3. Cobrança indevida e/ou desvio de receita por 
bloqueamentos e remoções 

PF R 

M6. Segregação de funções 

M7. Cruzamento diário de dados 

M8. Informatização das ações 

R4. Desvio da receita cobrada nos parquímetros no 
momento da sua recolha/coleta 

PF R 
M9. Realização de ações de Auditoria externa aleatórias 

M10. Cofres abertos sob sistema de videovigilância 

PF R 
M11. Registo documental (auto de entrega) referente à 
recolha/coleta (identificação da equipa bem como do valor 
recebido) 

A2. Gestão da Frota de Serviço R5. Utilização indevida da frota de serviço 

PF R M12. Registo diário de utilização da frota  

PF R 
M13. Controlo periódico dos registos diários de utilização da 
frota 
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28.3. DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E TÉCNICO (DAT) 
 

Responsável: Belinda Santos 

Missão: Gestão Administrativa e Técnica 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gestão de Recursos Humanos 

R1. Incumprimento dos procedimentos inerentes à 
Contratação de Recursos Humanos 

PF R 

M1. Estabelecimento de pré-requisitos contratuais 

M2. Nomeação de júri constituído por mais de um 
elemento para os concursos de seleção e 
recrutamento 

R2. Informação insuficiente e/ou incorreta no controlo 
de assiduidade 

PF R M3. Cruzamento de dados com duplo controlo 

R3. Incorreções nos procedimentos referentes a 
Segurança e Higiene no Trabalho 

PF R 
M4. Realização de ações de sensibilização / 
formação 

PF R 
M5. Elaboração de relatórios periódicos de 
Segurança e Higiene no Trabalho  

A2. Gestão do Serviço de Atendimento 
R4. Desvio de receita referente a avenças, autorizações 
de estacionamento e/ou dísticos de residentes 

PF R 

M6. Monitorização regular da informação 
produzida pelo sistema 

M7. Registo informático de processos 

M8. Controlo por amostragem 

A3. Gestão do Serviço de Contraordenações 

R5. Registo incorreto ou inexistente de infrações PF R 
M9. Monitorização regular da informação 
produzida pelo software SIGO/ANSR e SOFTPARK 

R6. Anulação ou prescrição do processo de 
contraordenação por deficiência de instrução 

PF R 
M10.  Verificação regular de alertas produzidos pelo 
software de gestão de contraordenações  

A4. Gestão do Aprovisionamento/Contratação Pública 

R7. Ineficiência ao nível do processo de aquisição de 
bens e serviços 

PF R 
M11. Obrigatoriedade de as aquisições serem 
previamente autorizadas pelo Conselho de 
Administração 

R8. Incumprimento dos normativos legais PF R M12. Pedido de parecer jurídico prévio 
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28.4. DEPARTAMENTO FINANCEIRO (DF) 
 

Responsável: Mário Ferreira 

Missão: Gestão de contabilidade e património 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência do 

Risco  
Gradação do 

Risco  
Medidas Propostas 

A1. Gestão da Faturação R1. Pagamentos indevidos 

PF R 
M1. Acompanhamento e supervisão da atividade pelo(s) 
dirigente(s)  

PF R 
M2. Conferência prévia, dos documentos de suporte, à 
autorização de pagamento 

A2. Gestão de Caixa e Tesouraria R2. Desvio de Receita 

PF R M3. Conferência diária dos valores em Caixa 

PF R 
M4. Elaboração de Mapa de Controlo Mensal para validação 
superior 

PF R M5. Realizar ações de controlo sem aviso prévio 

A3. Gestão da Contabilidade 

R3. Registos contabilísticos incorretos por erros no 
processamento 

PF R 
M6. Acompanhamento e supervisão da atividade pelo(s) 
dirigente(s) 

R4. Registos contabilísticos incorretos por erros de 
informação 

PF R 
M7. Supervisão do Técnico Oficial de Contas e do Auditor 
Externo/Revisor Oficial de Contas 
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IV. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO 
 

O presente Plano, deverá ser objeto de controlo de validação, no sentido de se proceder 

à verificação e conformidade fatual da aplicação das medidas propostas e da sua 

eficácia. 

Os Dirigentes de cada Unidade Orgânica da CM de Loures e os respetivos Conselhos de 

Administração das Empresas Municipais, são responsáveis pela execução efetiva do 

PPRGCIC, na parte correspondente e nos termos das suas competências. Nesta 

conformidade devem criar métodos, definir e implementar procedimentos que visem 

contribuir para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades, de forma 

adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda de ativos, a prevenção e 

deteção de situações de erro, não conformidade legal ou fraude. 

Os Dirigentes são responsáveis pela elaboração anual de Relatório de Execução Anual 

do PPRGCIC (vide ANEXO I) da sua área de responsabilidade, a enviar ao GAI até ao final 

do mês de janeiro do ano seguinte a que reporta, o qual deverá identificar as Medidas 

Adotadas, a Data da sua Implementação, os Resultados Obtidos e as respetivas 

Evidências, bem como a identificação das Medidas Não Adotadas com a respetiva 

Justificação e a Identificação de novos Riscos, se aplicável. 

Como resultado do acima referido deverá cada Dirigente avaliar: 

- Quais as medidas que se devem manter; 

- Que novas medidas a propor; e, eventualmente,  

- Quais as medidas a retirar. 

A Auditoria Interna procede à elaboração de Relatório de Execução Anual do Município 

de Loures, até final do mês de fevereiro do ano seguinte a que respeita, assente nos 

vários relatórios de execução anual apresentados pelos Dirigentes. 

O controlo e monitorização da aplicação efetiva do PPRGCIC, a realizar pelo GAI, 

desenvolve-se do seguinte modo: 

- através da inclusão em todas as ações de auditoria interna, consubstanciadas em 

Programa Anual de Auditoria Interna, da componente de avaliação da aplicação 

efetiva, aplicabilidade e ajustamento das medidas preconizadas no PPRGCIC; 
 

 -  por via da realização de projetos específicos de auditorias de seguimento (Follow-up), 

suportadas em constatações, conclusões e aplicação de recomendações procedentes 

da realização de ações de Auditoria Interna; e, 
 

- em sede de apresentação de Relatório de Execução Anual do Município de Loures, 

reportado a cada ano económico. 
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Deste modo, o controlo e monitorização do PPRGCIC integrará a componente de 

avaliação sobre a aplicação do mesmo e a consequente formulação de propostas de 

atuação que visem mitigar riscos de potenciais falhas e/ou ineficiências de controlo 

interno relevantes, admitindo-se por esta via a necessidade da sua atualização por 

republicação ou revisão do Plano, sempre que se justifique. 

Perspetiva-se, assim, que o PPRGCIC consubstancie documento de apoio e instrumento 

de gestão, de garantia e segurança para os órgãos e decisores das Entidades, nas suas 

tomadas de decisão, permitindo que a atividade da Câmara e das Empresas Municipais 

se desenvolva de forma consistente e controlada em ambientes de constante mudança. 

 

Abaixo, elencam-se os responsáveis e respetivas funções de monitorização e controlo: 

Responsável Funções 

Câmara Municipal Aprovar o Plano e o Relatório Final de Execução Anual 

Presidente da Câmara 
Vereadores com pelouro 
Conselhos de Administração das 
Empresas Municipais 

Implementar o Plano 

Diretores de Departamento 
Chefes de Divisão 
Coordenadores de Gabinete 

Identificar os riscos e as correspondentes medidas preventivas 

Assegurar a implementação das medidas 

Realizar a monitorização das medidas 

Remeter ao GAI, até final de janeiro de cada ano, o Relatório de 
Execução Anual do PPRGCIC reportado ao ano antecedente 

Comunicar ao GAI necessidades de revisão/atualização do Plano 

Gabinete de Auditoria Interna 

Acompanhar a execução das medidas previstas no Plano 

Realizar auditorias internas de acompanhamento e monitorização 

Realizar ações de formação/divulgação/reflexão e esclarecimento 

Propor, promover e elaborar as revisões ao Plano 

Elaborar o Relatório de Execução Anual do Município de Loures, 
até final de fevereiro de cada ano 

Submeter o Relatório de Execução Anual ao membro do Executivo 
com o pelouro da auditoria interna 

Remeter o Plano e os relatórios anuais de execução do Plano ao 
Conselho de Prevenção da Corrupção e entidades de 
superintendência, tutela e controlo 

Gabinete de Auditoria Interna 
Divisão de Atendimento, Informação 
e Comunicação 
Empresas Municipais 
 

Publicitar o Plano e o Relatório Final de Execução Anual na 
intranet e nos sítios de internet 
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V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

Na sequência da deliberação de aprovação do presente PPRGCIC, deverão ser 

asseguradas e desenvolvidas ações pelo GAI de remessa ao CPC, às entidades de 

superintendência, tutela e controlo, bem como de divulgação interna e externa, 

objetivando a ampla difusão do conhecimento do seu conteúdo, visando contribuir para 

o envolvimento do todo organizacional numa cultura de prevenção de riscos e de modo 

a consolidar a promoção de uma política de transparência na gestão pública, 

designadamente através da: 

 

1. Disponibilização de documento integral na página da intranet da CM de Loures; 

2. Inclusão do mesmo nos sítios da CM de Loures e das Empresas Municipais; 

3. Difusão, pelos meios adequados, a todos os Trabalhadores da localização do acesso 

de disponibilização do PPRGCIC; 

4. Fomentar a realização de ações de sensibilização e esclarecimento; 

5. Propor a inclusão em Plano de Formação Anual da CM de Loures de ações de 

formação no âmbito da prevenção dos riscos de gestão, de corrupção e infrações 

conexas. 
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VI. NORMA REVOGATÓRIA E VIGÊNCIA 

 

O presente PPRGCIC, constitui-se como a segunda revisão do Plano, ao inicialmente 
aprovado em 23 de dezembro de 2009. 

Entra em vigor após decisão de aprovação por parte do Executivo Municipal, produzindo 
efeitos a partir dos trinta dias subsequentes à data da prática desse ato, revogando o 
anteriormente aprovado. 

Determina-se a obrigatoriedade de revisão do PPRGCIC, no mínimo, a cada triénio da 
sua vigência. 

Considerando que os processos de implementação, monitorização e avaliação deste tipo 
de instrumento de gestão integram, necessariamente, componentes variáveis e de 
natureza dinâmica, admite-se a possibilidade de consolidação e densificação do 
PPRGCIC, através do aprofundamento, da reflexão e da adequação do mesmo, por via 
do repristinar de ajustamentos relevantes e da consequente atualização por 
republicação anual do PPRGCIC. 

Caso a relevância das alterações o justificar admite-se a antecipação do período de 
revisão acima referido. 
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GLOSSÁRIO 
 

TERMOS RELACIONADOS COM A ANÁLISE DO RISCO: 

 
Risco – Efeito de incerteza na consecução dos objetivos (Guia ISO 73:2009) 

Análise de risco - processo para compreender a natureza do risco e para determinar o nível de 

risco. A análise de riscos fornece a base para a avaliação do risco e as decisões sobre o 

tratamento do risco e inclui estimativa do risco (Guia ISO 73:2009). 

Gradação do Risco – A cada risco é atribuída uma gradação que resulta da combinação entre a 

probabilidade de ocorrência (frequência) e da gravidade da consequência. 

Probabilidade - possibilidade de algo acontecer (Guia ISO 73:2009). 

Consequência - Resultado de um evento que afetam objetivos (Guia ISO 73:2009). 

  Classificação da Gravidade da Consequência usada no plano: 

Elevada – Impacto significativo sobre a atividade da organização, danos na sua imagem, 

reputação, desempenho e credibilidade; 

Média – Impacto moderado sobre a atividade da organização, danos na imagem e/ou 

na gestão das operações, requerendo a redistribuição de recursos em tempo e/ou 

custos; 

Baixa – Impacto baixo sobre a atividade da organização, não provocando danos na sua 

imagem, exigindo a reorganização/recalendarização das atividades ou projetos. 

Frequência - Número de eventos ou resultados num determinado período de tempo (pode ser 

aplicada a eventos passados ou a potenciais eventos futuros, e pode ser usada como uma 

medida de probabilidade) (Guia ISO 73:2009). 

  Classificação da Frequência do Risco usada no plano: 

Muito frequente – Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de evitar o 

risco mesmo com decisões e ações adicionais; 

Frequente - Possibilidade de ocorrência em algum momento, mas com hipótese de 

evitar o risco através de decisões e ações adicionais; 

Pouco frequente – Possibilidade de ocorrência em situações excecionais, mas com 

hipótese de evitar o risco com o controlo já existente para o prevenir. 
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Matriz do Risco - Ferramenta para classificação e exibição de riscos, definindo intervalos para 

consequência e probabilidade (Guia ISO 73:2009). 

