
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 

BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

ISSN 1646-7027 

Edição n.º 15 
18 de julho de 2018 

 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 

CÂMARA MUNICIPAL 
 

Pág. 5 



 

 
 
 
 
 
 
 

DIRETOR: Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
Dr. Bernardino José Torrão Soares 

 
 
 
PERIODICIDADE: Quinzenal 
 
PROPRIEDADE: Município de Loures 
 
EDIÇÃO ELETRÓNICA 
 
DEPÓSITO LEGAL n.º 148950/00 
 
ISSN 1646-7027 
 
COORDENAÇÃO, ELABORAÇÃO, LAYOUT E PAGINAÇÃO 

 
GABINETE LOURES MUNICIPAL 

 
 
 

 
 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 8/2011 
Diário da República, 1.ª série, n.º 17, de 25 de janeiro de 2011 

 
 
 
 

Toda a correspondência relativa a 
LOURES MUNICIPAL 

deve ser dirigida a 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
 
 
 

LOURES MUNICIPAL 
BOLETIM DE DELIBERAÇÕES E DESPACHOS 

 

RUA MANUEL AUGUSTO PACHECO, 6 - 4º 
2674 - 501 LOURES 

 
TELEFONE: 21 115 15 82    FAX: 21 115 17 89 

 
 

http://www.cm-loures.pt 
e-mail: loures.municipal@cm-loures.pt 

 



 

 

ÍNDICE 
 

 Pág. 
  
CÂMARA MUNICIPAL  
19.ª Reunião Ordinária 5 
  
  
  
  
PRESIDÊNCIA 29 
  
  
  
  
UNIDADES ORGÂNICAS 31 
  
Recursos Humanos 31 
  
Planeamento e Gestão Urbanística 31 
  
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento 32 
  
Educação 32 
  
Obras Municipais 33 
  

Coesão Social e Habitação 33 
  

  

  

  

ANÚNCIOS – Súmula 34 
  
  
  
  
ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 326/2018   



 

 
N.º 15 

  

 
 

18 de JULHO 
de 2018 

 
 
 
 

5 

 

 

 
CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

19.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 18 de julho de 2018 

 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas do Sr. Vereador António 
Manuel Pombinho Costa Guilherme e do Sr. 
Vereador André Claro Amaral Ventura à presente 
Reunião. 

 
 
 
 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 16.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 6 de 
junho de 2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, a Sr.ª Vereadora Maria Eugénia 
Cavalheiro Coelho, os Srs. Vereadores António 
Manuel Lopes Marcelino e João Manuel 
Ferreira Calado, por não terem estado 
presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 327/2018 
 

GesLoures conquista 
Taça de Portugal de Natação Artística 

 
A GesLoures conquistou a Taça de Portugal de 
Natação Artística integrada no Campeonato 
Nacional de Verão - Open de Portugal que 
decorreu em Felgueiras entre 6 e 8 de julho. 
 
Para além da Taça de Portugal, a equipa da 
GesLoures, composta por trinta e duas nadadoras, 
sagrou-se campeã nacional em todos os escalões: 
infantis, juvenis, juniores e seniores. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 18 de 
julho de 2018, saúda a GesLoures, as trinta e 
duas novas campeãs nacionais e as suas 
treinadoras pelos resultados alcançados. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à GesLoures, às atletas, técnicos, 
familiares e trabalhadores da GesLoures, bem 
como à Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 15 

  

 
 

18 de JULHO 
de 2018 

 
 
 
 

6 

 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 328/2018 
 

Saudação 
à Associação Desportiva Cultural 

e Social de Frielas 
GimnoFrielas 

 
A Associação Desportiva Cultural e Social de 
Frielas - GimnoFrielas é uma coletividade de 
referência na modalidade de ginástica no 
Concelho de Loures, pelos vários resultados 
obtidos em diversas provas do calendário gímnico 
nacional e internacional. 
 
O trabalho sustentado na modalidade realizado 
desde a sua fundação em 2009, fez com que em 
2017 o Município agraciasse o GimnoFrielas com 
a Medalha Municipal de Mérito. 
 
No passado sábado, dia 14, no 1.º Europeu Gym 
for Life que se realiza na cidade de Liége na 
Bélgica, conquistou a medalha de ouro e obteve, 
também, o prémio “Best Performance”. 
 
Estes resultados dão sequência a participações de 
excelência em várias competições, destacando-se: 
 
- Menção diamante no “Portugal Gym 2016”, 

realizado em Portugal; 
- Menção ouro no “Gym for Life 2017”, realizado 

na Noruega; 
- 4.º Lugar no Campeonato da Europa de 

Ginástica Acrobática 2017, realizado na 
Polónia; 

- 6.º Lugar no Campeonato do Mundo de 
Ginástica Acrobática 2018, realizado na 
Bélgica. 

 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 18 de 
julho de 2018, saúda a Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas - GimnoFrielas, todos 
os seus atletas, técnicos e dirigentes e familiares 
pelos resultados alcançados. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à Associação, atletas, treinadores e 
Comunicação Social Local. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 18 de julho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

Saudação apresentada pelo Sr. Vice-Presidente 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 329/2018 
 

Saudação a Liliana Cá 
(Associação Desportiva Novas Luzes) 

 
Realizaram-se em Tarragona (Espanha) entre 28 
de junho e 1 de julho de 2018, os Jogos do 
Mediterrâneo, competição desportiva na qual 
participaram seleções nacionais de vários países 
da Europa e de África. 
 
A atleta da Associação Desportiva Novas Luzes, 
Liliana Cá, que integrou a seleção de Portugal, 
teve brilhante desempenho na prova do 
lançamento do disco, conquistando a medalha de 
prata com um lançamento de 60,05 metros, e foi 
apenas superada pela campeã olímpica da 
especialidade, Sandra Perkovic (Croácia). 
 
O Município de Loures felicita a atleta Liliana Cá, o 
seu treinador Herédio Costa e o seu clube, a 
Associação Desportiva Novas Luzes, pela 
medalha de prata alcançada naquele importante 
evento internacional. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente moção à 
Associação Desportiva Novas Luzes e 
Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SAUDAÇÃO 
 

Saudação, apresentada pelo Sr. Vice-Presidente. 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 330/2018 
 

Saudação ao TIL 
Teatro Independente de Loures 

 
O TIL - Teatro Independente de Loures 
desenvolveu, ao longo dos seus 50 anos de 
existência, diversas atividades no âmbito da 
Cultura. 
Em espetáculos para adultos e crianças foram 
representadas não só dezenas de peças de 
autores consagrados da literatura portuguesa e 
estrangeira, mas também outros trechos de cariz 
mais popular como quadros de revista. 
 
Na sua extensa atividade incluem-se ainda várias 
Leituras Encenadas e Leituras Públicas, 
Recriações Históricas, Fantoches, Palhaços e 
Jograis do TIL, demonstrando uma extraordinária 
versatilidade nos domínios da Arte Dramática. 
 
A este riquíssimo currículo acrescem as inúmeras 
participações em eventos de natureza variada, 
destacando-se os Festivais Internacionais, assim 
como a organização de encontros e espetáculos 
comemorativos, colóquios, recitais de música, o 
festival Teatrartes, onde as diversas formas de 
expressão artística e sociocultural têm lugar, 
assim bem como a edição de boletins culturais e 
sociais, e reprodução de alguns textos teatrais, 
nos anos 70. 
 
Imbuído de caráter interventivo, o TIL promoveu 
diversas tertúlias e sessões de esclarecimento no 
período da Revolução de Abril, aquando das 
primeiras eleições autárquicas, deixando a sua 
marca, também, na consolidação do Poder Local 
Democrático. 
Indubitavelmente, este Grupo de Teatro é 
merecedor da maior admiração e respeito por todo 
o trabalho que tem desenvolvido, pela dedicação e 
esforço na valorização e promoção das artes e da 
cultura, não cingida aos limites geográficos do 
concelho de Loures, mas alcançando notoriedade 
no país e no estrangeiro. 
 
Em 2004, o TIL foi agraciado pelo Município de 
Loures com a Medalha Municipal de Mérito 
Cultural. 
 
 
 

Ao completar meio século de existência, de 
trabalho dedicado e empenhado, o TIL - Teatro 
Independente de Loures continua a contribuir 
indelevelmente para a elevação da dinâmica 
cultural do nosso Concelho, facto que merece a 
saudação desta Câmara Municipal. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação ao TIL - Teatro Independente de Loures 
e Comunicação Social Local. 

 
 

Loures, 18 de julho de 2018 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROTEÇÃO CIVIL 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Associação de Bombeiros, no âmbito do 
funcionamento do Posto de Vigia de Cabeço de 
Montachique. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 317/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido entre 
1 de julho de 2018 e 30 de setembro de 2018 
e a que corresponde o nível IV de 
empenhamento do Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais (DECIR), torna-
se necessário assegurar o funcionamento da 
rede de vigilância, estruturada com base num 
posto de vigia; 

 
B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 

de vigia, equipamento da Câmara Municipal 
de Loures, o qual se encontra integrado na 
rede nacional de postos de vigia com a 
referência “Apolo 11.07”; 

 
C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, a rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestadas; 
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D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 
requer presença humana permanente durante 
o período de atividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos rurais; 

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho têm nos 

seus quadros pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 

 
F. No orçamento do município, para o ano de 

2018, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rubrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 39. 

 
 
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 
5.589,00 € (cinco mil quinhentos e oitenta e nove 
euros) para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501343393, a ser transferido de uma única vez. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 318/2018 
 

Considerando que: 
 
A. O PCP - Partido Comunista Português, com o 

NIF 500940673, realizou no dia 29 de abril de 
2018, o Almoço Comemorativo do 44.º 
Aniversário do 25 de abril, no PaviIhão José 
Gouveia; 

 
 
 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento por hora, de 13,14 € (treze euros e 
catorze cêntimos) para 
montagem/desmontagem de equipamento e 
de 40,16 € (quarenta euros e dezasseis 
cêntimos) por realização da iniciativa, sem IVA 
incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de quatro horas 

para a iniciativa (das 12h00 às 16h00 do dia 
29 de abril) e dezanove horas para 
montagem/desmontagem de equipamentos 
(no dia 28 de abril entre as 8h00 e as 20h00 e 
no dia 29 de abril das 08h00 às 12h00 e das 
16h00 às 19h00), correspondendo a um valor 
total a pagamento de 504,67 € (quinhentos e 
quatro euros e sessenta e sete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do artigo 12.º do Regulamento de Utilização 
do Pavilhão José Gouveia, em conjunção com a 
aI. o) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, ao Partido Comunista 
Português, no valor de 504,67 € (quinhentos e 
quatro euros e sessenta e sete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de julho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 48.669/AA/L/PE 
Gabimóvel – Sociedade de Desenvolvimento 
Habitacional do Infantado, S.A. 
Proposta de indeferimento do pedido de 
autonomização das obras de urbanização da 6.ª 
fase do alvará de licença de loteamento n.º 16/79, 
de prorrogação do prazo de execução das obras 
de urbanização das 5.ª e 6.ª fases por período de 
18 meses, a partir do prazo de conclusão 
estabelecido na última prorrogação datada de 18 
de abril de 2017, e de aprovação das condições 
respetivas, nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 320/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Se mostra necessário e urgente proceder à 

clarificação das responsabilidades da titular da 
Urbanização do Infantado na conclusão das 
obras que lhe estão cometidas no âmbito do 
alvará de loteamento n.º 16/79, 
nomeadamente no que concerne ao valor da 
caução necessária para garantir a efetiva 
prestação da mesma; 