 

Matriz do Risco 

Gradação do Risco 
Frequência do Risco 

Muito Frequente Frequente Pouco Frequente 

Gravidade da 
Consequência 

Elevada Elevado Elevado Moderado 

Média Elevado Moderado Reduzido 

Baixa Moderado Reduzido Reduzido 

 

OUTROS TERMOS: 

Avaliação de riscos – Processo de comparação dos resultados da análise do risco com os critérios 

do risco para determinar se o risco e/ou a respetiva magnitude é aceitável ou tolerável (Guia 

ISSO 73:2009) 

Controlo - Qualquer ação empreendida pela gestão, pelo Conselho e outras entidades para gerir 

o risco e melhorar a probabilidade da consecução dos objetivos e metas da organização. A 

gestão planifica, organiza e dirige a realização das ações necessárias para assegurar com 

razoabilidade que os objetivos e metas serão alcançados. (“Enquadramento Internacional de 

Práticas Profissionais de Auditoria Interna” do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Controlo Adequado - Existe quando a gestão o planificou e concebeu de modo a fornecer uma 

segurança razoável de que os riscos da organização foram geridos de forma eficaz e de que os 

objetivos e metas da organização serão alcançados de forma eficiente e económica. 

(“Enquadramento Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria Interna” do Instituto 

Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Controlo Interno – O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência 

de um plano e de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e 

irregularidades ou a minimizar as suas consequências e a maximizar o desempenho da entidade 

no qual se insere. (Manual de auditoria e de procedimentos – Vol. I – “Aspetos Gerais, Princípios 

Gerais de Auditoria, a Auditoria no Tribunal de Contas”) 

Gestão do risco – Processo para identificar, avaliar, gerir e controlar potenciais eventos ou 

situações, que forneça uma segurança razoável de que os objetivos da organização serão 

alcançados. (“Enquadramento Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria Interna” do 

Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Monitorização – Verificação contínua, supervisão, observação crítica ou determinação do status 

para identificar a mudança do nível de desempenho exigido ou esperado (Guia ISO 73:2009) 

Plano de gestão de risco - esquema no âmbito da gestão de risco que especifica a abordagem, 

os componentes de gestão e recursos a serem aplicados à gestão de risco (ISO GUIDE 73:2009). 

Política de gestão de risco - declaração de intenções e diretrizes globais de uma organização 

relacionadas com a gestão de risco (Guia ISO 73:2009). 
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SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS PREVISTAS E PUNIDAS NOS 

TERMOS DO CÓDIGO PENAL5: 

 

Corrupção – a prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o 

recebimento ou a promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou 

para terceiro (‘Prevenir a Corrupção – Um guia explicativo sobre a corrupção e crimes conexos’, 

Gabinete para as Relações Internacionais, Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça). 

Recebimento indevido de vantagem -  o funcionário que, no exercício das suas funções ou por 

causa delas, por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou 

aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida 

(n.º 1 do art.º 372º do Código Penal). 

Corrupção passiva - o funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento 

ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, 

ou a sua promessa, para a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, 

ainda que anteriores àquela solicitação ou aceitação e/ou se o ato ou omissão não forem contrários 

aos deveres do cargo e a vantagem não lhe for devida (n.º 1 e n.º 2 do art.º 373º do Código Penal). 

Peculato - o funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, 

de dinheiro ou qualquer coisa móvel ou imóvel ou animal, públicos ou particulares, que lhe tenha 

sido entregue, esteja na sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções (n.º 1 do art.º 

375º do Código Penal). 

Peculato de uso -  o funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios 

àqueles a que se destinem, de coisa imóvel, de veículos, de outras coisas móveis ou de animais de 

valor apreciável, públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe 

forem acessíveis em razão das suas funções (n.º 1 do art.º 376º do Código Penal). 

Participação económica em negócio - O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para 

terceiro, participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no 

todo ou em parte, lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar 

e/ou o funcionário que, por qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial 

por efeito de ato jurídico-civil relativo a interesses de que tinha, por força das suas funções, no 

momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, administração ou fiscalização, ainda que sem 

os lesar (n.º 1 e n.º 2 do art.º 377º do Código Penal). 

Concussão - O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas 

decorrentes, por si ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para 

si, para o Estado ou para terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, 

vantagem patrimonial que lhe não seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente 

contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima (n.º 1 do art.º 379º do Código Penal). 

Abuso de poder - O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de 

poderes ou violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, 

benefício ilegítimo ou causar prejuízo a outra pessoa (n.º 1 do art.º 382º do Código Penal).

                                                           
5 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, revisto e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48/94, de 15 de 

março, com as respetivas alterações, sendo a mais recente a da Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto) 
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ANEXOS 
ANEXO I – Modelo de Relatório de Execução Anual do PPRGCIC 
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ANEXO II – Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos 
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O presente Documento de Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas do Município de Loures, foi aprovado na 16ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de Loures, realizada em 6 de junho de 2018. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 270/2018 
 
 
 

Quadros Normativos e Tarifários 
 

da 
 

Gesloures Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
 

Época 2018/2019 
 

(período compreendido entre 1 de setembro de 2018 e 31 de agosto de 2019) 
 



 
 

Quadro Normativo Geral de Acesso a Instalações e Atividades 
Época 2018/2019 

1

GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo Geral de Acesso a Instalações e Atividades 

Época 2018/2019 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente Quadro Normativo integra as normas gerais aplicáveis à frequência de atividades e à 
utilização de equipamentos desportivos sob a responsabilidade da empresa municipal GesLoures, 
Gestão de Equipamentos Sociais, Unipessoal, Lda., adiante designada por GesLoures. 
 
2. As normas e preços específicos relativas a cada atividade e/ou a cada tipo de utilização constam dos 
anexos I a X. 
 

Artigo 2º 
Direção e Responsabilidade pelas Atividades Desportivas 

1. As atividades tuteladas pela Federação Portuguesa de Natação cumprem o disposto na Lei                
n.º 40/2012, de 28 de agosto. 

 
2. As atividades na área da manutenção e condição física (fitness) cumprem o disposto na Lei               
n.º 39/2012, de 28 de agosto, existindo em cada instalação o regulamento a que se refere o artigo 19.º 
daquela Lei. 
 
 

Artigo 3º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. A GesLoures garante durante todo o período de funcionamento de cada equipamento a permanência 
de um responsável devidamente identificado e apto a responder a qualquer solicitação dos utilizadores. 
 
2. A GesLoures é titular de seguros de responsabilidade civil e de acidentes pessoais celebrados nos 
termos da lei. 
 
3. A GesLoures mantém disponível em cada equipamento, nos termos da lei, livro de reclamações, 
quadros normativos que disciplinam a utilização dos equipamentos e a frequência de atividades, e cópia 
das diferentes apólices de seguro. 
 

Artigo 4º 
Deveres e Obrigações Gerais dos Utilizadores 

1. Constitui dever dos utilizadores cumprir os regulamentos aplicáveis à frequência das atividades e à 
utilização dos equipamentos, as orientações do pessoal de serviço e pagar os preços devidos pela 
inscrição e utilização de instalações e/ou frequência de atividades. 
 
2. Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. 

 
Artigo 5º 

Compromisso Técnico e Pedagógico 
1.  A GesLoures planeia, programa, executa e avalia as atividades segundo os normativos legais 
aplicáveis, segundo as melhores práticas técnicas e pedagógicas e elevados padrões de competência. 
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2.  O enquadramento dos utentes nas diferentes atividades pressupõe avaliações de diagnóstico, 
planeamento técnico pedagógico, monitorização e avaliação. 

 

 
Artigo 6º 

Normas Gerais de Acesso e Utilização 
1. O acesso às instalações e a frequência de atividades é feita mediante a utilização do cartão fornecido 
para o efeito, e a utilização das cubas e das salas de atividades é feita apenas com supervisão técnica 
por pessoal da Gesloures ou por esta autorizado. 
 
2. A não utilização recorrente do cartão constitui fundamento a recusa de acesso às instalações e/ou da 
frequência de atividades. 
 
3. Os utentes devem utilizar os equipamentos preservando a sua integridade física e limpeza, bem 
como a segurança de pessoas e bens. 
 
4. É vedado o acesso às instalações e à frequência de atividades a quem, pelo seu comportamento, 
atitudes, condições higiénicas e/ou estado de saúde, seja susceptível de perturbar a normal utilização 
dos equipamentos. 
 
5.  Os utentes de idade igual ou inferior a 8 anos podem ser acompanhados por um adulto na utilização 
dos vestiários e balneários dos equipamentos. 
 
6. Na generalidade, a recolha de imagens das atividades, através de fotografia ou vídeo, só é permitida 
mediante autorização da GesLoures, e em função da disponibilidade dos restantes utentes que as 
frequentam. 
 
7. A recolha de imagens de provas, festivais, aulas abertas e outras atividades similares é permitida, 
sendo que a participação nessas atividades pressupõe a autorização para a recolha de imagens. 
 
8. Os danos causados no decorrer da utilização importam sempre na reposição dos bens danificados no 
seu estado inicial, ou no pagamento de importância relativa ao valor do prejuízo causado. 
 
9. A GesLoures não se responsabiliza pelo desaparecimento, extravio ou deterioração de qualquer bem 
ou valor nos balneários, vestiários, cacifos e demais instalações do equipamento desportivo. 
 
10.   O não cumprimento das normas de acesso e utilização constitui fundamento para a proibição de 
permanência ou acesso aos equipamentos. 
 

Artigo 7º 
Calendário 

1. O calendário geral da época 2018/2019 decorre entre o dia 1 de setembro de 2018 e o dia 31 de 
agosto de 2019, com as seguintes suspensões:  
a) Feriados nacionais e feriado municipal (26 de julho); 
b) Dias 24 e 31 de dezembro; 
c) Terça-feira de Carnaval; 
d) Sábado anterior ao domingo de Páscoa; 
e) Domingos do mês de agosto. 
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2. As atividades poderão ainda ser suspensas até ao máximo de 4 dias por época desportiva, por motivo 
de obras de beneficiação dos equipamentos, realização de provas desportivas, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
3. As atividades poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, 
designadamente por interrupção de fornecimento de água, eletricidade, gás natural ou por outras 
causas imprevistas que o fundamentem. 
 
4. A suspensão das atividades, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não 
confere direito a qualquer dedução no pagamento, nem à compensação das atividades suspensas, sem 
prejuízo da promoção dessa compensação pela GesLoures, sempre que possível. 
 
5. A suspensão das atividades não contempladas nos números anteriores confere aos utentes a 
possibilidade de compensação, nos termos a informar caso a caso.   
 
 

Artigo 8º 
Inscrição 

1. A frequência das atividades e a utilização dos equipamentos depende, por regra, da realização de 
uma inscrição, que pode ser realizada entre 17 de julho de 2018 e 31 de agosto de 2019. 
 
2. A inscrição é única para a frequência de todas as atividades e para todas as utilizações que dela 
dependam e mantém-se válida enquanto os pagamentos das mensalidades forem feitos. 
 
3. No ato de inscrição deverá ser exibido documento de identificação, com fotografia no caso de 
maiores de dez anos, ou com ou sem fotografia, no caso de menores de dez anos, e entregue uma 
fotografia (devolvida após a emissão do cartão de acesso). 
 
4. No ato de inscrição é assinado termo de responsabilidade (minuta fornecida pela GesLoures) e 
declaração assinada pelo utente de conhecimento dos normativos aplicáveis à frequência de atividades 
e à utilização dos equipamentos (minuta fornecida pela GesLoures). 
 
5. No caso de inscrição de menores de idade, os documentos devem ser assinados por quem exerça o 
poder paternal, ou por familiar maior de idade. 
 
6. No caso de frequência de atividades que impliquem o acompanhamento por terceiro, deve ser 
também entregue declaração médica ou termo de responsabilidade assinado relativamente a este. 
 
7. Após a inscrição é disponibilizado gratuitamente um cartão de identificação, cuja utilização para 
acesso aos equipamentos é obrigatória. 
 
8. A substituição do cartão (2.ª via do cartão)por motivo imputável ao utente implica o pagamento de 
um preço. 
 
9. A frequência de atividades aquáticas depende, por regra, da realização de um teste de diagnóstico. 
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10. As inscrições realizadas: 
a) De 1 a 10 de cada mês darão lugar ao pagamento da inscrição e da totalidade da mensalidade desse 
mesmo mês, ou de 67% da mensalidade, caso a frequência se inicie depois do dia 10; 
b) De 11 a 20 de cada mês darão lugar ao pagamento da inscrição e de 67% da mensalidade desse 
mesmo mês, ou de 33% da mensalidade, caso a frequência se inicie depois do dia 20; 
c) A partir do dia 21 e até ao final do mês darão lugar ao pagamento da inscrição e de 33% da 
mensalidade desse mesmo mês, ou da totalidade da mensalidade do mês seguinte à inscrição, caso a 
frequência só se inicie nesse mês. 
 
11. Por exceção, o pagamento da primeira mensalidade pode ocorrer em momento posterior aos 
indicados no número anterior, salvaguardado o princípio de que no início da frequência o pagamento da 
primeira mensalidade deve estar realizado. 
 
12. Caso o utente deixe de pagar as mensalidades devidas e pretenda retomar a frequência das 
atividades e/ou a frequência dos equipamentos, pode fazê-lo, mediante a existência de vaga disponível, 
o pagamento de um preço de 15.00€ (preço com IVA incluído) de recuperação da inscrição, e de pelo 
menos uma mensalidade inteira relativa à época em curso. 
 
13. O previsto no número anterior depende da inexistência de qualquer frequência no(s) mês(es) em 
que não tenha ocorrido pagamento. 
 
14. A utilização dos seguintes serviços não depende de inscrição: 
a) Cursos de atividades aquáticas ou outros de curta duração; 
b) Outros cuja natureza não pressuponha uma frequência ou utilização continuada. 
 

Artigo 9º 
Renovação da Inscrição 

1. Os utentes cuja inscrição se mantenha válida em 31 de agosto de 2018 devem renovar a sua 
inscrição. 
 
2. A renovação da inscrição é gratuita, e é feita mediante a assinatura de termo de responsabilidade 
(minuta fornecida pela GesLoures) e declaração assinada pelo utente de conhecimento dos normativos 
aplicáveis à frequência de atividades e à utilização dos equipamentos (minuta fornecida pela 
GesLoures). 
 

Artigo 10º 
Pagamentos 

1. O pagamento das mensalidades das atividades é feito por débito direto a realizar a partir do segundo 
dia útil do mês a que respeite, sendo o respetivo custo suportado pela GesLoures, ou nas secretarias, 
dentro dos horários afixados e, ou ainda por outros meios disponibilizados pela GesLoures, até ao dia 
oito do mês a que respeite. 
 
2. O utente que não efetue o pagamento da mensalidade até ao último dia de pagamento do mês 
seguinte ao qual a mensalidade respeite verá a sua inscrição cancelada. 
 
3. O utente só poderá voltar à mesma aula se existir vaga disponível, podendo sempre o utente que 
tenha estado em situação de incumprimento de pagamento optar por outra aula da mesma ou de outra 
atividade em que exista vaga disponível.  
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4. A inscrição nas atividades da GesLoures obriga o utente ao pagamento da inscrição e de todas as 
mensalidades desde a inscrição até ao mês de agosto de 2019, salvo em caso de cancelamento de 
inscrição ou desistência. 
 
5. A impossibilidade de frequência por motivo de doença impeditiva da prática de exercício físico e 
devidamente comprovada por declaração médica que expressamente refira a impossibilidade ou grave 
inconveniência de prática de exercício físico, e desde que entregue no prazo de vinte dias contados do 
início do impedimento, confere as seguintes reduções nas mensalidades, desde que não ocorra 
qualquer frequência no período respetivo: 
a) Períodos de 14 dias consecutivos de um mesmo mês – 25% na mensalidade do mês respetivo; 
b) Períodos superiores a 14 dias e até dois meses – 50% na(s) mensalidade(s) do(s) mês(es) respetivo(s) 
por referência à totalidade do período a que a ausência respeite; 
c) Períodos superiores a dois meses – 50% nos dois primeiros meses e 80% no terceiro mês e seguintes, 
na(s) mensalidade(s) do(s) mês(es) respetivo(s). 
 
6. É equiparado a um mês de impedimento da frequência por motivos de doença o impedimento de 
duração igual ou superior a 21 dias, desde que não exista qualquer frequência no mês. 
 
7. Confere ainda reduções nas mensalidades, nos termos dos números anteriores, motivo de ausência 
temporária de residência por motivo profissional ou académico, devidamente comprovado, mediante o 
pagamento dos valores previstos no n.º 5, ou ainda mediante autorização avulsa, face à invocação de 
outras circunstâncias ponderosas. 
 
8. No caso das mensalidades terem sido pagas pelo seu valor integral, o valor remanescente será 
considerado pagamento antecipado de pagamentos futuros que sejam devidos. 
 
9. Caso não ocorram frequências durante pelo menos 14 dias, pode ser considerada, mediante decisão 
casuística e quando o motivo invocado for considerado relevante, uma redução de mensalidade do mês 
de 20%. 
 
10.   Em caso de desistência, não haverá lugar à restituição de qualquer quantia já paga, sem prejuízo de 
valores eventualmente pagos e não usufruídos poderem ser afetados ao pagamento de mensalidades 
de outros membros do mesmo agregado familiar. 
 

Artigo 11º 
Acréscimo de Mensalidades 

1. Findo o prazo de pagamento referido no n.º 1 do artigo 10º, o pagamento será considerado para 
todos os efeitos como efetuado fora de prazo, e será agravado: 
a) Em 5%, entre o terceiro e o nono dia seguinte ao termo do prazo; 
b) Em 15%, além do décimo dia seguinte ao termo do prazo. 
 
2. Considerando o disposto no número anterior, o acréscimo de mensalidade é devido no terceiro dia 
após a data limite a que respeita o primeiro mês em pagamento e até à data em que o mesmo seja 
efetuado. 
 
3. O não pagamento da mensalidade dentro do prazo constitui fundamento para a suspensão imediata 
do acesso aos equipamentos. 
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Artigo 12º 
Mensalidades Reduzidas 

1. Os utentes com idade entre 37 meses e 15 anos beneficiam de uma redução nas mensalidades 
devidas de 15%, exceto nas aulas de bebés. 
 
2. Os utentes com idade superior a 65 anos beneficiam de uma redução nas mensalidades devidas de 
10%. 
 
3. Os utentes portadores de deficiência cujo grau de incapacidade seja igual ou superior a 60%, e 
mediante apresentação de documento comprovativo com valor legal, beneficiam de uma redução nas 
mensalidades devidas de 50%. 
 

4. Os utentes que integrem o mesmo agregado familiar beneficiam das seguintes reduções nas 
mensalidades, desde que as mensalidades relativas a cada mês ou período sejam pagas em simultâneo: 
a) Entre dois e três utentes – 5%; 
b) Quatro utentes – 10%; 
c) Cinco ou mais utentes – 15%. 
 

5. O conceito de agregado familiar é o constante do artigo 13.º do código do IRS, relevando nos 
mesmos termos as situações de união de facto previstas no artigo 14.º do mesmo Código. 
 

6. A prova das situações previstas nos números 3 e 4 é feita, por regra, por mera declaração sob 
compromisso de honra, podendo no entanto ser exigida em qualquer momento comprovação 
documental. 
 

7. Os utentes que integrem um agregado familiar em que pelo menos um dos membros se encontre em 
situação de desemprego beneficiam de uma redução nas mensalidades devidas de 40%. 
 

8. A prova da situação de desemprego é feita aquando do pagamento de cada mensalidade, por 
exibição de documento comprovativo emitido pelo IEFP com data de emissão não anterior a 30 dias 
àquela em que o pagamento da mensalidade seja realizado.  
 

9. Os utentes abrangidos por protocolo em vigor celebrado entre a GesLoures e entidades terceiras 
beneficiam de redução nas mensalidades nos termos definidos no respetivo protocolo, e que, por regra, 
não é superior a 10%, sem prejuízo da manutenção de reduções superiores atualmente vigentes, com o 
limite de 15%. 
 

10.  Os utentes que frequentem atividades que impliquem o pagamento de mais de uma mensalidade 
beneficiam de redução de 50% numa das mensalidades, nos seguintes termos: 
a) Os utentes do projeto “Hora dos Sábios”, na mensalidade da segunda atividade; 
b) Os utentes que frequentem outras atividades, na mensalidade de menor valor.  
 

11.  As reduções de mensalidades previstas nos números anteriores não são cumuláveis entre si, sendo 
aplicada, quando devida, apenas a que for mais favorável ao utente. 
 

12.  Os utentes com idades compreendidas entre os 37 meses e os 12 anos e os utentes com idade 
superior a 55 anos e com inscrição realizada até 31 de agosto de 2011 podem cumular as reduções de 
mensalidades previstas nos números 1, 2, 4, e 9, com o limite de 20%, salvo no caso de frequência que 
integre atividades de ginásio. 

 

 
 



 
 

Quadro Normativo Geral de Acesso a Instalações e Atividades 
Época 2018/2019 

7

Artigo 13º 
Antecipação de Pagamento de Mensalidade 

Aos pagamentos efetuados de forma antecipada são aplicados os seguintes descontos: 
a) 4% Para o pagamento integral de 3 mensalidades; 
b) 5% Para o pagamento integral de 6 mensalidades; 
c) 6% Para o pagamento integral de 12 mensalidades. 

 
Artigo 14º  

Atividades de Pré-Parto  
1. As utentes que tenham frequentado atividades de pré-parto estão isentas do pagamento de 
mensalidade até ao momento em que retomem a utilização, por um período máximo de quatro meses 
contado da data do parto. 
 
2. A prova da situação prevista no número anterior é feita, por regra, por mera declaração sob 
compromisso de honra, podendo no entanto ser exigida em qualquer momento comprovação 
documental. 
 
3. A inscrição de bebé na atividade de adaptação ao meio aquático durante o primeiro ano de vida cuja 
mãe tenha frequentado as aulas de pré-parto está isenta de pagamento. 

 
 

Artigo 15º 
Seguro de Acidentes Pessoais 

1. A GesLoures é titular de um seguro de acidentes pessoais, salvaguardando as coberturas mínimas 
definidas por Lei. 
 

2. Em caso de acidente, cabe ao sinistrado escolher o local de prestação de assistência. Sendo a apólice 
de acidentes pessoais, de reembolso, cabe ao sinistrado o pagamento das despesas incorridas e 
posterior apresentação para que a companhia de seguros proceda ao seu ressarcimento. 
 
3. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica será acompanhada, quando 
indispensável, por representante da GesLoures, exceto se for possível garantir o acompanhamento por 
familiar, sem prejuízo da informação a prestar às pessoas a contactar, segundo indicação constante da 
ficha do utente. 
 

4. A GesLoures declina qualquer responsabilidade pelos resultados da assistência prestada aos utentes 
das atividades desenvolvidas na GesLoures, cuja responsabilidade é da entidade médica ou paramédica 
prestadora desses serviços, assumindo-se a GesLoures como intermediário entre o sinistrado e a 
entidade prestadora desses serviços. 
 

5. A GesLoures colocará à disposição dos utentes, em caso de sinistro, ou quando solicitado, 
informação escrita quanto à metodologia a adotar relativamente a procedimentos administrativos e 
reembolso de despesas, que será efetuado pela Seguradora para o efeito contratada pela GesLoures. 
 

Artigo 16º 
Aluguer de Plano de Água 

1. Para além da utilização enquadrada pela GesLoures, pode ocorrer o aluguer de pistas conforme 
disponibilidade do plano de água, mediante autorização prévia e mediante o pagamento dos seguintes 
preços, por pista com a largura de cerca 2 metros e por hora (valores com IVA): 
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a) Em piscina de 25 metros: € 33,50; 
b) Em piscina de 16 metros: € 24,00; 
c) Em piscina de 12,5 metros: € 20,00. 
 
2. O aluguer de pistas em número superior a 50 horas por época desportiva beneficia das seguintes 
reduções nos preços: 
a) De 51 a 100 horas – 5%; 
b) De 101 a 150 horas – 10%; 
c) Mais de 150 horas – 15%. 
 
3. As instituições com estatuto de utilidade pública usufruem de redução de 20% nos preços. 
 
4. As reduções são cumulativas. 
 
5. O aluguer de pista pressupõe a inexistência de orientação pedagógica por parte da GesLoures e o 
cumprimento, pela entidade, de todas as normas de boa utilização e segurança aplicáveis ao 
equipamento. 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de aulas de natação enquadradas nas atividades da 
Escola de Natação da GesLoures.  

  

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades aquáticas promovidas, regulamentadas e dirigidas pela Federação Portuguesa de 
Natação (FPN) desenvolvidas nas instalações da GesLoures cumprem o disposto na Lei n.º 40/2012, de 
28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas por equipa técnica acreditada pela FPN e 
integrando treinadores de natação de grau I, II, III e IV. 
 

2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica. 
 

3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das Piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 

 

2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 

3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos anti-derrapantes). 
 

4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 

5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 

6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
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Artigo 4º 

Escola de Natação 
1. A Escola de Natação da GesLoures é una, desenvolvendo as suas atividades nas Piscinas Municipais 
de Loures, Santo António dos Cavaleiros, Santa Iria de Azóia e Portela. 
 
2. A Escola de Natação da GesLoures é organizada por classes definidas em função do escalão etário e 
dos seguintes níveis de aprendizagem: 
a) Níveis 1, 2, 3 e 4; 
b) Pré-treino; 
c) Treino. 