 
B. Se mostra necessário e urgente atender a 

diversos fatores de défice das infraestruturas 
disponíveis na resposta exigível à atual 
ocupação e população residente na 
urbanização, que tem expressão em todas as 
fases da urbanização à exceção das 5.ª e 6.ª 
fases para as quais a titular da urbanização 
vem requerer a prorrogação do prazo para a 
conclusão das respetivas obras; 

 
C. Tais défices têm expressão no parque urbano 

que margina as 2.ª, 3.ª e 4.ª fases da 
Urbanização do Infantado e, sobretudo, a um 
nível mais crítico, nas condições de 
abastecimento de água e drenagem das 
águas residuais, de acordo com os pareceres 
dos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
às obras das 5.ª e 6.ª fases da Urbanização do 
lnfantado, tituladas pelo Aditamento n.º 4 ao 
Alvará de Licença de Loteamento n.º 16/79, 
emitido em 16 de abril de 2008, e face ao 
requerido pela Gabimóvel - Sociedade de 
Desenvolvimento Habitacional do Infantado, S.A., 
no âmbito do processo n.º 48.669/AA/L/PE, ao 
abrigo do disposto no artigo 5,º do Regime 
Jurídico da Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua redação atual, conjugado com 
os artigos 53.º e 54.º do mesmo diploma legal: 
 
1. Indeferir o pedido de autonomização das 

obras de urbanização da 6.ª fase do alvará de 
loteamento n.º 16/79, nos termos requeridos; 

 
2. Aprovar a prorrogação do prazo de execução 

das obras de urbanização das 5.ª e 6.ª fases, 
por um período de 18 meses a partir do prazo 
de conclusão estabelecido na última 
prorrogação, em 18 de abril de 2017, 
condicionada ao cumprimento das seguintes 
obrigações: 

 
a) Para clarificação e regularização do teor e do 

valor da caução relativa às obras das 5.ª e 6.ª 
fases da Urbanização do Infantado, prestar 
garantia correspondente ao valor fixado no 4.º 
aditamento ao Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 16/79, ou seja 5.372.016,72 € 
(cinco milhões, trezentos e setenta e dois mil e 
dezasseis euros e setenta e dois cêntimos), 
mediante hipoteca sobre bens imóveis 
propriedade da requerente, substituindo as 
atuais garantias bancárias; 

 
b) Prestação de caução destinada a garantir a 

boa e regular execução das obras de 
infraestruturas de ligação ao exterior da 
Urbanização do Infantado, no valor de 
2.797.083,86 € (dois milhões, setecentos e 
noventa e sete mil, oitenta e três euros e 
oitenta e seis cêntimos), mediante garantia 
bancária à primeira solicitação; 

 
c) Execução do Parque Urbano do Infantado, ou 

prestação de caução destinada a garantir a 
boa e regular execução do mesmo, no valor 
de 276.714,69 € (duzentos e setenta e seis 
mil, setecentos e catorze euros e sessenta e 
nove cêntimos), mediante depósito em 
dinheiro; 
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d) Prestação de caução destinada a garantir a 
boa e regular execução da “Variante Nascente 
à Quinta do Infantado”, no valor de 
4.514.661,47 € (quatro milhões, quinhentos e 
catorze mil, seiscentos e sessenta e um euros 
e quarenta e sete cêntimos), mediante 
hipoteca sobre bens imóveis propriedade da 
requerente. 

 
 

Loures, 11 de julho 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) 

 
 
 
 
 

TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 31.839/OM-D 
Toponímia de Fetais 
Proposta de atribuição de denominações 
toponímicas para arruamentos em Fetais, União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 321/2018 

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

e o despacho do Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, a fl. 
905; 

 
B. Os topónimos, agora propostos, têm 

antecedentes de reconhecimento local; 
 
C. Os topónimos agora propostos mereceram a 

aprovação da Junta da União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, na sua 
reunião de executivo, realizada em 11 de maio 
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 a localidade de Fetais, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação: 
 
1. A designação de Rua da Amoreira, ao troço 

viário com início indeterminado e termo na 
Rua dos Fetais e Rua do Bom Pastor; 

 
2. A designação da Travessa da Amoreira, ao 

troço viário com início na Rua da Vinha e 
termo na Azinhaga das Mós. 

 
 

Loures, 10 de junho de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Rua da Amoreira 
 
Início: indeterminado 
Termo: Rua dos Fetais e Rua do Bom Pastor 
 
 
 
DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa da Amoreira 
 
Início: Rua da Vinha 
Termo: Azinhaga das Mós 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verba para 
Agrupamento de Escolas, no âmbito de 
redimensionamento de espaço físico para 
instalação de mais uma turma em estabelecimento 
escolar (EB n.º 1 de Apelação). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 322/2018 

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

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

 
B. O Agrupamento de Escolas Maria Keil 

procedeu ao redimensionamento do espaço 
para colocação de uma nova turma, tendo em 
conta que o Município não teve capacidade 
para executar a obra em tempo útil. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 33.º, n.º 1, alínea 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, a aprovação de 
transferência da verba gasta, referente à execução 
de divisória para criação de uma sala de aula, ao 
Agrupamento de Escolas Maria Keil, num total de 
1.691,25 € (mil seiscentos e noventa e um euros e 
vinte e cinco cêntimos), conforme abaixo 
especificado: 
 
Agrupamento de Escolas: Maria Keil 
Contribuinte: 600079198 
Verba a transferir: 1.691,25 € 

 
 

Loures, 10 de julho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

Proposta de transferência de verbas, referentes ao 
pagamento do 3.º período letivo, para Associações 
de Bombeiros Voluntários, no âmbito do Programa 
de Hidroterapia para crianças com necessidades 
educativas especiais. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 324/2018 

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

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

 
B. Considerando que a totalidade de alunos 

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

 
C. Assim, foi solicitada a colaboração das 

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

 
D. Esta parceria assentou num valor de 

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

 
E. Visando a otimização da gestão financeira 

destas Associações, perspetivou-se a 
transferência do valor total em 3 períodos 
escolares durante o ano letivo 2017-2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
art.º 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, a aprovação de transferência de 
verbas referentes ao pagamento do 3.º período 
letivo, às Associações dos Bombeiros Voluntários, 
num total de 38.050,00 € (trinta e oito mil e 
cinquenta euros), conforme abaixo especificado: 
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Entidade N.º 
de 

Contribuinte 

Valor 
a atribuir 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de Bucelas 

 
501073523 

 
550,00 € 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

 
 

501139257 

 
 

500,00 € 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Camarate 

 
 

501241230 

 
 

7.650,00 € 
Associação Humanitária 
dos Bombeiros Voluntários 
de Loures 

 
 

501064770 

 
 

10.350,00 € 

Associação 
dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 

 
 

501143416 

 
 

19.000,00 € 
 

Total 
 

38.050,00 € 

 
 

Loures, 10 de julho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para Juntas 
de Freguesia, no âmbito de apoio em transporte 
escolar – 2.º e 3.º períodos e acertos do 1.º 
período do ano letivo de 2017/2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 323/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 

de setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), que 
prevê como competências das Câmaras 
Municipais assegurar, organizar e gerir os 
transportes escolares; 

 
B. O Dec.-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

regulamenta o modo como se procede à 
atribuição deste apoio; 

 
C. De acordo com o estipulado no Dec.-Lei n.º 

299/84 e no Dec.-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
janeiro, e no plano de transportes escolares de 
2017/2018, submetido para apreciação ao 
Conselho Municipal de Educação a 
07/06/2017 e em Reunião de Câmara de 
25/07/2017 pela proposta n.º 399/2017; 

D. O apoio em transporte escolar destina-se a ser 
atribuído em períodos escolares através das 
Juntas de Freguesia aos alunos que por falta 
de vaga, área ou curso foram 
compulsivamente encaminhados para fora do 
concelho. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alínea gg), que prevê como competências das 
Câmaras Municipais assegurar, organizar e gerir 
os transportes escolares, bem como o Decreto-Lei 
n.º 299/84, de 5 de setembro, que regulamenta o 
modo como se procede à atribuição deste apoio, a 
aprovação da transferência de verba relativa ao 
apoio em transporte escolar, para as Juntas de 
Freguesia, no valor total de 12.270,47 € (doze mil 
duzentos e setenta euros e quarenta e sete 
cêntimos), sendo que 12.142,87 € (doze mil cento 
e quarenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos) 
é referente ao 2.º e 3.º períodos escolares do ano 
letivo 2017/2018, e o remanescente 127,60 € 
(cento e vinte e sete euros e sessenta cêntimos) 
referente a acertos do 1.º período do mesmo ano 
letivo. 
 
 

Junta de Freguesia NIF Valor 

Junta de Freguesia de Bucelas 506651517 330,45 € 

Junta de Freguesia de Loures 506849171 4.832,91 € 

União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação 510835384 515,91 € 

União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 510838162 302,40 € 

União das Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho 

510839355 1.144,83 € 

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

510839533 4.365,89 € 

União das Freguesias 
de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 

510839657 415,08 € 

União das Freguesias 
de Santo António dos Cavaleiros 
e Frielas 

510839665 363,00 € 

TOTAL 12.270,47 € 
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Loures, 10 de julho de 2018 
 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aprovação das Normas do Serviço de 
Apoio à Família e do Plano de Transportes 
Escolares para o ano letivo de 2018/2019. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 326/2018 

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

Plano de Transportes Escolares, para o ano 
letivo 2018/2019, carecem de parecer do 
Conselho Municipal de Educação (CMEL), de 
acordo com o Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de 
janeiro, artigo 4.º, n.º 1, alínea e), na 
“adequação das diferentes modalidades de 
ação social escolar às necessidades locais, 
em particular no que se refere aos apoios 
socioeducativos, à rede de transportes 
escolares e à alimentação”; 

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

Plano de Transportes Escolares foram 
aprovados, por unanimidade, na 2.ª reunião 
ordinária do mandato 2017/2021 do Conselho 
Municipal de Educação de Loures, no passado 
dia 11 de junho de 2018. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, artigo 33.º, n.º 1, 
alíneas hh) e gg), onde compete à Câmara 
Municipal deliberar no domínio da ação social, 
aprovar as Normas do Serviço de Apoio à Família 
e o Plano de Transportes Escolares para o ano 
letivo 2018/2019, respetivamente. 