 
3. À exceção do nível 1, o acesso às classes dos níveis seguintes é feito segundo decisão do 
Coordenador Técnico pedagógico da piscina, que pode delegar a sua competência no Professor da 
classe. O acesso às classes de pré-treino e treino depende de decisão da administração. 
 
4. As classes dos níveis de aprendizagem têm aulas com a duração de 30, 45 ou 60 minutos. 
 
5. As classes de pré-treino e de treino têm aulas com duração semanal variável. 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

O presente anexo aplica-se à frequência das Piscinas Municipais do Concelho de Loures, com 
acompanhamento de nadador-salvador ou de técnico habilitado para o efeito e sem orientação técnico-
pedagógica. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações da GesLoures 

1. A GesLoures garante a existência, em cada piscina, de um período de utilização livre de pelo menos 
25 horas por semana. 
 

2. As eventuais alterações de horário que se verifiquem durante o ano assumirão natureza excecional e 
residual, e produzirão efeitos sempre no mês seguinte àquele em que sejam divulgadas.  
 

3. A GesLoures garante o acompanhamento da utilização por nadador-salvador ou por técnico 
habilitado para o efeito. 
 

4. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos anti-derrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em Lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 



 

Quadro Normativo (Anexo II)  
Atividades Aquáticas - Utilização Livre 

Época 2018/2019 

2

 
 

Artigo 4º  
Condições de Utilização 

1. Todos os utentes que queiram utilizar as piscinas municipais em regime livre têm de saber nadar, 
aptidão a confirmar, por regra, através da realização de um teste (gratuito). 
 
2. A realização do teste pode ser dispensada quando for do conhecimento da GesLoures que o 
utilizador sabe nadar e possui aptidão física necessária para o efeito. 
 
3. A frequência das Piscinas Municipais no regime de utilização livre é limitada a utentes com idade 
igual ou superior a 8 anos. 
 
4. Os utentes com idades entre os 8 e os 13 anos só poderão frequentar a utilização livre quando 
acompanhados por utente de idade superior a 18 anos. 

 
 

Artigo 5º 
Frequência  

1. A Utilização Livre terá lugar na Piscina de 25 metros, nos horários definidos e publicitados em cada 
momento, sendo disponibilizada para atividade, em cada horário, pelo menos uma pista para o efeito, 
com uma lotação que por regra não excederá seis utentes, podendo ser alargada até oito em função das 
condições concretas que se verifique em cada momento, sem pôr em causa condições de conforto ou de 
utilização. 
 
2. A afetação de pistas à utilização livre em número superior a um depende da existência de plano de 
água disponível. 
 
3. São colocadas à disposição dos utentes pranchas para eventual utilização. 
 
4. A utilização de palas ou barbatanas é restrita, mediante decisão do nadador-salvador, a 
circunstâncias em que a reduzida frequência do equipamento o permita sem colocar em causa a 
integridade física ou o conforto dos outros utentes. 
 
5. O utente deverá entregar o seu cartão ao nadador-salvador, antes do início da utilização, sendo o 
mesmo devolvido no final da utilização. 

 
 

 



 

Quadro Normativo (Anexo III)  
Atividades de Manutenção da Condição Física (Fitness) 

Época 2018/2019 

1

GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo III)  

Atividades de Manutenção da Condição Física (Fitness) 
Época 2018/2019 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
1. O presente anexo aplica-se à frequência das atividades de manutenção da condição física (fitness). 
 

2. A frequência das atividades de manutenção da condição física pode ser realizada por utentes com 
idade igual ou superior a 16 anos, podendo em situações excecionais, e mediante avaliação da 
GesLoures, ser enquadrada a utilização por utentes com idade inferior a 16 anos, mediante declaração 
específica a assinar por quem exerça o poder paternal, o que determina o cumprimento do treino 
prescrito por técnico da GesLoures e a restrição de utilização de atividades não adequadas ao nível 
etário.  
 

3. É ainda possível a frequência de atividades de fitness por crianças, de acordo com as idades definidas 
para cada uma das classes desenvolvidas pela GesLoures. 

 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades de manutenção da condição física (fitness) promovidas nas instalações da GesLoures 
cumprem o disposto na Lei n.º 39/2012, de 28 de agosto, sendo planeadas, executadas e avaliadas 
exclusivamente por técnicos qualificados para o exercício da função e dirigidos por um Diretor Técnico 
habilitado para o efeito. 
 

2. A GesLoures compromete-se a promover o desenvolvimento desportivo e físico dos utentes, através 
da orientação específica da equipa técnica. 
 

3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares da água das piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 

 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. Na frequência das atividades e na utilização dos equipamentos de ginásio devem observar-se as 
seguintes disposições específicas: 
a) Obrigatoriedade de utilização de calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o 
calçado usado na via pública, mesmo sendo desportivo, ou que possua partes metálicas; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos;  
c) Não é permitida a utilização das instalações para fins distintos da sua finalidade; 
d) Não é permitida a prática de quaisquer atividades aos utentes que não façam uso de equipamento 
adequado e em boas condições de higiene; 
e) É obrigatória a utilização de toalha em perfeitas condições de higiene aquando da prática da 
atividade, com o objectivo de: 

(i) Evitar o contacto da pele transpirada com os estofos dos equipamentos de musculação, 
tapetes ou colchões de exercícios de solo e ergómetros, mantendo a higiene dos mesmos; 
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(ii) Enxugar a transpiração do rosto ou do corpo durante a prática de exercício físico. 
f) As máquinas de cardio-fitness só poderão ser usadas por períodos máximos de 20 minutos. No 
entanto, nos períodos de baixa afluência de utentes, este período pode ser prolongado, desde que seja 
autorizado pelo instrutor de serviço; 
g) É recomendado o uso de cardiofrequencímetro para as atividades de cardio-fitness, e em especial 
para a atividade de cycling. 
 
2. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 

 

3. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
4. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos anti-derrapantes). 
 
5. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
6. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 
7. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
8. Caso ocorra utilização do plano de água devem observar-se as disposições específicas de utilização 
para a respetiva atividade. 
 
9. A entrada e a saída das instalações deverá ser sempre efetuada pelos torniquetes, utilizando o cartão 
disponibilizado para o efeito. 
 
 

Artigo 4º 
Regime Extraordinário 

1. A utilização em regime extraordinário consiste na realização de uma sessão de treino de sala ou de 
aulas de grupo. 

 
2. A utilização em regime extraordinário pode ser feita por utilizadores com inscrição ou sem inscrição 
válida, mediante o pagamento do respetivo preço, e, nos casos de não existência de inscrição válida 
para frequência de atividades de manutenção da condição física (fitness), a assinatura de declaração 
conforme modelo anexo. 
 
3.  A utilização em regime extraordinário é limitada a 10 vezes por época desportiva. 
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Atividades de Manutenção da Condição Física 

Regime Extraordinário 

 

 

 
1. O utilizador declara conhecer e aceitar as condições de frequência das atividades de manutenção da 
condição física (fitness), assim as como normas gerais de utilização dos equipamentos administrados 
pela GesLoures. 
 
2. O utilizador declara reunir as condições necessárias para a prática das atividades de manutenção da 
condição física (fitness). 
 
3. O utilizador responsabiliza-se pelos danos patrimoniais e não patrimoniais decorrentes da sua 
utilização das Piscinas Municipais não enquadrado no regime de responsabilidade civil da GesLoures. 

 

Assinatura ___________________________                     Data ___/___/_____ 

 

        Utente n.º______________.  

        Não utente. 

Documento de identificação:_________________________________________ 

(só necessário no caso de utilizadores sem inscrição válida) 

 

 

 

Fatura recibo n.º ___________________ 
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Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de atividades integradas no programa 
“Hora dos Sábios”. 
2. O programa “Hora dos Sábios” consiste na frequência de atividades que têm como 
objetivo promover a melhoria da condição física, sendo destinada a uma população menos 
ativa, proporcionando aulas de baixa intensidade destinadas a esta população específica. 
3. Podem frequentar o Programa “Hora dos Sábios” todos os utentes com mais de 65 anos, 
ou que, estando numa situação de pré-reforma, de reforma, ou de desemprego, tenham idade 
superior a 55 anos. 
4. Sobre os preços do programa “Hora dos Sábios” não incidem reduções de mensalidades, 
salvo as eventualmente previstas em protocolo celebrado com entidade terceira. 
 
 

Artigo 2ª 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades promovidas nas instalações da GesLoures são planeadas, executadas e 
avaliadas por técnicos qualificados para o exercício da função devidamente credenciados. 
2. A GesLoures compromete-se a promover a capacidade física e funcional dos utentes, 
através da orientação específica da equipa técnica. O ambiente e as piscinas são mantidos em 
condições que assegurem o conforto e proteção máxima a todos os utentes. 
3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares de água das Piscinas segundo as 
normas da Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a 
divulgar os seus resultados, afixando-os nas Piscinas. 
 

Artigo 3º 
Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre os requisitos de qualidade da água para uso 
nos tanques das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene, segurança e temperatura), 
designadamente o disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes 
referenciais de temperatura das piscinas terapêuticas e/ou de manutenção: temperatura de 
28 a 32 graus. 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (planos de água das piscinas) sem 
previamente tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de 
sujar a água. 
3. O acesso ao cais das piscinas para utilização das cubas deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum. 
4. É obrigatório o uso de touca de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas 
cujo destino imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção; género feminino – fato de banho) 
deverá ser de lycra e adequado à atividade a frequentar. 
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GesLoures, E.M. 

Quadro Normativo (Anexo V) 

Atividades Terapêuticas 

Época 2018/2019 

 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de atividades terapêuticas com orientação 
técnico-terapêutica especializada. 

2.  A frequência das atividades terapêuticas pode ser realizada por utentes de qualquer idade, com ou 
sem patologia clínica definida, precedida de uma avaliação funcional com um fisioterapeuta, que 
determinará os horários e/ou classes de inscrição.  

3. Os utentes em regime de Aqua Terapia são afetos aos horários disponibilizados pelos fisioterapeutas. 
 

Artigo 2ª 
Deveres e Obrigações Gerais da GesLoures 

1. As atividades terapêuticas promovidas nas instalações da GesLoures são planeadas, executadas e 
avaliadas por técnicos qualificados para o exercício da função devidamente credenciados. 

2. A GesLoures compromete-se a promover a capacidade física e funcional dos utentes, através da 
orientação específica da equipa técnica, sendo o ambiente e as piscinas terapêuticas mantidos em 
condições que assegurem o conforto e proteção máxima a todos os utentes. 

3. A GesLoures compromete-se a efetuar análises regulares de água das Piscinas segundo as normas da 
Organização Mundial de Saúde e da Administração Regional de Saúde de Lisboa e a divulgar os seus 
resultados, afixando-os nas Piscinas. 

 
Artigo 3º 

Normas de Utilização 
1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre os requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 

das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene, segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura 
das piscinas terapêuticas e/ou de manutenção: temperatura de 28 a 32 graus. 

2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (planos de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 

3. O acesso ao cais das piscinas para utilização das cubas deve ser feito com chinelos ou outro calçado 
específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum. 

4. É permitido o acesso de utentes em cadeira de rodas ao cais de piscina, desde que estas se encontrem 
devidamente limpas, assegurando todas as condições de higiene e segurança. 

5. É permitido o acesso ao cais da piscina por parte de um acompanhante (desde que com o calçado 
apropriado), aos utentes com menor autonomia física ou psíquica, bem como a sua permanência no 
decorrer da aula, caso se justifique. 

6. É obrigatório o uso de touca de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
7. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 

imediato não seja a normal utilização do equipamento, à exceção do referido no ponto 5. 
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8. O equipamento utilizado (género masculino – calção; género feminino – fato de banho) deverá ser de 
lycra e adequado à atividade a frequentar. 

9. Na admissão do utente e durante a sua frequência, o fisioterapeuta pode solicitar a apresentação de 
um atestado médico que comprove que o utente possuiu ou mantém condições de saúde, que lhe 
permita desenvolver a prática da atividade. 

 
Artigo 4º 

Tratamentos de Fisioterapia /Massagem 
 
1. A fisioterapia é uma área da saúde dedicada ao diagnóstico, prevenção e tratamento de disfunções do 

movimento do corpo que sejam de natureza física, mental ou neurológica. 
2. Os tratamentos de fisioterapia na GesLoures são ministrados por fisioterapeutas credenciados e 

realizados em sala de tratamentos devidamente equipada para o efeito. 
3. O pagamento das sessões de fisioterapia, sejam avulsas ou em pacotes de 5 tratamentos, deverá ser 

efetuado antes do primeiro  tratamento. 
4. Os pacotes de 5 tratamentos de fisioterapia e massagem têm um período de utilização de 90 dias. 
5. Cada sessão de tratamento tem em média uma duração de 45 minutos, com exceção das massagens 

de 30 e 60 minutos. 
6. Os utentes têm o dever de avisar com antecedência as suas ausências imprevistas aos tratamentos; na 

falta de aviso o tratamento será considerado realizado. 
7. As faltas consecutivas aos tratamentos, mesmo que com aviso prévio, permitem o desconto da sessão 

de tratamentos. 
 