 
 
 
 
 
 
 

Loures, 10 de julho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, as Normas do Serviço de Apoio à 
Família e o Plano de Transportes Escolares para o 
ano letivo 2018/2019 encontram-se 
disponibilizados em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 

GESTÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA 
 

GESTÃO DOCUMENTAL E ARQUIVO 
 

Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de espólios documentais, e de 
aprovação da minuta de Contrato de Doação a 
celebrar com os doadores. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 325/2018 

 
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), incumbindo-lhes, assim, o 
seu conhecimento, estudo, proteção, 
valorização e divulgação cultural, neles se 
incluindo o património de natureza arquivística 
(n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro); 

 
B. Pela senhora D. Maria Manuela Cordeiro 

Martins Pereira e pelo senhor Joaquim Gomes 
Soares foi manifestada vontade de doação 
dos espólios documentais constantes dos 
Anexos B e A, dos quais são legítimos 
proprietários, por forma a integrarem o acervo 
do Arquivo Municipal de Loures; 

 
C. A Divisão de Gestão Documental e Arquivo 

prestou parecer favorável à incorporação 
daqueles espólios no Arquivo Municipal. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
aceitação, a benefício de inventário, dos espólios 
documentais constantes dos anexos B e A nos 
termos apresentados pelos Doadores, bem como 
aprovar a Minuta do Contrato de Doação a 
celebrar com os Doadores. 

 
 

Loures, 26 de junho de 2018 
 

A Vereadora 
 

(a) Maria Eugénia Coelho 
 
 
 

Anexo B - Maria Manuela Cordeiro Martins Pereira 
 
Os documentos inventariados são propriedade de Maria 
Manuela Cordeiro Martins Pereira, nascida a x de xxxx 
de xxxx, com o CC n.º xxxxxxxxxxx, residente na 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxx-xxx xxxxxx. 
 
A documentação é constituída maioritariamente por 
manuscritos de cantigas populares e de cantigas de 
cegadas, algumas a carecer de ser objeto de 
conservação. Destacam-se ainda algumas publicações 
periódicas, uma carta pessoal de 1870, postais e 
documentos diversos. 
 
Embora em alguns manuscritos a autoria das cantigas 
seja dúbia ou inexistente, os nomes de A. Couto Santos, 
Américo [da Silva Santos], António Martins, Augusto R. 
P. Pessoa, [Joaquim Victorias], Júlio Jesus Reis, Luiz 
dos Santos [R..], Manuel Ferreira Martins, Manuel de 
Moura Fernandes e Vasco Augusto de Carvalho 
salientam-se com maior ou menor recorrência. 
 
As composições, plenas de ironia, crítica e sofrimento, 
mesclam mundos íntimos e universos coletivos 
intemporais. Pelos temas perpassam cenas da vida 
quotidiana, relações familiares e amorosas, sentimentos 
de saudade, tristeza e ódio, questões existenciais, 
vivências de pobreza, opressão e (in)justiça, reflexões 
sobre a vida e a natureza humana, valores morais da 
época, etc.. 
 
Apesar de muitas das cantigas não estarem datadas, os 
anos de 1921, 1923, 1924, 1925, 1931 e 1940 surgem 
com alguma frequência. A freguesia de Bucelas é 
amiúde mencionada, quiçá porque o autor de muitas 
das cantigas, Manuel Ferreira Martins, fosse oriundo de 
Bucelas. 
 
 
 
 
 
 
 

Listagem de documentação doada: 
 
CANTIGAS 
 
As designações apresentadas correspondem ao título 
da cantiga ou, quando o mesmo é inexistente, ao texto 
do primeiro verso do mote. Algumas cantigas 
encontram-se repetidas, mas os manuscritos são 
distintos. 
 
- Cantigas “Sou o Sport Lisboa e Fanhões”/”Disputar 

o campeonato”, 2 pp. (3 manuscritos distintos) 
 
- Cantiga “Fui voluntário fui bombeiro fui um 

sacrificado”, 1 p 
 
- Cantigas “Sou o Zé da Rua Nova”/”Está Bucelas 

reunida”, 4 pp. (3 manuscritos distintos) 
 
- Cantiga “Hoje nêste Tribunal”, 2 pp. (5 manuscritos 

distintos) 
 
- Cantiga “Como elas são”, 2 pp 
 
- Cantiga “Morêna”, 2 pp 
 
- Cantigas “Lúcia”/”A Sogra”, 2 pp 
 
- Cantiga “Lucia Lucia Lima”. Lista de cantigas com 

autores (verso), 2 pp 
 
- Cantiga “Aonde está a razão”, 2 pp 
 
- Cantiga “A Canção do Soldado”, 2 pp 
 
- Cantiga “Uma rifa vou fazer”, 11 de novembro de 

1923, 2 pp 
 
- Cantiga “A morte é sempre certa”, 25 de março de 

1924, 2 pp 
 
- Cantiga “Os animais”, 2 de março de 1925, 2 pp 
 
- Cantiga “E bem cruel na verdade”, 6 de setembro 

de 1924, 2 pp 
 
- Cantiga “Nos tempos da antiga Roma”, 1 pp (3 

manuscritos distintos) 
 
- Cantiga “O Bombeiro”, 2 pp. (2 manuscritos 

distintos) 
 
- Cantiga “Agonizante está a minha mãe”, 2 pp. (2 

manuscritos distintos) 
 
- Cantigas “Eu não sei como foi isto”/”Eu não [vi] 

nada no chão”, 4 pp 
 
- Cantiga “A europa está em Guerra”, 10 de março de 

1940, 2 pp 
 
- Cantigas “Estou pra’ver o que sai daqui”/”Resolva o 

caso senhor”, 7 pp 
 
- Cantigas “Junta de Freguesia e Empresa”/”Vinho de 

Bucelas”/”Banda Recreativa” 16 pp 
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- Cantiga “Sonhando”, 2 pp 
 
- Cantiga “Porque não deixas”, 20 de março de 1924, 

2 pp 
 
- Cantiga “[Discursos] Bombasticos”, 11 de abril de 

1924, 2 pp 
 
- Cantiga “Deram horas da noite”, 2 pp 
 
- Cantiga “[Ó] meu pai vou me vingar”, 2 pp 
 
- Cantiga “Ainda á quem escarneça”, 2 pp 
 
- Cantiga “Junto ao leito d’um petiz febricitante”, 2 pp 
 
- Cantiga “Que linda coisa era o mundo”. [25-11-921], 

2 pp 
 
- Cantiga “O que quereis vós traidores”, 2 pp 
 
- Cantigas “Para vos dar uma ideia”/”Dar para a 

quem não o tem”, 2 pp 
 
- Cantiga “Inda não executou”, 2 pp 
 
- Cantiga “Ainda hoje pergunto”, 1931, 1 p 
 
- Cantiga “Não há o que ver”, 2 pp 
 
- Cantiga “Pobre doente”, 2 pp 
 
- Cantigas “Estava agora em vós pensando”, 4 pp 
 
- Cantiga “Minha mãe estou a escrever-te”, 1 p 
 
- Cantiga “Amor de pai”, 1 p 
 
- Cantiga “Rodrigo”, 1 p 
 
- Cantiga “Ao Luar”, 2 pp 
 
- Cantiga “A rua do silencio”, 1 p 
 
- Cantiga “Cabelo branco é saudade”, 1 p 
 
 
DOCUMENTAÇÃO DIVERSA 
 
- Carta de 2 de fevereiro de 1870 
 
- Postais (2) 
 
- Cartão “Bilhete de Identidade do Parque de Material 

Aeronáutico”, José Celestino Cordeiro, 1919 
 
- Boletim de nascimento de Manuel Ferreira Martins 

(27 de fevereiro de 1924) 
 
- Diplomas (3) 
 
- Diploma de Honra (Manuel Ferreira Martins). II 

Grande Parada do Bombeiros Portugueses 
integrado no Programa das Festas da Cidade de 
Lisboa, 1935 

 

- Diploma de Funções Públicas (Manuel Ferreira 
Martins), 1 de maio de 1944 

 
- Diploma de Honra e Distinção - Mérito de Crachá 

de Ouro. Comemorações dos 600 anos dos 
Bombeiros Portugueses. Serviço Nacional de 
Bombeiros e Liga dos Bombeiros Portugueses, 
1935 

 
- Orações manuscritas (2) 
 
- Relatório do Grupo de Bombeiros Voluntários de 

Bucelas: “Serviço de Socorros prestados ao avião 
da Base Aérea N.º 6 que se despenhou no sítio do 
Moinho dos Bichos no dia 26-2-1960” 

 
- Comunicação (do Presidente da Direção da 

Associação dos Bombeiros Voluntários de Bucelas 
endereçada ao Presidente da Câmara Municipal de 
Loures) relativa a inauguração de ambulância 

 
- Comunicação (da Junta de Freguesia de Bucelas 

endereçada ao Governador Civil e ao Presidente da 
Câmara Municipal de Loures) relativa à 
inauguração do mercado 

 
- Comunicação (da Junta de Freguesia de Bucelas 

endereçada ao Governador Civil e ao Presidente da 
Câmara Municipal de Loures) sobre temas vários: 
Reparação da capela de Nossa Senhora da Paz no 
lugar da Bemposta, reparação da sede da Banda 
Recreativa de Bucelas, fardamentos da banda, 
Congresso Internacional de Bombeiros, rede de 
distribuição de água ao domicílio, posto de 
puericultura, construção de lavadouros públicos, 
marcos fontenários, reparação das ruas do Outeiro 
e Barreiro, arranjo do largo de Vila de Rei 

 
- Livro manuscrito “Receitas para fazer bons 

petiscos” 
 
- Cópias de páginas do “Noticias de Loures” de 15 de 

março de 1970, dedicado a Bucelas 
 
- Cópia de artigo de jornal não identificado sobre a 

Igreja da Nossa Senhora da Purificação, Bucelas, 2 
pp 

 
- Brochura infantil manuscrita, Vila de Rei, 1992 
 
- Cópia de registos biográficos (do Corpo de 

Bombeiros Voluntários de Bucelas) relativos a 
Manuel Ferreira Martins (1934-2002) 

 
- Folheto “Última celebração do Padre Eduardo 

Feitas”, Igreja Nossa Senhora da Purificação, 
Bucelas, 23 de setembro de 2012 

 
 
FOTOGRAFIAS 
 
- Fotografias de família (cedência para digitalização): 

60 
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MONOGRAFIA 
 
- Arithmetica, Systema Metrico e Geometria. Joaquim 

Freire de Andrade e Raul Viana Costa. s.d. 
 
 
PUBLICAÇÕES PERIÓDICAS/RECORTES DE 
IMPRENSA 
 
- CANÇÃO DO SUL 
 
- s.d.: [?], n.º incompleto (artigo sobre Fernando 

Farinha) 
- s.d.: [?], n.º incompleto (artigo sobre Maria Eduarda) 
- 1941: Ano XVIII, n.º 270, Ano XIX, n.º 282 
- 1944: Ano XXII, n.º 331 
- 1945: [?], n.º incompleto (artigo sobre Maria Emília 

Araújo), Ano XXIII, n.º 354 
- Recortes Imprensa: Artigos sobre Fernando 

Farinha, Hermínia Silva, Júlio Vieitas, Manoel 
Casimiro, Maria Sidónio, etc. 

 
- GUITARRA DE PORTUGAL 
 
1946: Ano XXV, 2.ª série, n.º 36 
 
- HORA (A). Jornal Ilustrado 
 
1962: Ano XXIX, n.º 304 (dedicado ao concelho de 
Loures) 
 
 
 
Anexo A - Joaquim Gomes Soares 
 
INTRODUÇÃO 
 
O acervo documental proposto por Joaquim Comes 
Soares reúne documentação acumulada, recebida e 
produzida ao longo de várias décadas. No espólio, 
constituído por diversos documentos, destacam-se os 
testemunhos da luta antifascista das décadas de 60 e 
70, dos primeiros anos da Revolução de Abril e da 
afirmação do Poder Local Democrático. 
 
Listagem de Documentação Doada 
 
COMISSÃO NACIONAL DE SOCORRO AOS PRESOS 
POLÍTICOS 
 
1970: Circular n.º 1 - 07 de março - Comunicado “Ao 
Presidente do Conselho” 6 pp 
 
1970: Circular n.º 5 - 10 de agosto - Comunicado “Um 
Portugal Desconhecido” 6 pp 
 
1970: Circular n.º 6 - 23 de outubro - Comunicado “Uma 
Situação Intolerável” 6 pp 
 
1970: Circular n.º 7 - 11 de dezembro - Comunicado 
“Prisões” 6 pp 
 
 
 
 
 

COMUNICADOS E PANFLETOS: 
 
- Carta tipo - sem destinatário, do Sindicato dos 

Trabalhadores do Comércio e Serviços do Distrito 
de Lisboa s.d. 

 
- Panfleto - “Organização Popular-Comissões de 

Moradores” 5 pp s.d. 
 
- Panfleto “Ferroviários Portugueses - Povo do 

Distrito de Lisboa” - Comissão Democrática Eleitoral 
do Distrito de Lisboa, 5 pp s.d. 

 
- Panfleto/Convocatória para a manifestação a 

realizar sexta-feira - 7 de fevereiro “Trabalhadores 
em Luta - Folha informativa das reuniões de 
trabalhadores interempresas” 

 
- Panfleto/Convocatória - Comissão de arranque da 

Comissão de moradores do Porto da Paiã, 7 de 
junho - 21 horas 

 
- Panfleto/Convocatória para a Assembleia Geral do 

Sindicato dos Metalúrgicos a realizar no Pavilhão 
da Luz no dia 10 de outubro pelas 20 horas 

 
- Panfleto Conselho Português Para a Paz e 

Cooperação “Cuba-textos de apoio - os CDR” 5 pp 
s.d. 

 
- Cartoon parodiando o Presidente da Direção do 

Sindicato Nacional dos Caixeiros e Profissões 
Similares do Distrito de Lisboa, Sr. Pinela s.d. 

 
- Panfleto - Sindicato Nacional dos Ferroviários dos 

Serviços Centrais “Pela Secretária do Trabalho e 
Previdência, foi ontem recebida a Direção do 
Sindicato dos Ferroviários dos Serviços Centrais, 
s.d. 

 
- Panfleto “Metalúrgicos O Sindicato é Nosso” s.d. 
 
- Panfleto/ficha de inscrição - Comissão 

Dinamizadora do Desporto- Sociedade Recreativa e 
Musical 1.º de Agosto Santa Iriense/Clube Futebol 
Santa Iria. s.d. 

 
- Panfleto/carta aberta dos Ferroviários Portugueses 

ao Presidente do Conselho de Ministros, acerca das 
conversas em família. [1969-1974] s.d. 

 
- Panfleto/guião para as reuniões das Comissões de 

Moradores e as Juntas de Freguesia - Sacavém 
s.d. 

 
- Panfleto/programa das Cooperativas Agrícolas, 8 

pp s.d. 
 
- Panfleto/cópia do anteprojeto dos estatutos das 

associações sindicais - Sindicato dos profissionais 
de escritório do Distrito de Lisboa, 8 pp s.d. 

 
- Panfleto Comissão pró-secção Regional do 

Sindicato Nacional dos Técnicos e Operários 
Metalúrgicos e Metalo-mecânicos - Vila Franca de 
Xira, abril de 1970 
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- Panfleto do Sindicato Nacional dos Caixeiros e 
Profissões Similares do Distrito de Lisboa, pela 
obtenção das 44 horas de trabalho semanais. 17 de 
março de 1971 

 
- Panfleto do Sindicato dos Empregados de Escritório 

de Lisboa “Eleições para os corpos Gerentes para o 
período de 1/6/1974 a 31/5/1975 - Lista da Direção 
Provisória” 32 pp 

 
- Panfleto - Comunicado da Comissão de 

Trabalhadores das empresas do Grupo Borges 
(Miguel Quina) 5/2/75 

 
- Panfleto - “Duas Empresas do Grupo Borges/Quina 

em Luta” Comunicado das Comissões de 
Trabalhadores da Eurofil e da Eurifina - Cerâmica 
de St. Iria 5 de fevereiro de 1975 

 
- Panfleto - “Burocracia ou Travão... . A Eurofil nos 

Ministérios” - Póvoa de Santa Iria, 21 de fevereiro 
de 1975 

 
- Panfleto -“TAP - Comunicado dos Trabalhadores à 

População” março de 1975 
 
- Panfleto - “Dos Trabalhadores Bancários à 

População” - Sindicato dos Bancários de Lisboa 
11/03/1975 

 
- Panfleto/Comunicado n.º 1 “A Voz do Soldado” 

Sacavém, 13 de março de 1975 
 
- Panfleto/guião para as reuniões das Comissões de 

Moradores e as Juntas de Freguesia, Odivelas 25 
de março de 1975 

 
- Panfleto/ carta aberta ao Ministro dos Assuntos 

Sociais - “Reclamando pela saída imediata de 
legislação que preveja a sua dupla função de mãe e 
trabalhadora” Lisboa, 11 de abril de 1975 

 
- Panfleto “À População do Concelho de Loures” - O 

Secretariado das Juntas de Freguesia do Concelho 
de Loures - 9 de maio de 1975 

 
- Panfleto - “Documento aprovado na reunião do 

Conselho de Moradores da freguesia de Odivelas 
de 9/5/75 - 2 ex. 

 
- Panfleto - “Aos Moradores do Barruncho - 2.ª 

convocatória - Não faltes! Colabora e Participa!” 
Odivelas, 6 de junho de 75 

 
- Panfleto/ convocatória - “A população de Famões” - 

Eleição dos membros para a Comissão de 
Moradores - 15/6/75 

 
- Panfleto /Anteprojeto - “Documento de orientação e 

ação para um Portugal Novo” Congresso dos 
Sindicatos - julho de 1975 - 12 pp 

 
- Panfleto/Moção - Sindicato dos Trabalhadores de 

Escritório do Distrito de Lisboa 24.8.75 
 

- Panfleto - “Assembleia Popular de Santa Iria de 
Azoia - pelo Poder Popular” 1 de novembro de 1975 

 
- Panfleto “A Luta Continua - Contra as Medidas Anti-

Operárias” Sindicato dos Trabalhadores de 
Escritório do Distrito de Lisboa - Lisboa, 9 de 
dezembro de 1975 

 
- Panfleto - III Congresso da CGTP-IN, Aberto a 

Todos os Sindicatos- (Textos de apoio à discussão) 
Lisboa, 6, 7, 8 e 9 de março de 1980 

 
- Ofício enviado ao Sindicato dos Trabalhadores do 

Comércio e Serviços do Distrito de Lisboa por José 
Soares, sócio n.º 133.190 em 21 de maio de 1982 

 
- Panfleto - Comissão de Unidade dos Moradores da 

Quinta da Quintinha (Póvoa de St.º Adrião) [1984] 
 
- Panfleto “Comemorações do 11.º aniversário do 25 

de Abril” - Organizado pela Comissão Unitária dos 
Reformados Pensionistas e Idosos de Moscavide - 
C.U.R.P.I.M. - 21 de abril de 1985 

 
- Cópia da Ata da reunião promovida pela Sociedade 

Recreativa Musical 1.º de Agosto Santa Iriense em 
parceria com o Clube de Futebol de St.ª Iria a 
reunião teve lugar nas instalações daquela 
coletividade no dia 21 de outubro de 1976 e contou 
com a participação de várias coletividades do 
Concelho. 7 pp 

 
- Cópia do convite dirigido ao Presidente da 

Assembleia Municipal de Loures registado com o 
n.º 500 em 23 de outubro de 86, para participar 
numa iniciativa da Viver Abril - Cooperativa de 
Consumo - C. R. L. Moscavide “O Cooperativismo e 
a Paz; as Cooperativas de Consumo e a Defesa 
dos consumidores” no Âmbito das comemorações 
do Ano Internacional da Paz 2 pp. 

 
- Panfleto “Eleição dos deputados à Assembleia 

Nacional - Instruções Práticas para o 
funcionamento das assembleias e legislação 
vigente” Ministérios do Interior e das Colónias, 
Impressos Explicativos Tarouca 3 de outubro de 
1949 

 
- Panfleto/Contestação - explicações «revisionistas» - 

“Agression Gauchiste à Rouen (aspects dela 
France n.º 1115 29 de janeiro 1970) 

 
- Panfleto - recortes de Imprensa “Tchecoslovaquie - 

un écrivain est poursuivi pour avoir critiqué la 
politique du parti communiste” le Monde 31/01/70 

 
- Ofício n.º 3 de 12/1/82, da Assembleia Municipal de 

Loures dirigido a Joaquim Gomes Soares acerca do 
“Direito dos Membros da Assembleia Municipal a 
Subsídio de Transporte e Senhas de Presença” 5 
pp 

 
- Panfleto - Comissão Democrática Eleitoral do 

Distrito de Lisboa (versão provisória, ainda não se 
destina à distribuição ao público) s.d. 
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- Panfleto - Proposta de Reestruturação - Comissão 
Concelhia s.d. 

 
- Panfleto “Sobre a Exploração do Espaço” s.d. 4pp 
 
- Panfleto - Projetos de Leis n.º 42/1 sobre 

Associações Sindicais para discussão na 
Assembleia da República, abril-maio 1977, e n.º 
67/1 - Lei sindical junho e julho de 1977, 5 pp 

 
- Panfleto - “As Regiões Administrativas em Portugal” 

a propósito do projeto lei n.º 187/IV apresentado 
pelo PCP na Assembleia da República, 17 de 
outubro de 1986, 12 pp 

 
- Panfleto/Inquérito CTPL aos Autarcas do Distrito de 

Lisboa - Autarquia Santa Iria da Azoia, CTPL - Lx, 
1.07.1983, 4 pp 

 
- Brochura - Alves Redol “amigo ausente, mestre 

presente” [1969] 12pp 
 
- Postal ilustrado - “Fim à repressão” s.d. 
 