Artigo 5º 
Classes de Postura e Movimento 

 
1. Na frequência desta atividade devem observar-se as seguintes disposições: 
a) Não é permitido entrar na sala da atividade com o calçado usado na via pública; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos; 
c) Não é permitida a prática da atividade aos utentes que não façam uso de equipamento adequado e 

em boas condições de higiene; 
d) É obrigatória a utilização de toalha em perfeitas condições de higiene aquando da prática da atividade; 
 
2. A entrada e a saída das instalações deverá ser sempre efetuada pelos torniquetes, utilizando o cartão 

disponibilizado para o efeito. 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo VI) 
Atividades de Tempos Livres 

Época 2018/2019 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à inscrição e frequência de Atividades de Tempos Livres da GesLoures. 
 

2. As atividades de tempos livres são: 
a) Cursos de atividades aquáticas; 
b) Festas de aniversário; 
c) Outras utilizações. 

 

3. A frequência de atividades de tempos livres não está sujeita ao pagamento de inscrição e não 
beneficia de qualquer redução de preços ou mensalidades. 
 

Artigo 2º 
Cursos de Atividades Aquáticas 

1. Os cursos de atividades aquáticas são compostos por módulos de aulas ou número de utilizações de 
duração não superior a duas semanas. 

 

2. As aulas poderão ser suspensas até um dia por módulo de atividades, por motivo de obras de 
beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 

 

3. As aulas poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, designadamente 
por interrupção do fornecimento de água, eletricidade, gás natural ou outras causas imprevistas que o 
fundamentem. 

 

4. A suspensão das aulas, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não confere 
direito a qualquer dedução no pagamento. 

 

Artigo 3º 
Festas de Aniversário 

1. Festas de aniversário são atividades com recurso a jogos no plano de água, devidamente 
enquadradas por elementos da equipa técnica.  

 

2. As atividades a realizar, assim como a piscina em que as mesmas terão lugar, serão decididas pela 
equipa técnica de acordo com a idade e aptidões das crianças presentes na festa. 

 

3. A GesLoures disponibiliza convites para os convidados, os quais poderão ser personalizados, desde 
que solicitados previamente. 

 

4. A atividade tem uma duração de cerca de 60 minutos. 
 

5. Aos pais do/a aniversariante serão oferecidas duas toucas e um voucher com oferta de uma 
inscrição, cujo beneficiário poderá ser o aniversariante ou terceiro. 

 

6. A GesLoures disponibiliza uma sala equipada com cadeiras e mesas para a realização do lanche da 
festa, sendo da responsabilidade dos pais do aniversariante a organização do referido lanche. 
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7.  A recolha de imagens das atividades, através de fotografia ou vídeo, só é permitida mediante 
autorização a prestar pelo elemento da equipa técnica presente, e na condição de as referidas imagens 
não incluírem utentes das instalações, não participantes na festa de aniversário. 
 
8. As festas de aniversário realizam-se com um mínimo de 8 participantes, incluindo o aniversariante, 
que está isento de pagamento. 
 
9. O pedido de realização de Festa de Aniversário deve ser feito nas secretarias das piscinas, com uma 
antecedência não inferior a 15 dias e mediante o preenchimento de um formulário para o efeito. 
 
10.  Após a confirmação da reserva pela GesLoures e a elaboração dos convites, deverá ser pago um sinal 
não inferior a 84€, correspondente a 8 participantes (7 participantes mais o/a aniversariante), devendo o 
restante, de acordo com o número efetivo de participantes na festa, ser pago no dia de realização da 
festa. 
 
11.  No caso da não realização da festa por motivos alheios à responsabilidade da GesLoures, ou do 
número de convidados ser inferior ao esperado pelo aniversariante, é sempre devido o pagamento 
mínimo de 84€. 
 

Artigo 4º 
Outras Utilizações 

1. Consideram-se outras utilizações pacotes compostos por módulos de aulas ou número de utilizações, 
com exceção das atividades aquáticas com orientação pedagógica, de duração não superior a duas 
semanas. 
 
2. As aulas poderão ser suspensas até um dia por bloco de atividades, por motivo de obras de 
beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
3. As aulas poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, designadamente 
por interrupção do fornecimento de água, eletricidade, gás natural ou outras causas imprevistas que o 
fundamentem. 
 
4. A suspensão das aulas, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não confere 
direito a qualquer dedução no pagamento. 

 
Artigo 5º 

Qualidade da Água e Normas de Utilização 
1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
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2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos anti-derrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
 
6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
7. Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos devem observar-se as 
seguintes disposições específicas: 
a) Obrigatoriedade de utilização de calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o 
calçado usado na via pública, mesmo sendo desportivo, ou que possua partes metálicas; 
b) Não é permitido utilizar qualquer dispositivo que possa deteriorar equipamentos ou pisos; 
c) Não é permitida a utilização das instalações para fins distintos da sua finalidade; 
d) Não é permitida a prática de quaisquer atividades aos utentes que não façam uso de equipamento 
adequado e em boas condições de higiene; 
e) É obrigatória a utilização de toalha em perfeitas condições de higiene aquando da prática da 
atividade, com o objetivo de evitar o contacto da pele transpirada com os estofos dos equipamentos de 
musculação, tapetes ou colchões de exercícios de solo e ergómetros mantendo a higiene dos mesmos, e 
enxugar a transpiração do rosto ou do corpo durante a prática de exercício físico; 
f) As máquinas de cardio-fitness só poderão ser usadas por períodos máximos de 20 minutos. No 
entanto, nos períodos de baixa afluência de utentes, este período pode ser prolongado, desde que seja 
autorizado pelo instrutor de serviço. 
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo VII)  

Área Desportiva 
Época 2018/2019 

 
Artigo 1º 

Regime Especial de Frequência 
1. O acesso às classes de pré-treino e treino constitui um benefício acrescido proporcionado aos alunos 
das aulas de natação, que se traduz no aumento do tempo de aulas e no acompanhamento técnico-
pedagógico específico, não conferindo aos seus alunos nenhum direito especial. 
 
2. É aplicável aos alunos das classes de pré-treino e treino o valor fixo de mensalidade de 39.00€ (trinta 
e nove euros), independentemente do número de aulas frequentadas e da respetiva duração. 
 
3. Não é aplicável às classes de pré-treino e treino as disposições gerais sobre suspensão das aulas, 
podendo a realização das mesmas ser livremente suspensa por decisão do professor responsável, desde 
que seja garantida aos alunos uma prática anual da natação de 78 horas/época (52 semanas x 1.30 
horas). 
 
4. Os horários e locais de realização das aulas das classes de pré-treino e treino poderão igualmente ser 
temporariamente alterados por decisão do professor responsável, quando motivos ponderosos o 
justifiquem. 
 
5. Os locais de realização das aulas das classes de pré-treino e treino, poderão decorrer em piscinas 
diferentes de forma permanente, não conferindo aos alunos qualquer direito no respeitante a 
transporte entre piscinas. 

 
Artigo 2º 

Filiações na Federação Portuguesa de Natação 
1. A filiação na Federação Portuguesa de Natação (F.P.N.) de alunos das aulas de natação da GesLoures 
é da competência da Administração, sendo realizada segundo critérios propostos pelo Departamento 
Técnico e da Atividade Física e constantes do presente anexo. 
 
2. O custo das taxas de filiação na F.P.N. e do seguro desportivo constituem encargo da GesLoures. 
 
3. O custo do exame médico-desportivo base constitui igualmente encargo da GesLoures. 
 
4. O custo de quaisquer exames complementares de diagnóstico requeridos pelo médico responsável 
pelos exames médico-desportivos não será suportado pela GesLoures. 

 
Artigo 3º 

Critérios de Filiação na Federação Portuguesa de Natação 
1. A filiação é proposta e decidida: 
a) Na natação pura, com base na tabela de tempos de admissão aos campeonatos (TAC) publicados 
anualmente pela F.P.N. e A.N.L. e na qualidade técnica demonstrada na avaliação técnica do nível 4; 
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b) Na natação sincronizada, com base na tabela do programa de níveis publicado anualmente pela F.P.N. 
e na qualidade técnica das atletas, cuja avaliação integra a proposta do/a treinador/a responsável pela 
equipa absoluta; 
c) Na natação adaptada, com base na qualidade técnica dos atletas, cuja avaliação integra a proposta 
do/a treinador/a responsável pela equipa absoluta. 
 
2. Reúnem condições técnicas para serem filiados os alunos das Escolas de Natação da GesLoures que 
sejam assíduos, manifestem empenhamento continuado e disciplina de treino e que: 
a) Na Natação Pura: 

(i) Cadetes – Mediante proposta do treinador responsável que certifique avaliação positiva no nível 4; 
(ii) Outras categorias - Mediante proposta do treinador responsável que certifique avaliação positiva 
no nível 4 e a realização de uma prova de 100m e de uma de 200m em competição interna da 
GesLoures nas quais obtenham resultados com um desvio máximo igual ou inferior a 5% na prova de 
100m e a 3% na prova de 200m, em relação aos mínimos de acesso aos campeonatos regionais de 
piscina curta de inverno. 

b) Na Natação Sincronizada, satisfaçam os seguintes critérios: 
(i) Infantis - avaliação positiva na prova de Níveis do 1º Nível; 
(ii) Juvenis - avaliação positiva na prova de Níveis do 2º Nível; 
(iii) Juniores - avaliação positiva na prova de Níveis, do 3º Nível; 
(iv) Seniores - avaliação positiva na prova de Níveis, do 4º Nível. 

c) Na Natação Adaptada, sejam propostos ao Chefe do Departamento Técnico e da Atividade Física 
através de relatório produzido pelo treinador responsável pela equipa absoluta. 

 
Artigo 4º 

Equipamentos 
1. Aos atletas federados, e de acordo com a sua categoria, a GesLoures fornece equipamento ao preço 
de aquisição ou inferior, nos seguintes conjuntos: 
a) Pack  A Cadetes Completo (T-shirt, Calção e Touca Premium) – 14,50€; 

b) Pack A cadetes simples (Calção e Touca Premium) – 11,50€; 

c) Pack A Outras Categorias Completo (T-shirt, Calção e Touca Premium) – 16,50€;  

d) Pack A Outras Categorias Simples (Calção e Touca Premium) – 13,50€; 

e) Pack B Crianças  - 10 a 14 anos – (Calção, Sweater e Touca Premium) – 30,00€; 

f) Pack B Adultos (Calção, Sweater e Touca Premium) – 32,00€; 

g) Equipamento Completo todas as categorias (1 Calção, 1 Fato de Treino, 1 Sweater, 1 T-shirt e 1 Touca 

Premium) – 57,50€. 
 

2. A GesLoures fornece ainda gratuitamente, no início de cada época, uma touca a cada atleta, sendo 
obrigação dos atletas utilizarem a touca da GesLoures em todas as competições. 
 

3. A conservação do equipamento é da responsabilidade dos atletas, devendo o mesmo ser mantido 
em bom estado. 
 

4. É dever dos atletas apresentarem-se devidamente equipados em todas as provas para que forem 
convocados, de acordo com as indicações do treinador. 
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5. Os atletas federados beneficiam de uma redução de 20% sobre os preços de venda em vigor na 
aquisição de equipamentos desportivos não personalizados não referidos no número 1, com exceção de 
toucas. 

 

Artigo 5º 
Tratamentos 

Os atletas federados beneficiam de um desconto 20% sobre os preços de venda em vigor na utilização 
de serviços de fisioterapia. 
 

Artigo 6º 
Início dos Benefícios Adquiridos 

1. A decisão de redução ou isenção de mensalidades de alunos das aulas de natação é da competência 
da Administração, sob proposta do Chefe do Departamento Técnico e da Atividade Física. 
 
2. A redução ou isenção de pagamento será a indicada nas alíneas a) b) e c) de acordo com os critérios 
indicados: 
a) Natação Pura e Águas Abertas: 

(i) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em prova individual nos campeonatos zonais 
de infantis, juvenis, ou regionais de juniores, seniores ou absolutos, e para atletas participantes em 
prova individual de nacional de clubes – 10%; 
(ii) Redução para atletas que participem em prova individual de campeonato nacional – 15%; 
(iii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual nos campeonatos zonais de 
infantis ou juvenis, ou regionais de juniores, seniores ou absolutos, ou que sejam chamados a uma 
seleção regional de infantis, juvenis, juniores, seniores ou absolutos – 25%; 
(iv) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em prova individual de campeonato nacional 
– 60%; 
(v) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional e/ou 
selecionados para seleções nacionais – 100%. 

b) Natação sincronizada: 
(i) Redução para atletas classificados em 2º ou 3º lugar em solo, dueto, equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais – 15%; 
(ii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em solo, dueto ou equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais – 20%; 
(iii) Redução para atletas classificados em 2.º ou 3º lugar em solo, dueto, equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais, em três campeonatos consecutivos – 30%; 
(iv) Redução para atletas classificados em 1º lugar em solo, dueto, ou equipa de categoria nos 
campeonatos nacionais, em três campeonatos consecutivos, 100%. 
(v) Todas as reduções anteriormente referidas só têm lugar quando o número de atletas (solos) ou 
equipas (duetos) em competição for igual ou superior a cinco incluindo a Gesloures, no caso das 
equipas esse numero passa para quatro incluindo a Gesloures. 
(vi) Redução para atletas atletas selecionados para seleções nacionais – 100%. 

c) Natação Adaptada: 
(i) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional em 
que o número de atletas da mesma classe à partida seja igual ou superior a 5, incluindo o atleta da 
GesLoures – 20%; 
(ii) Redução para atletas classificados em 1º lugar em prova individual de campeonato nacional em 
que o número de atletas da mesma classe à partida seja igual ou superior a 5, incluindo o atleta da 
GesLoures, em três campeonatos consecutivos e/ou selecionados para seleções nacionais – 100%. 
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3. A redução de pagamento nas mensalidades não é cumulativa, sendo atribuído ao atleta a redução 
de maior valor a que tenha direito. 
 
4. As alterações dos valores devidos concretizam-se nos dias 01 de maio e 01 de setembro, tendo por 
referência os factos ocorridos até cada uma daquelas datas, respetivamente na época e na época 
anterior. 
 
5. Por excecional mérito desportivo, designadamente pelo empenhamento demonstrado ou pelo 
espírito de equipa, pode ser conferido a atletas, com o limite de quatro por ano, qualquer uma das 
reduções previstas nos números anteriores. 

 
Artigo 7º 

Caducidade dos Benefícios Adquiridos 
1. O benefício de redução ou isenção de mensalidades tem a validade de doze meses, caducando 
automaticamente no final do período, e podendo caducar antecipadamente se o atleta não cumprir o 
número de treinos estipulados, não se aplicar durante os treinos no cumprimento das tarefas definidas 
pelo treinador, ou se assumir comportamentos incorretos ou de indisciplina. 
 
2. Em exceção ao disposto no número anterior, a vigência das reduções obtidas por participação em 
campeonato da Europa ou do Mundo pode ser aumentada até 24 meses e a vigência das reduções 
obtidas por participação nos Jogos Olímpicos ou Paralímpicos pode ser aumentada até 48 meses, e as 
restantes reduções podem ser prorrogadas até metade do seu período inicial quando motivos 
ponderosos, designadamente lesão, o fundamentem.  

 
Artigo 8º 

Classe de Masters 
1. Aos nadadores da categoria de masters aplicam-se as seguintes disposições específicas: 
a) As mensalidades devidas pela modalidade de frequência escolhida são as constantes da tabela geral 
de preços, não beneficiando das reduções previstas neste anexo e sem prejuízo da aplicação das 
reduções vigentes para a generalidade dos alunos; 
b) A filiação na Federação Portuguesa de Natação constitui decisão da GesLoures tomada caso a caso, e 
implica o pagamento pelo aluno de 20€ (IVA incluído), por ocasião da inscrição e no início de cada época 
desportiva, que se destina a comparticipar o custo da filiação e exclusivamente da inscrição em provas 
do campeonato nacional de verão que ocorra em cada época; 
c) Todas as restantes despesas decorrentes da prática desportiva (exames médico-desportivos e outros, 
deslocações, alojamento, equipamento, etc.) são suportadas diretamente pelos nadadores. 
 
2. Os nadadores beneficiam, no que respeita a equipamentos, do previsto no artigo 4.º, nos termos ali 
previstos. 

 
Artigo 9º 

Disposições Finais 
1. É competência da Área Desportiva elaborar e enviar à Administração as atualizações das listas dos 
alunos que estejam nas situações previstas nos artigos 3º e 6º (filiação na F.P.N. e redução de 
mensalidades), sendo que, quando estiver em causa a redução de mensalidades, deverá ser indicado 
qual o mês de início do benefício e o mês em que o mesmo caduca. 
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2. Sem prejuízo da natureza especial deste normativo, o Quadro Normativo de acesso a instalações e 
atividades e o Anexo I – Escola de Natação mantêm-se aplicáveis a todos os alunos no regime de 
Natação Desportiva. 

 
Artigo 10º 

Informação 
1. Constitui dever dos professores respetivos informar os alunos (ou quem exerça o poder paternal no 
caso de menores), antes da integração em qualquer aula de pré-treino ou treino, da existência do 
presente anexo. 

 
2. A integração do aluno em aula de pré-treino ou treino, bem como a filiação na F.P.N. implica o 
conhecimento pelo aluno (ou por quem exerça o poder paternal no caso de menores), deste anexo e o 
compromisso do cumprimento de todas as normas que o integram.  
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo (Anexo VIII) 
Trabalhadores e Colaboradores 

Época 2018/2019 
 

Artigo 1º 
Âmbito de Aplicação 

1. O presente anexo aplica-se à frequência de atividades e à utilização de equipamentos desportivos 

sob a responsabilidade da empresa municipal GesLoures, Gestão de Equipamentos Sociais, Unipessoal, 

Lda., adiante designada por GesLoures, por trabalhadores e colaboradores da empresa com contrato de 

prestação de serviços em nome individual e respetivos agregados familiares, por estagiários, durante o 

período de realização do estágio na GesLoures e por reformados e respetivos cônjuges cujo processo de 

reforma tenha sido finalizado pelo vínculo contratual à GesLoures. 

 

2. As normas gerais e específicas sobre a frequência de atividades e a utilização de equipamentos são 

também aplicáveis à utilização de equipamentos enunciada no número anterior, salvo quanto às 

especificidades previstas no presente anexo. 

 

3. O conceito de agregado familiar é o constante do artigo 13.º do código do IRS, relevando nos 

mesmos termos as situações de união de facto previstas no artigo 14.º do mesmo Código. 

 

4. A prova das situações relativas a agregados familiares é feita, por regra, por mera declaração sob 

compromisso de honra, podendo no entanto ser exigida em qualquer momento comprovação 

documental. 

 

Artigo 2º 
Objeto 

O presente Quadro Normativo aplica-se às seguintes atividades: 

a) Atividades aquáticas; 

b) Cursos de curta duração; 

c) Utilização livre; 

d) Atividades de ginásio; 

e) Tratamentos; 

f) Consultas; 

g) Massagens; 

h) Festas de aniversário. 

 
Artigo 3º 
Inscrição 

1. A inscrição pelo beneficiário é feita mediante entrega de declaração conforme modelo anexo, 

assinada pelo trabalhador ou colaborador, e pelo beneficiário, caso não seja o próprio trabalhador ou 

colaborador, onde conste a identificação da situação que habilita à utilização nos termos deste anexo, e 

entrega dos documentos genericamente previstos, salvo quando a própria função ou objeto do contrato 

permita dispensá-lo (s). 

 

2. O preço da inscrição não beneficia de isenção ou redução, incluindo as que decorram de campanhas 

específicas dirigidas ao público em geral. 
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Artigo 4º 

Redução de Mensalidades 
1. O preço da frequência de Atividades Aquáticas, Cursos de Curta Duração, Utilização Livre e 

Atividades de Ginásio por trabalhadores e colaboradores beneficia de redução de 100%. 

 

2. O preço da frequência de Atividades Aquáticas, Cursos de Curta Duração, Utilização Livre e 

Atividades de Ginásio pelas restantes pessoas referidas no n.º 1 do artigo 1.º beneficia de redução de 

67%. 

 

3. O preço de Tratamentos, Consultas, Massagens e Festas de Aniversário beneficia de redução de 33%. 

 

4. A frequência de atividades de pré-parto será isenta do pagamento de inscrição e mensalidade, quer 

para as trabalhadoras/colaboradoras, quer para as cônjuges dos trabalhadores/colaboradores. 

 
 

Artigo 5º 
Frequência 

1. A frequência de atividades e utilização de equipamentos ao abrigo deste anexo é feita 

obrigatoriamente por entrada e saída registada com cartão de utente. 

 

2. A frequências de atividades e utilização de equipamentos ao abrigo deste anexo podem ser 

restringidas, a qualquer momento, a apenas alguns horários e/ou dias da semana. 

 

3. Quando a redução de preço respeite a atividade que pressupõe uma afetação concreta de vaga, a 

mesma cessa automaticamente quando se verifiquem frequências mensais inferiores a 50% das classes 

onde se encontrem inscritos, passando a ser aplicado o tarifário individual, não podendo ser atribuída 

nova redução de preço ao mesmo beneficiário até ao final da época em curso.  
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DECLARAÇÃO 

 
(a) ________________________________________________________, declara sob compromisso de 

honra que (b) ___________________________________________________, titular do (c) 

___________________________________________________, é (d) ________________ do signatário, 

cumprindo, se aplicável, os requisitos enunciados no artigo 1º, n.º 2 do Quadro Normativo aplicável à 

Frequência de Atividades por Trabalhadores e Colaboradores da GesLoures, E.M.. 

 

Loures, _________________________________ 

 

 

 

 

                                                                         (e) _____________________________________ 

 

 

 

 

(a) Nome do trabalhador/colaborador da GesLoures. 

(b) Nome do familiar que pretende frequentar atividades da GesLoures. 

(c) Documento de identificação e respetivo número, local e data de emissão. 

(d) Grau de parentesco. 

(e) Assinatura do declarante. 



InscriçãoInscriçãoInscriçãoInscrição 30,00€

ADULTOS SÉNIORES

6 - 36 meses 
(Bebés)

3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1 x semana Bébés 35,00€ - - - 33,95€ 32,90€ 31,50€ 21,00€ 17,50€

1x semana - 25,50 € 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€

2x semana - 33,15 € 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€

3x semana - 38,25 € 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€

Treino - 39,00 € 39,00€ 39,00 € 19,50€

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

13,60€ 16,00€ 14,40 € 15,20€ 14,40€ 13,60€ 9,60€ 8,00€

19,55€ 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€

24,65€ 29,00€ 26,10 € 27,55€ 26,10€ 24,65€ 17,40€ 14,50€

Utilização Livre: Todos os horários indicados no mapa total de acordo com a disponibilidades de cada equipamento

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

22,95€ 27,00€ 24,30 € 25,65€ 24,30€ 22,95€ 16,20€ 13,50€

1x semana 19,55€ 23,00€ 20,70 € 21,85€ 20,70€ 19,55€ 13,80€ 11,50€

2x semana 25,08€ 29,50€ 26,55 € 28,03€ 26,55€ 25,08€ 17,70€ 14,75€

27,63€ 32,50€ 29,25 € 30,88€ 29,25€ 27,63€ 19,50€ 16,25€

31,03€ 36,50€ 32,85 € 34,68€ 32,85€ 31,03€ 21,90€ 18,25€

CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

12 - 15 anos 16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

25,50€ 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€

33,15€ 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€

38,25€ 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€

-

Aulas de Grupo disponibilizadas de acordo com os mapas definidos em cada equipamento

Aqua Fitness: atividades disponibilizadas de acordo com o mapa definido em cada equipamento

Piscinas Municipais: Loures - 219826700 • Portela - 219449160 • Santa Iria de Azóia - 219540150 • Santo António dos Cavaleiros - 219896910

GesLoures, E.M. Parque Urbano - Rua Conde Vimioso 2660-204 Santo António dos Cavaleiros • www.gesloures.pt • Siga-nos no Facebook

Aulas de Grupo 

Livre Trânsito Aulas de Grupo 

Livre Trânsito Total

1 Treino Utente GesLoures 5,00€

1 Treino Não Utente 7,50€

Portadores 

de 

Deficiência

Aqua Fitness 1x semana

Aqua Fitness 2x semana

Aqua Fitness 3x semana

Frequência
Famílias Integrar + 

(Desempregados e 

agregado familiar)

Portadores 

de 

Deficiência

Livre Trânsito Ginásio

Portadores 

de 

Deficiência

1x semana

2x semana

LT Utilização Livre

2.2. Aqua2.2. Aqua2.2. Aqua2.2. Aqua

2. Fitness2. Fitness2. Fitness2. Fitness

2.1. Terra2.1. Terra2.1. Terra2.1. Terra

Frequência

Famílias Integrar + 
(Desempregados e 

agregado familiar)

Frequência

CRIANÇAS Famílias Integrar + 
(Desempregados e 

agregado familiar)

Frequência

Famílias Integrar + 
(Desempregados e 

agregado familiar)

GesLoures, E.M.