- Panfleto “Rosas Vermelhas” Excerto do Poema 

Praça da canção - Manuel Alegre 1965 2pp 
 
- Postal ilustrado poema “Terra” de João Abel - 

carimbo “Amigos Ano .69-70 10.00 (escudos) 2 ex. 
 
- Panfleto/Programa - Ciclo de Colóquios - Literatura 

Portuguesa Contemporânea - (17 março a 28 abril) 
[1969-1984] 

 
- Panfleto - “Proposta da base dos professores ao 

encontro distrital de Lisboa:”, 14 fevereiro de 1985 6 
pp 

 
- Panfleto/Convocatória - “À Juventude de Lisboa” - 

Encontro Nacional da Juventude - 27 e 28 de 
setembro de 1969 

 
- Manifesto ao Presidente da República “Declaração 

Popular em Defesa da Democracia” s.d. 
 
- Comunicado da Presidência do Conselho de 

Ministros - Grupo Coordenador de Divulgação - 
Lisboa, 26 de novembro de 1974 

 
- Copiador de correspondência da Base da freguesia 

de Santa Iria de Azóia, de 8 de abril de 1975, 
dirigida à diretora da escola primária do Bairro 
Social da Covina a solicitar a cedência de uma sala 
de aula para a realização de uma sessão de 
esclarecimento 

 
- Copiador de correspondência da Base da freguesia 

de Santa Iria de Azóia, de 14 de abril de 1975, 
dirigida ao delegado escolar de Sacavém a solicitar 
a cedência de uma sala de aula da escola primária 
do Bairro Social da Covina - Companhia Vidreira 
Nacional S.A.R.L. todas as quartas e sextas-feiras 
para a realização de sessões de esclarecimento 

 

- Cartoon “O que faz falta é dividir a Malta!” 
(caricaturas de Sá Carneiro, Freitas do Amaral, 
Mário Soares e Salgado Zenha) 

 
- Cartoon “Ah malditos deram-me cabo do Rego!” 

(caricatura de Mário Soares) 
 
- Cartoon “Pluralismo Sindical/Unicidade Sindical” 
 
- Cartoon “MDP/CDE é que sabe como é!” (caricatura 

de Galvão de Melo e do General António de 
Spínola) 

 
- Convite à população “Morreu Alvos Redol” 
 
- “Movimento Democrático de Mulheres” 8 de março 

Dia Internacional da mulher. S.d. 
 
- Comissão Democrática Eleitoral do Distrito de 

Lisboa “Achegas para uma análise duma situação 
do ensino primário” 

 
- “M.O.D. Movimento da Oposição Democrática do 

Distrito de Setúbal” A depressão continua. 1970 
 
- “Comunicados de Sindicalistas”. Porque aderimos à 

AOC, S.d. 
 
- “Comité de ligação dos militantes revolucionários 

Portugueses”. Abaixo a reação fora com o PPD e 
com toda a burguesia do governo de março de 
1975 

 
- “Simpatizantes do MPLA” Comunicado à 

população. S.d. 
 
- “C. Vigilância Revolucionária F. A.” A Força Aérea 

prepara-se para outro 11 de março. 28 de outubro 
de 1975 

 
- “Comissão de Vigilância Revolucionária das Forças 

Armadas” Comunicado ao País. 1 de dezembro de 
1975. 

 
- “Apelo fórum ecologista e alternativo”. Lisboa, 12 de 

março de 1991 
 
- “Campanha mundial pelo desarmamento das 

Nações Unidas”. Marchas da Paz 83. 29 de outubro 
de 1983 

 
- “Movimento Democrático de Mulheres 

Portugueses”. Censura, monopólios 
 
- “A secção cultural”. Sociedade Recreativa Musical 

1.º de Agosto Santa Iriense. 18 de fevereiro de 
1975 

 
- Comunicado. “A secção cultural”. Sociedade 

Recreativa Musical 1.º de Agosto Santa Iriense. 7 
de fevereiro de 1975 

 
- “O 1.º de maio e a luta dos trabalhadores”. abril de 

1970 
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- “Comissão Democrática Eleitoral do Distrito de 
Lisboa”. Direito a greve. s.d. 

 
- Declaração. “Comissão Democrática Eleitoral”. julho 

de 1973 
 
- “A vitória de Marcelo Caetano”. “Le monde”, 30 de 

outubro de 1973 
 
- “Portugal: O regime mantém-se”. “Revista Triunfo”, 

10 de novembro de 1973 
 
- “O Movimento CDE de Lisboa”. Povo do Distrito de 

Lisboa: democratas 
 
- “Ao povo trabalhador, A todos os Democratas” 
 
- “Comunicado”. Foram presos pela PIDE dois 

Jovens Democratas 
 
- “Diário da República - 1.ª Série” Elevação de Santa 

Iria da Azóia a vila.1 de fevereiro de 1988 
 
- “Semana Transmontana em Odivelas”. 15 a 22 de 

junho de 1985 
 
- “Tópicos que devem ser comtemplados nos 

projetos de Regimentos de Freguesia” 
 
- Comunicado ao País “Comissão de Vigilância 

Revolucionária das Forças Armadas”. 1 de 
dezembro de 1975 

 
- Panfleto “Bases para um Programa Político. 

Habitação, Urbanismo e Desenvolvimento 
Regional”. s.d. 

 
- Folheto “A Audiência do Papa aos Guerrilheiros”. 

s.d. 
 
- Panfleto “Resumo das Conclusões de Reunião de 

Democratas do Concelho de Loures”. s.d. 
 
- Folheto “Bases para um Programa Político”. s.d. 
 
- Panfleto “Plataforma de Ação Comum do 

Movimento Democrático Eleitoral”. s.d. 
 
- Panfleto “O dia dos Heróis Moçambicanos”. s.d. 
 
- Panfleto “Comissão Nacional de Defesa da 

Liberdade de Expressão”. s.d. 
 
- Folheto “Contra a Guerra Colonial”. fevereiro de 

1972 
 
- Ofício “Um Caderno, Um Lápis e uma Borracha 

para uma Criança Moçambicana”. Associação 
Portugal - Moçambique. Lisboa, 31 de outubro de 
1983 

 
- Ofício “12.º Aniversário da Independência da 

República Popular de Moçambique”. Associação 
Portugal - Moçambique. 16 de junho de 1987 

 

- Panfleto “Base socio profissional do automóvel club 
de Portugal para o MDP/CDE”. Lisboa, 3 de outubro 
de 1979 

 
 
CIRCULARES: 
 
- Circular n.º 2 “Ao Trabalhador Metalúrgico do 

Distrito de Lisboa” Eleições Sindicais 8 de junho de 
1970 

 
- Circular/Informação “Sindicato Nacional dos 

Caixeiros e Profissões Similares do Distrito de 
Lisboa” dezembro de 1970, 24 pp 

 
- Circular n.º 21 do Sindicato Nacional dos Caixeiros 

e Profissões Similares do Distrito de Lisboa 31 de 
março de 1971 

 
- Circular/Informação do Sindicato Nacional dos 

Metalúrgicos dos Distritos de Aveiro, Braga, Castelo 
Branco, Coimbra, Leiria, Lisboa, Portalegre, Porto e 
Santarém e do Sindicato Nacional dos Operários de 
Construção Civil e Ofícios Correlativos do Distrito 
de Viseu, 4 pp abril de 71 

 
- 2.ª Circular Informativa - “órgão de informação da 

secção regional de Lisboa da ordem dos médicos” 
2.ª edição novembro de 1971 31 pp 

 
- Circular: n.º 22 de 21-4-1975 “Deliberação do 

Plenário da Intersindical Nacional” realizado em 
Lisboa em 19 e 20-4-75- Federação Regional dos 
sindicatos dos Empregados de Escritório do Sul e 
Ilhas Adjacentes, 8 pp 

 
- Circular/Memorando - “Departamento de 

Emigração” Balanço Anual - 1975 
 
- Circular “Às Comissões de Moradores” - Comissão 

Coordenadora das Comissões de Moradores do 
Concelho de Loures” 29/4/1980 

 
- Circular/Ata “Conclusões da 6.ª Conferência da 

Reforma Agrária” Évora 29 e 30 de maio de 1982 - 
28 pp 

 
- Circular/Comunicado - Associação Portugal-

Moçambique no âmbito da 1.ª visita do presidente 
da República Popular de Moçambique, Samora 
Moisés Machel, a Portugal a 7 de outubro de 1983 
3 pp 

 
- Circular/Convite de 11 de junho de 1987 - Acão de 

Prevenção da Droga a realizar no dia 19 de junho 
de 1987 “Jovens Felizes não se Drogam” - 
Sociedade recreativa Musical 1.º de Agosto Santa 
lriense 

 
- Carta/Circular n.º 01/87” Gabinete de Apoio” 

Associação 25 de Abril, 18/12/87 
 
- Carta/Circular n.º 02/87 ”História Contemporânea 

de Portugal” Associação 25 de Abril, 18/12/87 
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- Circular/Memorando” Problemática do Ensino 
Superior de Engenharia - Estatuto Sócio-
Profissional dos Engenheiros Técnicos” - Sindicato 
dos Engenheiros Técnicos do Norte 8 pp - Lisboa, 
1988.01.09 - 2ex. 

 
- “Situação da mulher Portuguesa”. s.d. 
 
- “Congresso sindical reunido em Tomar” [1969] 
 
- “Os trabalhadores e os Sindicatos” novembro de 

1970 
 
- “Profissões” 2 ex. 
 
- Circular/Inquérito - “Regionalização - Conceitos 

Gerais” s. d. 6pp 
 
- “Fundamentação” (Decreto-Lei 49212). S.d. 
 
- Associação Portugal URSS, “Circular a todos os 

Sócios” Santa Iria da Azóia, 22 de maio de 1987 
 
 
 
JOSÉ INÁCIO DA COSTA MARTINS, 1938-2010: 
 
Processo/exposição de José Inácio Costa Martins - 
Major Piloto aviador, nascido em Messines em 1938, 
tomou sozinho o aeroporto militar do Figo Maduro e o 
aeroporto da Portela a 25 de Abril de 1974, com o bluff 
de que o aeroporto estaria cercado pelo exército leal à 
revolução, sabendo que os militares que vinham de 
Mafra ainda não tinham chegado. 
 
Fez parte do governo de Vasco Gonçalves como 
Ministro do Trabalho, acusado de desviar milhares de 
contos do fundo de auxílio criado com o valor de um dia 
de trabalho de todos os portugueses e de fazer parte do 
25 de novembro fugiu para Cuba e depois para Angola 
de onde regressou com a ajuda de Melo Antunes. 
 
Com esta exposição (cópias de excertos do tribunal, 
relatos do processo e cópias do Diário da República 
tenha de reabilitar o seu bom nome o que consegue, 
tendo sido reintegrado na força aérea de onde tinha sido 
expulso e passado à categoria de coronel. 
 
Faleceu em 2010 num acidente com uma avioneta em 
Montemor-o-Novo. 
 
 
ENCONTRO NACIONAL DE QUADROS - AULA 
MAGNA - 09/01/1988: 
 
- Encontro Nacional de Quadros - regulamento - 2 pp 
 
- Encontro Nacional de Quadros “pedidos de 

intervenção” 2 ex. 
 
- Lista de restaurantes nas imediações da Aula 

Magna 
 
- Encontro Nacional de Quadros - Documentos de 

apoio - “Comunicação da Comissão das 
Comunidades Europeias” 18 pp 

- Encontro Nacional de Quadros - “Os Quadros: uma 
camada social determinante” - 8 pp - 2ex. 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Os Quadros e a 

sua formação e o seu contributo para o processo de 
modernização” 16 pp 2ex. 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Os Quadros, A 

Modernização e o Desenvolvimento da Sociedade 
Portuguesa” 6 pp 2ex. 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “A Revolução 

Científica e Tecnologia Contemporânea e o estatuto 
socioprofissional dos Quadros” 8 pp 

 
- Encontro Nacional de Quadros - Ciência e 

Tecnologia na Modernização e Desenvolvimento: 
Notas sobre o caso português” 7 pp 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Sobre a Ciência e 

a Técnica na Produção” Modernização e 
desenvolvimento numa perspetiva de classe. 19 pp 
2ex. 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Flexibilizar o 

ensino: O desafio estratégico da mudança” 20 pp 
 
- Encontro Nacional de Quadros - “Os Quadros 

Intelectuais e a moderna complexidade Social” 9 de 
janeiro de 1988 10 pp 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Mesa da Sessão 

de Abertura”. Composição das mesas 
 
- Encontro Nacional de Quadros - Comunicação para 

a 1.ª Secção (Contributo para a análise da situação 
dos quadros técnicos da Indústria Química 
Nacional) 4 pp 2ex. 

 
- Encontro Nacional de Quadros - “Caderno de 

Imprensa”. Fotocópias da imprensa nacional com 
notícias sobre o evento 

 
 
OPOSIÇÃO DEMOCRÁTICA: 
 
COMUNICADOS E PANFLETOS: 
 
- Panfleto “Bases para Programa Político”. Comissão 

Democrática Eleitoral. S.d. 
 
- Panfleto “Ao País”. Movimento da Oposição 

Democrática. [1969] 
 
- Folhetos “Comissões de Base da CDE de Lisboa. 

Base Programática do MOD”. Movimento da 
Oposição Democrática, [1969] 

 
- Panfleto “Ao Povo Trabalhador, a Todos os 

Democratas”. [1969] 
 
- Folhetos “Da Comissão política do C.D.E. - Lisboa”. 

Esclarecimento aos Democratas. [1969] 
 
- Folhetos “Esclarecimento aos democratas”. s.d. 
 



 

 
N.º 15 

  

 
 

18 de JULHO 
de 2018 

 
 
 
 

21 

 

- Panfleto “Ao povo do Concelho de Vila Franca de 
Xira”. [1969] 

 
- Folhetos “Lutas operárias na Europa”. Contra os 

patrões, contra os Sindicatos: Greves selvagens na 
Alemanha. 14 de junho de 1969 

 
- Folhetos “Comissão Democrática Eleitoral de 

Lisboa (C.D.E.)”. Balanço e crítica dos resultados 
do ato eleitoral. [1969] 

 
- Panfleto “Plataforma de ação comum do Movimento 

Democrático Eleitoral”. [1969] 
 
- Folheto “Comissão Eleitoral Democrática do Distrito 

de Lisboa”, Informação n.º 1. 30 de julho de 1969 
 
- Folheto “Resumo do Programa Político da 

Comissão Democrática Eleitoral do Distrito de 
Lisboa”. outubro de 1969 

 
- Folheto “Bases para um programa político”. [1969] 
 
- Folheto “Ao povo do Concelho de Vila Franca de 

Xira”. [1969] 
 
- Panfleto “Manifesto da C.D.E.”. [1969] 
 
- Folheto “Comissão Democrática Eleitoral do Distrito 

de Lisboa”. Informação n.º 2, 26 de agosto de 1969 
 
- Folheto “Comissão Democrática Eleitoral do Distrito 

de Lisboa”. Documento n.º 1. 26 de agosto de 1969 
 
- Panfleto “Comissão Democrática Eleitoral do 

Distrito de Lisboa”. Comunicado para a Imprensa. 
13 de outubro de 1969 

 
- Panfleto “O Governo Português intensifica a guerra 

colonial - A invasão da República da Guiné”. 
dezembro de 1970 

 
- Panfleto “Contra a repressão”. Lisboa, 3 de maio de 

1972 
 
- Folheto “Representação ao Ex.º senhor Presidente 

do Conselho acerca do recenseamento dos 
eleitores de Deputados à Assembleia Nacional”, 
janeiro de 1973 

 
- Panfleto “III Congresso da oposição democrática”. 

janeiro de 1973 
 
- Panfleto “C.D.E. Comissão Democrática Eleitoral”. 

Garantia - duplicador (Gestetner, Lda.). 16 de julho 
de 1974 

 
- “3.º Congresso da oposição Democrática”. A 

situação da classe operária no Concelho de Loures. 
Aveiro, 4 a 8 de abril de 1973 

 
 
 
 
 
 

MDP|CDE: 
 
COMUNICADOS E PANFLETOS 
 
- Folheto “O MDP|CDE contra a reação”. Fazer o 

ponto e avançar. 21 de setembro de 1974/3 de 
outubro de 1974 

 
- Folheto “Partido ou movimento que forma deve 

assumir, hoje, a unidade Democrática?” [1975] 
 
- Folheto “Instruções para o preenchimento do 

questionário G.T.P.L.”. Dados de classificação. s.d. 
 
- Panfleto “não confunda os Partidos” s.d. 
 
- Panfleto “Unir o povo! Avançar na revolução!”. s d. 
 
- Panfleto “Todos ao Recenseamento” s.d. 
 
- Panfleto “Contra o Fascismo pela liberdade o 

MDP/CDE indica tarefas” s.d. 
 
- Panfleto “Comunicados, sobre o recenseamento”. 

27 de janeiro de 1975 / 30 de janeiro de 1975 
 
- Panfleto/Circular “Quotização: Normas de atuação 

das bases”, 28 de janeiro de 1975 
 
- Panfleto “Comunicado n.º 434”. Moções de apoio à 

proposta do M.F.A. para Prémio Nobel da Paz. 11 
de fevereiro de 1975 

 
- Folheto “Declaração sobre a situação política e as 

eleições” 16 de fevereiro de 1975 
 
- Panfleto “Comunicado”. A base socioprofissional 

dos professores e as bases estudantis de Lisboa. 
27 de fevereiro de 1975 

 
- Folheto “O problema dos preços e a luta pela 

democracia”. 8 de março de 1975 
 
- Panfleto “Declaração”. Sobre o momento político. 8 

de março de 1975 
 
- Panfleto “Comunicado n.º 3”. Povo-MFA, 

venceremos. 11 março 
 
- Panfleto “Comunicado n.º 1”. Esmaguemos a 

reação. 11 março 
 
- Panfleto “Comunicado”. 17 de março de 1975 
 
- Requerimento “À Direção da Sociedade Recreativa 

Musical 1.º de Agosto Santairiense. 18 de março de 
1975 

 
- Panfleto “Diário de Lisboa”, Incêndio em Alfama fez 

3 mortos. 29 de março de 1975 
 
- Panfleto “Comunicado”. À população do Concelho 

de Cascais, 31 de março de 1975 
 
- Requerimento “À Direção do C.A.T. da Covina”. 2 

de abril de 1975 
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- Panfleto “Rejeitar o divisionismo - Defender a 
Revolução. 21 de maio de 1975 

 
- Panfleto “Ao aeroporto para saudar Vasco 

Gonçalves”. [1975] 
 
- Livrete “Organizações populares”. 21 e 22 de junho 

de 1975 
 
- Panfleto “O teu trabalho é a força do Partido”. 25 de 

julho de 1975. 3 ex. 
 
- Panfleto “Nota sobre o documento dos 9”. 11 de 

agosto de 1975 
 
- Panfleto “Unidade e firmeza para defender a 

revolução” 21 de agosto de 1975 
 
- Panfleto “Declaração da Comissão Central”. Sobre 

o comunicado da Presidência da República. 23 de 
agosto de 1975 

 
- Folheto “Documento interno para orientação do 

MDP/CDE”. 7 de dezembro de 1975 
 
- Folheto “Intervir nas Eleições para os órgãos de 

poder local”. 12 de julho de 1976 
 
- Folheto “Importância e significado das Eleições 

para os órgãos de poder local”. 12 de julho de 1976 
 
- Folheto “Programa de ação para 1980”. s.d. 
 
- Folheto “Eleições Autárquicas de 1982”. Lisboa, 30 

de maio de 1981 
 
- Folheto “EDAS Encontro Distrital dos Ativistas 

Sindicais do MDP/CDE” 30 de outubro de 1981 
 
- Panfleto “Diário de Lisboa”. 31 de outubro de 1981 
 
- Panfleto “O Diário”. AD põe em perigo a 

Democracia. 1 de novembro de 1981 
 
- Folheto “Departamento de informação”. Demissão 

do atual governo para normalização da vida social e 
política. 6 de dezembro de 1981 

 
- Folheto “Eleições Legislativas”, “Texto de apoio”. 

Política de transportes interiores. [1983] 
 
- Folheto “Preâmbulo” 14 de outubro de 1983 
 
- Panfleto “Circular”. Plenário Distrital de Autarcas do 

MDP/CDE. Lisboa, 14 de outubro de 1983 
 
- Panfleto “Convocatória”. Lisboa, 14 de outubro de 

1983 
 
- Folheto “Inquérito aos Autarcas da área organizada 

do Distrito de Lisboa” 14 de outubro de 1983 
 
- Folheto “Relatório de atividades”. Lisboa, 15 de 

outubro de 1983 
 

- Folheto “Decreto-lei n.º 100/84 de 29 de março”. 
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a encobrir a TRAIÇÃO. 6 de abril de 1975 
 
- “APU presta contas - Povo Unido - Programa da 

APU”. 1982 
 
 
 
ELEIÇÕES: 
 
- “Guia prático das Eleições para a Assembleia 

Constituinte” 
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- “Eleições 83”. Recortes de jornais 
 
- “O resultado das Eleições”. A luta continua. 

novembro de 1973 
 
- Certidão. “Eleições para a Assembleia Constituinte”. 

Secção de voto n.º 3. 25 de abril de 1975 
 
- Certidão. “Eleições para a Assembleia Constituinte”. 

Secção de voto n.º 7. 25 de abril de 1975 
 
- Certidão. “Eleições para a Assembleia Constituinte”. 

Secção de voto n.º 8. 25 de abril de 1975 
 
- Certidão. “Eleições para a Assembleia Constituinte”. 