Quadro Normativo - Anexo IX

Tabela Geral de Preços 2018/2019

    

1. Natação1. Natação1. Natação1. Natação

1.1. Escola de Natação (aulas)1.1. Escola de Natação (aulas)1.1. Escola de Natação (aulas)1.1. Escola de Natação (aulas)

Portadores 

de 

Deficiência

Adaptação ao Meio Aquático, Natação Pura, Natação Sincronizada, Natação Adaptada

1.2. Utilização Livre1.2. Utilização Livre1.2. Utilização Livre1.2. Utilização Livre



CRIANÇAS ADULTOS SÉNIORES

8 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos 2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1 x Semana 27,20€ 32,00€ 28,80€ 30,40€ 28,80€ 27,20€ 19,20€ 16,00€

2 x Semana 34,85€ 41,00€ 36,90€ 38,95€ 36,90€ 34,85€ 24,60€ 20,50€

Livre Transito 39,95€ 47,00€ 42,30€ 44,65€ 42,30€ 39,95€ 28,20€ 23,50€

2 x Semana 34,00€ 40,00€ 36,00€ 38,00€ 36,00€ 34,00€ 24,00€ 20,00€

3 x Semana 39,10€ 46,00€ 41,40€ 43,70€ 41,40€ 39,10€ 27,60€ 23,00€

LT Gin + 3 Aq 40,38€ 47,50€ 42,75€ 45,13€ 42,75€ 40,38€ 28,50€ 23,75€

30,18€ 35,50€ 31,95€ 33,73€ 31,95€ 30,18€ 21,30€ 17,75€

32,73€ 38,50€ 34,65€ 36,58€ 34,65€ 32,73€ 23,10€ 19,25€

36,13€ 42,50€ 38,25€ 40,38€ 38,25€ 36,13€ 25,50€ 21,25€

ADULTOS SÉNIORES
6 - 36 meses 

(Bebés)
3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos

2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1x semana 35,00€ 25,50 € 30,00€ 27,00 € 28,50€ 27,00€ 25,50€ 18,00€ 15,00€

2x semana - 33,15 € 39,00€ 35,10 € 37,05€ 35,10€ 33,15€ 23,40€ 19,50€

3x semana - 38,25 € 45,00€ 40,50 € 42,75€ 40,50€ 38,25€ 27,00€ 22,50€

ADULTOS SÉNIORES
6 - 36 meses 

(Bebés)
3 - 15 anos   16 - 65 anos Mais 65 anos

2 a 3 utentes 
(mesmo agregado)

4 utentes 
(mesmo agregado)

5 ou + utentes
(mesmo agregado)

1x semana 37,00 € 27,50 € 32,00 € 29,00 € 30,50 € 29,00 € 27,50 € 20,00 € 17,00 €

2x semana - 35,15 € 41,00 € 37,10 € 39,05 € 37,10 € 35,15 € 25,40 € 21,50 €

3x semana - 40,25 € 47,00 € 42,50 € 44,75 € 42,50 € 40,25 € 29,00 € 24,50 €

Aqua terapia: Aulas com horário variavel, sempre combinadas previamente com o professor

Frequência 26,00€

1x semana 14,50€ 12,50€ 11,50€ 85,00€

2x semana 24,50€ 20,50€ 18,50€ 125,00€

3x semana 34,50€ 29,50€ 26,50€ 70,00€

105,00€

Pagamento Trimestral 4%

Pagamento Semestral 5%

Pagamento Anual 6%

Piscinas Municipais: Loures - 219826700 • Portela - 219449160 • Santa Iria de Azóia - 219540150 • Santo António dos Cavaleiros - 219896910

GesLoures, E.M. Parque Urbano - Rua Conde Vimioso 2660-204 Santo António dos Cavaleiros • www.gesloures.pt • Siga-nos no Facebook

4. Hidroterapia (Hidrocinesioterapia)4. Hidroterapia (Hidrocinesioterapia)4. Hidroterapia (Hidrocinesioterapia)4. Hidroterapia (Hidrocinesioterapia)

Frequência
CRIANÇAS Famílias Integrar + 

(Desempregados e 

agregado familiar)

Portadores 

de 

Deficiência

Aluguer de Cacifos

5,00€/ Mês

14,00€/ Trimestre

25,00€/ Semestre

40,00€/ Época Desportiva
Cartão Prenda Valor adquirido

2.ª Via do Cartão 5,00€

Festas de Aniversário 12,00€/ Criança

Cursos Atividades Aquáticas
1x semana – 12,00€

2x semana – 20,00€

Aula Individual 1x semana

Aula Individual 2x semana

Aula até 2 pessoas 1x semana

Aula até 2 pessoas 2x semana

7. Outros Serviços7. Outros Serviços7. Outros Serviços7. Outros Serviços DescontosDescontosDescontosDescontos

Atividades disponibilizadas de acordo com o mapa definido em cada equipamento

5. Hora dos Sábios5. Hora dos Sábios5. Hora dos Sábios5. Hora dos Sábios 6. Aulas Individuais e Grupos Privados6. Aulas Individuais e Grupos Privados6. Aulas Individuais e Grupos Privados6. Aulas Individuais e Grupos Privados

Atividades de acordo com os  protocolos Aula Individual Avulsa

4.1. Aqua terapia4.1. Aqua terapia4.1. Aqua terapia4.1. Aqua terapia

Frequência
CRIANÇAS Famílias Integrar + 

(Desempregados e 

agregado familiar)

41,65€ 49,00 € 29,40€ 24,50€44,10€ 46,55€ 44,10€ 41,65€

Fixo (Natação e Fixo (Natação e Fixo (Natação e Fixo (Natação e 

Fitness)  Fitness)  Fitness)  Fitness)  

LT Ginásio + LT Utilização Livre

LT Aulas Grupo + LT Utilização Livre

Livre (Natação e     Livre (Natação e     Livre (Natação e     Livre (Natação e     

Aqua Fitness)Aqua Fitness)Aqua Fitness)Aqua Fitness)

Livre Trânsito GesLoures (LT Ginásio + 

LTAulas Grupo + LT UL + LT Livre)

LT Fitness Terra + LT Utilização Livre

3. Pacotes3. Pacotes3. Pacotes3. Pacotes

Frequência

Famílias
Integrar + 

(Desempregados e 

agregado familiar)

Portadores 

de 

Deficiência

Portadores 

de 

Deficiência



ServiçosServiçosServiçosServiços Não UtenteNão UtenteNão UtenteNão Utente UtenteUtenteUtenteUtente

1ª Consulta com tratamento 30,00 € 27,00 €

Observação 12,00 € 10,00 €

FisioterapiaFisioterapiaFisioterapiaFisioterapia Não UtenteNão UtenteNão UtenteNão Utente UtenteUtenteUtenteUtente

Tratamento Avulso 26,00 € 21,00 €

Pacote de 5 tratamentos 102,50 € 92,50 €

Tratamento Avulso (> 65 anos) 17,50 € 16,00 €

Pacote de 5 tratamentos (> 65 anos) 77,50 € 75,00 €

AcupunturaAcupunturaAcupunturaAcupuntura Não UtenteNão UtenteNão UtenteNão Utente UtenteUtenteUtenteUtente

Tratamento Avulso  (45 minutos) 28,00 € 25,00 €

Pacote de 5 tratamentos 110,00 € 100,00 €

MassagemMassagemMassagemMassagem Não UtenteNão UtenteNão UtenteNão Utente UtenteUtenteUtenteUtente

Sessão Avulsa (60 minutos) 36,00 € 33,50 €

Pacote de 5 massagens (5 x 60 minutos) 152,00 € 140,00 €

Sessão Avulsa (30 minutos) 21,00 € 19,00 €

Pacote de 5 massagens (5 x 30 minutos) 90,00 € 81,00 €

HidrocinesioterapiaHidrocinesioterapiaHidrocinesioterapiaHidrocinesioterapia Não UtenteNão UtenteNão UtenteNão Utente UtenteUtenteUtenteUtente

Pacotes de 10 sessões

Pacotes de 20 sessões

Preço Preço Preço Preço 

10,00 €

17,50 €

24,00 €

27,00 €

45,00 €

15,00 €

16,00 €

40,00 €

43,00 €

6,00 €

49,50 €

Preço Preço Preço Preço 

30,00

42,50

30,00

25,00

Preço Preço Preço Preço 

5,00

1,60

2,50

3,00

5,50

5,00

7,50

7,50

10,00

Tabela de Preços de Serviços e Produtos 2018/2019

(valores em euros, IVA incluído)

GesLoures, E.M.

Quadro Normativo - Anexo X

ServiçosServiçosServiçosServiços

ProdutosProdutosProdutosProdutos

150,00 €

275,00 €

Nota: Os pacotes de Fisioterapia, Massagens e Acupuntura têm validade de 60 dias a contar da 1ª sessão.

           Os pacotes de Hidrocinesioterapia têm validade de 90 dias a contar da 1ª sessão.

Equipamento DesportivoEquipamento DesportivoEquipamento DesportivoEquipamento Desportivo

T-Shirt

Fato de Banho Feminino

Calção Adulto

Fato de Treino Criança

Fato de Treino Adulto

Pólo

Sweater Adulto

Blusão

Calção Criança

Sweater Criança 

Outros artigosOutros artigosOutros artigosOutros artigos

Óculos (criança/adulto)

Toalha GesLoures

Equipamento Desportivo Personalizado (com nome)Equipamento Desportivo Personalizado (com nome)Equipamento Desportivo Personalizado (com nome)Equipamento Desportivo Personalizado (com nome)

Touca Silicone Premium

Touca de Conforto (látex revestida a lycra)

Touca de Látex

Touca de Lycra (Hidrobike e Bebés)

Touca de Silicone

Fato de Banho Masculino

Calções de Arrasto 

Mochila

Cadeado com Código

Cachecol Escola de Natação

Cachecol Natação Sincronizada

Cachecol Premium
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GesLoures, E.M. 
Quadro Normativo Instituições  

Época 2018/2019 
 

 
Artigo 1º 

Âmbito de Aplicação 
O presente Quadro Normativo aplica-se à inscrição e frequência das atividades e instalações da 
GesLoures por grupos de utentes organizados por Instituições, em horário próprio. 
 

Artigo 2º 
Deveres e Obrigações Gerais dos Utentes 

1. Constitui dever da Instituição garantir que os alunos, ou quem exerça o poder paternal, no caso de 
menores, toma conhecimento das normas aplicáveis à frequência de instalações e atividades. 
 
2. Constitui dever dos utentes cumprir os regulamentos aplicáveis à frequência dos equipamentos e das 
atividades. 
 
3. A Instituição obriga-se a garantir o acompanhamento dos seus utentes, quando menores, e durante 
toda a frequência das Piscinas Municipais, por pessoal ao seu serviço, devendo os trabalhadores da 
Instituição permanecer junto dos alunos em número proporcional e adequado ao número de utentes 
em cada atividade, incluindo dentro das naves ou outros locais onde sejam realizadas atividades. 

 
4. Deverão os trabalhadores de cada Instituição usar calçado próprio (chinelos ou sandálias de 
borracha) na zona do cais da piscina, de forma a garantir a higiene e qualidade da água da piscina, ou 
calçado adequado à utilização dos ginásios. 
 

Artigo 3º 
Qualidade da Água e Normas de Utilização 

1. A GesLoures cumpre todas as normas sobre requisitos de qualidade da água para uso nos tanques 
das piscinas (lotação, tratamento da água, higiene e segurança e temperatura), designadamente o 
disposto na Norma Portuguesa NP 4542 2016, respeitando os seguintes referenciais de temperatura: 
a)  Piscinas desportivas para natação pura, polo aquático e natação sincronizada: Temperatura 24o a 26o; 
b)  Piscinas de aprendizagem, de recreio, de diversão/lazer ou polivalentes: Temperatura 26o a 28o; 
c)  Piscinas de manutenção e infantis: Temperatura 28o a 32o. 
 
2. Não é permitido entrar ou permanecer nas cubas (plano de água das piscinas) sem previamente 
tomar duche e eliminar da pele cremes, óleos ou outros produtos suscetíveis de sujar a água. 
 
3. O acesso ao cais da piscina para utilização das cubas (planos de água) deve ser feito com chinelos ou 
outro calçado específico para o efeito, estando excluído o uso de calçado comum e o uso de calçado 
para utilização dentro das cubas (sapatos anti-derrapantes). 
 
4. É obrigatório o uso de touca de látex, de silicone, ou de conforto (látex com revestimento em lycra). 
 
5. Não é permitido o acesso à zona envolvente dos tanques e balneários a todas as pessoas cujo destino 
imediato não seja a normal utilização do equipamento. 
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6. O equipamento utilizado (género masculino – calção, género feminino – fato de banho), deverá ser 
de lycra e adequado para cada atividade a frequentar, respeitando os parâmetros desportivos comuns. 
 