Secção de voto n.º 12. 25 de abril de 1975 
 
- “Importância e significado das eleições para os 

órgãos de poder local”. Secretariado da Comissão 
distrital. Lisboa, 12 de julho de 1976 

 
 
 
MONOGRAFIAS: 
 
- “O Concelho de Loures” Notas sobre o seu passado 

a sua atual posição económica as suas 
possibilidades Agropecuárias e Industriais por” 
Dario Cannas” Presidente da Câmara Municipal e 
do Grémio da Lavoura 

 
 
 
BOLETIM INFORMATIVO: 
 
- Boletim Informativo Câmara Municipal de Loures n.º 

12 outubro de 1982 
 
- Boletim Informativo Câmara Municipal de Loures n.º 

18 maio de 1983 
 
 
 

CONTRATO DE DOAÇÃO 
(MINUTA) 

 
F____________________ ,com o NlF 
____________ ,residente em 
____________________ , na qualidade de 
proprietário, adiante designado por Doador ou 
Primeiro Contraente 
 
e 
 
Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público, com o NIF 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Segundo Contraente, neste ato representado 
por Maria Eugénia Coelho, na qualidade de 
Vereadora da Câmara Municipal de Loures. 
 

Tendo em conta a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, tomada na sua reunião 
ordinária, realizada em _________________, que 
aprovou a aceitação da doação do espólio cultural 
e histórico proposta pelo Doador, e a presente 
minuta do contrato. 
 
Tendo, também, em conta, que aquele património 
doado reveste grande interesse para a história 
local e culturaI do Município de Loures. 
 
 
Acordam em celebrar o presente Contrato de 
Doação nos termos dos artigos 940.º e seguintes 
do Código Civil, com as cláusulas seguintes: 
 
CLÁUSULA PRIMEIRA - O Primeiro Contraente 
doa ao Segundo Contraente o espólio identificado 
na lista anexa ao presente contrato, do qual faz 
parte integrante. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - O Segundo Contraente 
aceita a doação do espólio, o qual será objeto de 
tratamento arquivístico, conservação física, 
disponibilização e consulta, através do Arquivo 
Municipal de Loures. 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - Qualquer uso que seja 
dado ao espólio doado (estudos, produção de 
documentos, divulgação, acessibilidade, 
comunicação, etc.) referirá sempre a identidade do 
doador. 
 
 
Pelos outorgantes foi declarado que aceitam o 
presente contrato com todas as suas condições, 
de que tomaram inteiro e perfeito conhecimento e 
a cujo cumprimento se obrigam nos termos nele 
expressos. 
 
Para constar se lavrou o presente contrato que vai 
ser assinado pelos Contraentes. 
 
Feito em duplicado, em Loures a ___________, 
sendo que os dois exemplares valem como 
originais, destinando-se um exemplar a cada um 
dos contraentes. 

 
 

O Primeiro Outorgante 
 

O Segundo Outorgante 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta n.º 242/2018 do Conselho de 
Administração dos SIMAR 
Proposta de revogação, por mútuo acordo, do 
contrato de empreitada de substituição da conduta 
elevatória Amoreira/Z.B. Caneças (Z.B.) celebrado 
com a empresa Mafrágua, Lda., condicionada ao 
pagamento por esta empresa, de uma 
contrapartida financeira no montante 
correspondente ao valor de caução (37.437,60 €), 
bem como de ligação de todos os troços 
executados de modo a permitir a retoma de 
funcionamento da conduta adutora. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 305/2018 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal aprovou, na sua reunião 

66.ª Reunião Ordinária, de 8 de junho de 
2016, o Relatório Final do Júri do Concurso 
Público 22/2015 e a adjudicação à empresa 
Mafrágua, Lda. da Empreitada de Substituição 
da Conduta Elevatória Amoreira/Z.B./Caneças 
(Z.B.); 

 
B. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Saneamento 
dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
na sua 15.ª Reunião, de 8 de junho de 2018, 
aprovou remeter aos Municípios de Loures e 
Odivelas a proposta n.º 242/2018 relativa ao 
pedido de revogação, por mútuo acordo, do 
Contrato de Empreitada suprarreferido. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no 
artigo 33.º, n.º 1, alínea f), da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, delibere: 
 
Aprovar a proposta do Conselho de Administração 
dos SIMAR, n.º 242/2018, de 8 de junho, de 
revogação, por mútuo acordo, do Contrato de 
Empreitada de Substituição da Conduta Elevatória 
Amoreira/Z.B./Caneças (Z.B.), celebrado com a 
Empresa Mafrágua, Lda., condicionada ao 
pagamento por esta aos SIMAR de uma 
contrapartida financeira no montante 
correspondente ao valor da caução que estaria 
constituído com a finalização do contrato, no valor 
de 37.437,60 € (trinta e sete mil, quatrocentos e 
trinta e sete euros e sessenta cêntimos), bem 

como à ligação de todos os troços executados de 
modo a se poder retomar o funcionamento da 
referida conduta adutora. 

 
 

Loures, 26 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) 

 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 127/2018 
 

de 12 de julho de 2018 
 

Grandes Opções do Plano e Orçamento 
2019/2022 

 
Considerando que: 
 
A. O regime financeiro das autarquias locais e 

das entidades intermunicipais, estabelecido 
pela Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, define 
um calendário a observar na elaboração dos 
documentos previsionais do município, dos 
serviços com autonomia financeira e das 
entidades participadas, na preparação do 
Orçamento Municipal. 

 
B. A entrada em vigor do novo sistema 

contabilístico para as administrações públicas 
(SNC-AP) a 1 de janeiro de 2019, revoga a 
atual contabilidade autárquica materializada 
pelo Plano Oficial de Contabilidade das 
Autarquias Locais (POCAL). O SNC-AP 
implicará, entre outras, alterações de 
procedimentos, da norma de controlo interno, 
das aplicações informáticas e dos modelos de 
relato orçamental. E podem gerar correções 
ou mesmo novos modelos orçamentais que 
atualmente estão em vigor. 
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C. Os documentos previsionais são instrumentos 
que identificam a política municipal e as 
opções estratégicas do Município e que as 
mesmas devem assegurar o regular 
funcionamento da autarquia. 

 
 
Determinam-se os seguintes pressupostos a 
observar na proposta Orçamental Municipal assim 
como o calendário da sua preparação: 
 
1. A construção das Grandes Opções do Plano e 

Orçamento Municipal deve refletir as 
prioridades identificadas nos objetivos 
estratégicos da Câmara Municipal de Loures, 
e deve ser ajustado às disponibilidades 
financeiras e às regras legais em vigor; 

 
2. Estes instrumentos de gestão devem contribuir 

para a concretização dos objetivos 
estratégicos da Câmara Municipal de Loures, 
definidos no Sistema Integrado de Avaliação 
de Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP 1), bem como nos demais 
instrumentos de planeamento e concretizarem 
o plano de trabalho iniciado em 2018; 

 
3. As propostas a apresentar pelos serviços 

deverão obrigatoriamente conter 
fundamentação e os objetivos a atingir bem 
como o seu enquadramento no quadro 
plurianual, não devendo basear-se apenas no 
histórico da sua execução em anos anteriores; 

 
4. Em linha com as orientações de médio prazo 

anteriormente definidas e consagradas em 
orçamentos anteriores, deve-se continuar a 
privilegiar os investimentos e atividades que 
concretizem os seguintes objetivos: 

 
- Requalificar o espaço público; 
- Adequar o parque escolar às praticas 

educativas; 
- Impulsionar os processos de ordenamento do 

território, designadamente os resultantes da 
revisão do PDM e em particular os das AUGI; 

- Potenciar o desenvolvimento económico e 
promover o investimento; 

- Dinamizar o tecido sociocultural e desportivo; 
- Desenvolver a intervenção na área da ação 

social e das atividades cívicas; 
- Promover a equidade intergeracional; 
- Melhorar a comunicação integrada, tanto 

dentro como fora da organização, assim como 
as diversas formas de atendimento 
(presencial, telefónico e eletrónico), 
incrementando uma postura de colaboração 
nas respostas à população, instituições e 
empresas, aumentando a eficiência e eficácia 
da organização; 

- Melhorar as condições de trabalho, dos 
recursos humanos e dos instrumentos 
necessários ao regular funcionamento dos 
serviços; 

- Promover a participação dos munícipes nas 
escolhas municipais. 

 
5. Os documentos previsionais de 2019/2022 

devem ter presente, para além, dos 
compromissos assumidos pelo Município no 
âmbito dos processos de candidaturas em 
preparação, refletir a manutenção da procura 
de cofinanciamento para os projetos propostos 
e adotar mecanismos que aumentem a receita 
e incrementem a eficácia da sua cobrança. 

 
6. As propostas deverão igualmente ter em 

consideração os compromissos assumidos e a 
assumir em 2018 e cujos pagamentos não 
sejam previsíveis efetuar, ainda no decorrer do 
presente ano económico. 

 
Assim, e de forma a cumprir com o disposto, a 
elaboração dos documentos previsionais de 
2019/2022 deve observar o seguinte calendário: 

 
Calendário O.M. 2019/2022 (1) 

Mês Ações 
Julho Disponibilização na intranet 

dos modelos a considerar 
na construção do O.M. 17/21 

Até 24 de agosto Preparação/conclusão 
dos documentos previsionais 
pelas U.O. devidamente 
validados 

Outubro Deliberação pela Câmara 
Municipal 
e remessa da proposta de 
Orçamento Municipal de 
19/22 
à Assembleia Municipal até 
dia 31 

Novembro/dezembro Deliberação 
da Assembleia Municipal 

 
(1) Na construção dos documentos previsionais 2019-2022 os 

serviços devem recorrer ao Tutorial, documento que se 
encontra na intranet, para preenchimento da proposta do 

Plano. 
 
O presente despacho deve ser divulgado por 
todos os serviços municipais, empresas 
municipais (GesLoures Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e Loures Parque – 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.) e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odívelas (SIMAR). 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 



 

 
N.º 15 

  

 
 

18 de JULHO 
de 2018 

 
 
 
 

31 

 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 
RECURSOS 
HUMANOS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 21/DRH/CS 

 
de 18 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de junho de 2018, 

pela Sr.ª Vereadora Maria Eugénia Coelho 
 

Cessação de funções de cargo de dirigente 
 

Informa-se que Ana Luísa de Melo Ferreira, em 
04/06/2018, cessou funções no cargo de Chefe da 
Divisão de lnfraestruturas Rodoviárias e Espaços 
Públicos, onde se encontrava nomeada em regime 
de substituição. 
 
Propõe-se dar conhecimento desta informação a 
todas as unidades orgânicas. 

 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

PLANEAMENTO 
E 

GESTÃO 
URBANÍSTICA 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 37/DPGU/LC 

 
de 11 de julho de 2018 

 
Substituição do Sr. Diretor 

do Departamento de Planeamento 
e Gestão Urbanística 
em período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário no período 
de 16 de julho a 1 de agosto de 2018, por se 
encontrar de férias, informo que as competências 
que me foram subdelegadas através do despacho 
n.º 83/2017, sejam assumidas pelo Sr. Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística, Arqt.º João Costa. 
 