7. Na frequência das atividades de fitness e na utilização dos equipamentos é obrigatória a utilização de 
calçado desportivo apropriado, não se considerando adequado o calçado usado na via pública, mesmo 
sendo desportivo, ou que possua partes metálicas. 
 

Artigo 4º 
Calendário 

1. As atividades decorrerão entre os dias 1 de setembro de 2018 e o dia 30 de junho de 2019, sendo 
interrompidas, de acordo com os períodos de férias fixados no calendário escolar oficial: 
a) Nas férias de Natal; 
b) Na 2ª feira e 3ª feira de Carnaval; 
c) Nas férias de Páscoa; 
d) Nos feriados nacionais. 
 

2. Durante os períodos de interrupção do Natal e da Páscoa é possível, mediante pedido e em função da 
disponibilidade da GesLoures, manter a frequência em calendário a definir caso a caso, recomendando-
se que o pedido seja feito com uma antecedência não inferior a quinze dias. 
 
3. As atividades poderão ser suspensas até ao máximo de 5 dias por época desportiva, por motivo de 
obras de beneficiação nos equipamentos, realização de provas nos equipamentos, ou de outros motivos 
relevantes, comprometendo-se a GesLoures a comunicar a suspensão com um mínimo de 72 horas úteis 
de antecedência, podendo este período ser reduzido em caso de ocorrências imprevistas. 
 
4. As atividades poderão ainda ser suspensas por motivos alheios à vontade da GesLoures, sempre que 
tal aconselhe a salvaguarda da saúde pública, por motivos de cortes de água, eletricidade, gás natural ou 
outras razões ponderosas. 
 
5. A suspensão das atividades, desde que limitadas pelo enunciado nos números anteriores, não 
confere direito a qualquer dedução no pagamento. 
 

Artigo 5º 
Avaliação e Festivais de Final de Época 

1. A GesLoures compromete-se a entregar à Instituição um relatório de avaliação individual de cada 
utente, nos meses de maio ou junho. 
 

2. Sempre que solicitado, a GesLoures disponibilizará um Professor para assistir e participar em 
reuniões que a Instituição realize com pais/encarregados de educação de utentes das atividades da 
GesLoures menores, na sede da Instituição ou no local por esta indicado. 
 

3. A GesLoures realizará um Festival de encerramento das atividades escolares, durante os meses de 
maio ou junho, convidando para participação todos os utentes inscritos nas atividades à data da sua 
realização. 
 

4. A GesLoures poderá excluir da participação nos Festivais as Instituições que à data de realização dos 
Festivais apresentem débitos vencidos. 
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Artigo 6º 
Inscrição, Renovação de Inscrição para o ano 2018/2019 e Desistências 

1. A GesLoures enviará à Instituição lista dos utentes que frequentaram as atividades no mês de junho 
de 2018 e que, por conseguinte, se encontram em situação de renovação de inscrição. Relativamente a 
estes utentes, a Instituição terá apenas de preencher o quadro da ficha de renovação, na coluna 
respetiva. 
 

2. As inscrições deverão ser feitas segundo o modelo anexo. 
 

3. As desistências e atestados médicos deverão ser comunicadas impreterivelmente até ao final do mês 
anterior a que respeitem, utilizando também o impresso tipo distribuído para o efeito. 
 

Artigo 7º 
Seguro de Acidentes Pessoais 

1. A Instituição compromete-se a obter e manter declaração médica que autorize a prática desportiva, 
da qual poderá fornecer cópia à GesLoures se assim for solicitado, bem como autorização expressa dos 
pais ou de quem exerça o poder paternal de todos os utentes menores que pretenda inscrever na Escola 
de Natação da GesLoures. 
 

2. A GesLoures celebrará um seguro de acidentes pessoais, salvaguardando as coberturas mínimas 
definidas por Lei.  
 

3. Em caso de acidente, cabe ao representante da Instituição, ao sinistrado ou ao responsável pelo 
menor escolher um dos locais de prestação de assistência sendo a apólice de acidentes pessoais, de 
reembolso, pelo que cabe ao sinistrado o pagamento das despesas incorridas e posterior apresentação 
para que a companhia de seguros proceda ao seu ressarcimento. 
 

4. A deslocação ao exterior das Piscinas Municipais para assistência médica deverá ser sempre 
acompanhada por representante da Instituição. 
 

5. A GesLoures declina qualquer responsabilidade pelos resultados da assistência prestada aos utentes 
das atividades da GesLoures, cuja responsabilidade é da entidade médica ou paramédica prestadora 
desses serviços, assumindo-se a GesLoures como intermediário entre o sinistrado e a entidade 
prestadora desses serviços.  
 

6. O pagamento de todas as despesas feitas pela Instituição ou pelos utentes em resultado de acidente 
pessoal ocorrido nas instalações da GesLoures será feito diretamente pela Companhia de Seguros a 
indicar pela GesLoures, mediante preenchimento do Boletim de Declaração de Sinistro e apresentação 
de comprovativo legal das despesas efetuadas.  
 

Artigo 8º 
Preços 

1. Os preços a vigorar no ano letivo de 2018/2019 constam da tabela anexa, considerada parte 
integrante do presente normativo. 
 

2. À frequência de cursos de atividades aquáticas de curta duração corresponde o pagamento do preço 
previsto na tabela geral (20,00€ - 10 aulas ou 12,00€ - 5 aulas), sendo que à frequência de um número 
de aulas inferior àqueles corresponde o preço de 2,50€/aula. 
 

3. Todos os preços incluem IVA à taxa legal em vigor. 
 

4. Para efeitos de inscrição/renovação, só serão considerados utentes em situação de renovação, os 
utentes que tenham frequentado e pago as atividades no mês de junho de 2018. 
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5. Os preços estão organizados considerando o número de utentes a frequentar as atividades. A 
faturação mensal será emitida por referência ao número de utentes a frequentar o equipamento nesse 
mês. 
 

6. Os preços consideram apenas a frequência de crianças de idade igual ou superior a 3 anos. Caso as 
Instituições pretendam inscrever crianças de idade inferior a 3 anos, poderá a GesLoures, caso as 
circunstâncias o determinem, cobrar um acréscimo mensal de € 2,00 (dois euros) IVA incluído, por 
criança. 
 

7. As pessoas coletivas de direito público e as restantes entidades que possuam de estatuto de utilidade 
pública beneficiam de desconto de 10% sobre as mensalidades dos utentes, devendo, no segundo caso, 
entregar antecipadamente declaração comprovativa. 
 

8. A faturação será mensal e emitida pela GesLoures e enviada à Instituição, por correio eletrónico, no 
início de cada mês a que respeitar, devendo ser liquidada no prazo indicado na fatura e que será de 20 
dias relativamente à sua emissão. 
 

9. Em caso de mora, a GesLoures poderá cobrar juros nos termos legalmente aplicáveis, podendo a 
Instituição ser suspensa da frequência das Piscinas Municipais até ao pagamento dos débitos vencidos. 
 

10.   A não frequência das atividades em qualquer mês por qualquer utente não desobriga a Instituição 
do pagamento de todas as mensalidades desde a data de inscrição até ao mês de junho de 2018, salvo 
casos de desistência ou de atestado médico, informados de acordo com o n.º 3 do artigo 6º. 
 

Artigo 9º 
Suspensão da Frequência por Doença 

1. Em caso de doença, a Instituição poderá requerer a suspensão da frequência de atividades pelo(s) 
utente(s) que se encontre(m) nessa situação, devendo para o efeito preencher e entregar à GesLoures 
impresso próprio, até ao fim do prazo para o pagamento do primeiro mês em que pretende ver a 
inscrição suspensa, comprovada por declaração médica de que resulte claramente a impossibilidade da 
prática desportiva, e desde que não se verifique, no período em questão, nenhuma frequência de 
atividades. A declaração médica deverá incluir expressamente o período a que respeita. 
 

2. Quando as Instituições apresentem Atestados Médicos por tempo indeterminado, deverão informar 
a GesLoures sempre que a situação se altere, e por períodos máximos de dois meses. A inexistência de 
informação ao fim do período mencionado (2 meses) indicará que o aluno se encontra apto para a 
frequência. 
 

Artigo 10º 
Público 

1. As atividades da GesLoures, considerando o seu caráter pedagógico e formativo, não são, em 
princípio, passíveis de assistência por público. 
 

2. Sem prejuízo do disposto no número anterior será admitida a assistência às aulas na primeira 
semana de cada mês, exceto nos meses de outubro e junho. 
 

3. A recolha de imagens das atividades, através de fotografia ou vídeo, só é permitida mediante 
autorização a prestar caso a caso e em função da disponibilidade dos restantes utentes que as 
frequentam, excetuando os festivais de final de época, onde os utentes estão autorizados à recolha de 
imagens. 
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€ 17.20

€ 27.40

€ 34.40

€ 16.05

€ 25.60

€ 30.60

€ 14.90

€ 22.60

€ 27.60

Nota: As Instituições sem fins lucrativos beneficiam de desconto de 10%

INSCRIÇÃO: 30.00 €

RENOVAÇÃO DA INSCRIÇÃO: 15.00 €

Tarifário Instituições

2018/2019

Frequência
Mensalidade por Utente                       

(IVA incluído)

Até 15 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

De 16 a 40 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

+ de 40 Utentes

1 X Semana

2 X Semana

3 X Semana

 



ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES  2018/2019

FICHA DE INSCRIÇÃO

CÓDIGO:

INSTITUIÇÃO

Mês de Produção de efeitos   _______________________________________

Data de Envio ____/____/____

CÓDIGO HORÁRIO PROFES. OBSERVAÇÕES

ALUNO

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

___ / ___ / ___

Zona sombreada reservada aos serviços, não preencher Horário a preencher pela Instituição

__________________________

 _____/_____/_____

______________________________

(Assinatura e carimbo)

NOME COMPLETO

Registo Informático

_____/_____/_____

DATA NASC.

A INSTITUIÇÃO COORDENADOR



ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES  2018/2019

FICHA DE DESISTÊNCIA

CÓDIGO:

INSTITUIÇÃO

Mês de Produção de efeitos______________________________

Data de Envio ____/____/____

1 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

2 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

3 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

4 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

5 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

6 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____ Motivo da Desistência:__________________________________

Zona sombreada reservada aos serviços, não preencher

COORDENADOR

Registo Informático

_____/_____/_____

_______________________

A INSTITUIÇÃO

_____/_____/_____

___________________________

(Assinatura e carimbo)



ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES  2018/2019

FICHA DE INSCRIÇÃO
E RENOVAÇÃO DE INSCRIÇÃO

CÓDIGO:

INSTITUIÇÃO

Data de Envio ____/____/____

CÓDIGO                         NOME COMPLETO HORÁRIO DATA NASC. INSCRIÇÃO RENOVAÇÃO

ALUNO

Zona sombreada reservada aos serviços, não preencher

COORDENADOR

Registo Informático

_____/______/_____

______________________

A INSTITUIÇÃO

(Assinatura e carimbo)

____/____/____

________________________________



ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES  2018/2019

FICHA DE ATESTADO MÉDICO

Instruções de Utilização e Preenchimento no Verso CÓDIGO:

INSTITUIÇÃO

Mês de Produção de efeitos______________________________

Data de Envio ____/____/____

1 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

2 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

3 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

4 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

5 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

6 Nome completo: Nº : ______________

Data de Nascimento: ___/____/____

Data de Início de Atestado: ____/____/____ Data de Termo de Atestado: ____/____/____

Zona sombreada reservada aos serviços, não preencher

___________________________

(Assinatura e carimbo)

_____/_____/_____

____________________

A INSTITUIÇÃO

_____/_____/_____

COORDENADOR

Registo Informático



ATIVIDADES DE INSTITUIÇÕES  2018/2019

FICHA DE ATUALIZAÇÃO DE BASE DE DADOS

       CÓDIGO:

Nome

Morada

Localidade Código Postal

E.mail (para envio de facturação):

E.mail (para envio de informação):

Contribuinte Nrº Telefone: Fax: 

Pessoa Colectiva Utilidade Pública SIM NÃO

Responsável Pedagógico

Responsável Administrativo

Número Médio de Alunos da Instituição

Número de renovações PREVISTAS

Número de Inscrições PREVISTAS

TOTAL

     O Responsável da Instituição

            Assinatura e Carimbo

Zona sombreada reservada aos serviços, não preencher

Nota: As informações agora prestadas não vinculam a Institução, excepto a declaração de conhecimento e aceitação do 

Quadro Normativo. Por favor, PREENCHA o IMPRESSO e ENVIE-O em simultâneo com a Ficha de Inscrição e de 

Renovação da Inscrição. 

Declaro que conheço e aceito todas as condições do Quadro Normativo de frequência das actividades da 
GesLoures para Instituições.



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 284/2018 
 
 

Relatório Final e Projeto de Minuta do Contrato 
 
 










