Divulgue-se. 

 
Loures, 11 de julho de 2018 

 
 

O Diretor do Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística 

 
(a) Luís CarvaIho 
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PLANEAMENTO 
FINANCEIRO 

E 
APROVISIONAMENTO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 1413/DCA/VA 

 
de 11 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de julho de 2018, 

pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Planeamento Financeiro e 

Aprovisionamento 
 

Coordenação do trabalho 
na Divisão de Contratação e Aprovisionamento 

no período de férias 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
16 e 31/07/2018, propõe-se que sejam cometidas 
as competências que me foram delegadas através 
do despacho 143/2017, de 15 de novembro, da 
seguinte forma: 
 
De 18/7/2018 a 27/7/2018 - na Coordenadora 
Técnica Ana Paula Conceição Gomes Mouro 
Pardal; 
 
De 30/7/2018 a 31/7/2018 - no Técnico Superior 
Rui Miguel dos Santos. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP - expediente, para divulgação. 

 
 

O Chefe de Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

EDUCAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 184/DE-DIPE/RS 

 
de 28 de junho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 
despacho de divulgação, 

datado de 29 de Junho de 2018, 
pela Sr.ª Diretora 

do Departamento de Educação 
 

Substituição em período de férias 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias durante o período de 2 a 13 de julho de 
2018, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas através do Despacho n.º 
165/2017, de 29/11/2017 (E/117211/2017), 
retificado pelo Despacho n.º 166/2017, de 
30/11/2017 (E/117674/2017) da Sr.ª Diretora do 
Departamento de Educação sejam asseguradas 
pela Técnica Superior Dina Lúcia Gomes Ribeiro. 
 
Caso seja aprovada superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação ao 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior. 

 
 

A Chefe da DIPE 
 

(a) Raquel Silva 
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OBRAS 

MUNICIPAIS 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 27/DOM/AP 

 
de 13 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de julho de 2018, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

Substituição em período de férias 
 

Atendendo ao período de férias da signatária, 
entre os dias 16 de julho e 7 de agosto, proponho 
que as competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 33/2017, do Sr. Vice-
Presidente, no período de 16 a 20 do corrente mês 
sejam efetuadas pelos Sr. Chefe de Divisão de 
Estudos e Projetos, Arqt.º João Félix e no período 
de 23 de julho a 7 de agosto, pela Sr.ª Chefe de 
Divisão de Equipamentos Coletivos, Eng.ª Carla 
Monteiro. 
 
Mais se propõe que as competências que estavam 
subdelegadas na Chefia da Divisão de 
lnfraestruturas Rodoviárias e Espaços Públicos, no 
período das férias da signatária, sejam 
subdelegadas no técnico Carlos Alberto Rodrigues 
Lestre. 

 
 

A Diretora do DOM 
 

(a) Amélia Pardal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COESÃO SOCIAL 
E 

HABITAÇÃO 

 
 

� INFORMAÇÃO n.º 05/DH/LR 

 
de 12 de julho de 2018 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 17 de julho de 2018, 

pela Sr.ª Diretora do Departamento 
de Coesão Social e Habitação 

 
Substituição 

da Chefe da Divisão de Habitação 
no período de férias 

 
À consideração superior. 
 
Considerando a ausência da signatária no período 
compreendido entre 16 e 27 de julho, por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Dr.ª Ana Vale, 
subdelegando todas as competências que me 
foram cometidas através do Despacho n.º 
82/2018, da Diretora do DCSH. 
 
Propõe-se o envio a presente informação ao 
DGMA/DGDA/Expediente para divulgação. 

 
 

A Chefe da Divisão da Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
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ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

Nota: Por dificuldade superveniente verificada na 
recolha e transcrição dos anúncios de 
procedimento n.º4601/2018 e n.º 4602/2018, que 
tornou inviável a respetiva inclusão na Edição n.º 
14, a seguir se inserem, para registo, aqueles 
anúncios. 

 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 4601/2018 
 

MODELO DE ANÚNCIO DE HASTA PÚBLICA DE 
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS 
 
1- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670-364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do procedimento de alienação de 
bens móveis: Alienação de conjuntos documentais 
e boletins de votos não utilizados e inutilizados no 
que concerne ao último ato eleitoral, que se 
encontram na posse do Município de Loures. 
Descrição sucinta do objeto da alienação: 
Alienação de conjuntos documentais e boletins de 
votos não utilizados e inutilizados no que concerne 
ao último ato eleitoral, que se encontram na posse 
do Município de Loures. 
Tipo de transmissão: definitiva 
Forma jurídica de transmissão: Alienação 
 
 

Tipo de bens: Alienação de conjuntos documentais 
e boletins de votos não utilizados e inutilizados no 
que concerne ao último ato eleitoral, que se 
encontram na posse do Município de Loures. 
Legislação aplicável: Legislação Portuguesa 
Avaliação do bem: 300.00 EUR 
Preço de licitação base do procedimento: Sim 
Valor da licitação base do procedimento: 15.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22000000 
 
3- DESTINATÁRIOS 
 
Rua do Funchal - Fanqueiro 
 
4- INDICAÇÕES ADICIONAIS 
 
Referência interna: 01/DCA/2018 
Referência do Portal dos Contratos Públicos: 
Contratação por Lotes: Não 
É utilizado um leilão eletrónico: Não 
É adotada uma fase de negociação: Não 
 
5- CONSULTA DAS PEÇAS E OBTENÇÃO DE 

CÓPIAS  
 
As peças podem ser consultadas através do 
endereço eletrónico - www.cm-loures.pt e na 
Divisão de Contratação e Aprovisionamento 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
De acordo com o que consta no artigo 5.º do 
Programa da Hasta 
 
8- CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO  
 
De acordo com o que consta no artigo 4.º do 
Programa da Hasta 
 
9- PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 

PROPOSTAS  
 
Até às 17:30 do 15.º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
10- Modo e Local de apresentação das propostas 

Meio Eletrónico Não 
 
Entidade: Município de Loures 
Pessoa: Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento 
Morada: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Telefone: 211150324 
Fax: 211151712 
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11- DATA, LOCAL E REGRAS DO ATO PÚBLICO  
 
Data, Local e Regras do Ato Público: O ato público 
tem lugar às 11:00h do primeiro dia útil 
imediatamente seguinte ao do termo do prazo 
para apresentação das propostas na sala de 
reuniões da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento sita nas Oficinas Municipais de 
Loures, Rua do Funchal, Fanqueiro, Loures. 
 
12- CRITÉRIOS DE SELEÇÃO:  
 
Sim 
 
13- PRAZO DURANTE O QUAL OS 

CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
14- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Não 
 
15- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/06/19 
 
17- IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR DO ANÚNCIO 
 
Nome: Bernardino José Torrão Soares 
Cargo: Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 116, de 19 de junho de 2018] 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO 
 

n.º 4602/2018 
 

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

ENTIDADE ADJUDICANTE 
 
Designação da entidade adjudicante: Município de 
Loures 
NIPC: 501294996 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 

Telefone: 211151652 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.pt 
 
2- OBJETO DO CONTRATO 
 
Designação do contrato: Construção de muro de 
contenção na Rua Silva Capela em Ponte de 
Lousa 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Execução 
de trabalhos de construção de muro de contenção 
Tipo de Contrato: Empreitada de Obras Públicas 
Preço base do procedimento: Sim 
Valor do preço base do procedimento: 127464.25 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 45111230 
 
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: PT17 
Distrito: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Lousa - Loures 
 
6- PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
 
Prazo: Dias 
122 dias 
O contrato é passível de renovação? Não 
 
7- DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
7.1- Habilitação para o exercício da atividade 

profissional 
 
Sim 
Tipo:  
Alvará 
Descrição: 
6.ª subcategoria da 5.ª categoria, a qual deve ser 
de classe que cubra o valor global da proposta; 
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2.ª subcategoria da 5.ª categoria, a qual deve ser 
de classe que cubra o valor global da proposta; 
1.ª subcategoria da 2.ª categoria, a qual deve ser 
de classe que cubra o valor global da proposta; 
 
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 Infraestruturas e espaço Público 
Endereço desse serviço: Av. das Descobertas, n.º 
15 - 4.º E 
Código postal: 2670-383 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: direp@cm-loures.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 17:00 do 21.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 

 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
11- CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
 
Melhor relação qualidade-preço: Sim 
Critério relativo à qualidade 
Nome: Prazo de execução  
Ponderação: 30% 
Critério relativo ao custo 
Nome: Preço da Proposta 
Ponderação: 70% 

12- PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO: 
 
Sim 5% 
 
13- IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 

ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
 
Designação: Município de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674-501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
Prazo de interposição do recurso: 5 dias 
 
14- DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 

PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
 
2018/06/19 
 
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: Paulo Jorge Piteira Leão 
Cargo: Vice-Presidente 

 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 116, de 19 de junho de 2018] 

 
 
 

AVISO n.º 9381/2018 
 

Resultados da aplicação 
do primeiro método de seleção 

 
Notificação de candidatos excluídos 

 
Nos termos do disposto na alínea d) do n.º 3 do 
artigo 30.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de 
janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 
145-A/2011, de 6 de abril, informam-se os 
candidatos aos procedimentos concursais para a 
carreira de Técnico Superior, publicados na 2.ª 
série do Diário da República, n.º 233, de 5 de 
dezembro de 2017, através das referências n.ºs 1, 
2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 do Aviso n.º 
14629/2017 e ao procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 
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Assistente Operacional - Departamento de 
Educação para a carreira de Assistente 
Operacional, publicado na 2.ª série do Diário da 
República, n.º 68, de 6 de abril de 2018, através 
do Aviso n.º 4609/2018, que se encontram 
afixadas nas instalações do Departamento de 
Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures, e disponibilizadas na sua página 
eletrónica, as atas que contêm as exclusões 
ocorridas pela aplicação do primeiro método de 
seleção obrigatório. 
Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 36.º e 
n.ºs 1 a 5 do artigo 31.º da Portaria, notificam-se 
os candidatos excluídos para que, em sede de 
audiência dos interessados, querendo, poderão 
pronunciar-se por escrito, no prazo de 10 dias 
úteis contados da data da presente publicação, 
nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
26 de junho de 2018. 

 
O Diretor do Departamento, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 132, de 11 de julho de 2018] 
 
 
 

AVISO n.º 9600/2018 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

da trabalhadora 
Gracinda Maria Mendes de Oliveira 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
e por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Operacional Gracinda Maria Mendes 
de Oliveira nesta Câmara Municipal, a partir do dia 
30 de abril de 2018, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
25 de junho de 2018. 

 
O Diretor do Departamento 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 136, de 17 de julho de 2018] 
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Normas do Serviço de Apoio à Família (SAF) 

 
Ano Letivo 2018/2019 

 
Nota Introdutória 

 
A Educação está consagrada constitucionalmente como um direito universal de toda a 
população portuguesa. 
 
O Serviço de Apoio à Família, reveste-se assim, de uma importância fulcral no que 
respeita às competências e atribuições municipais na área da ação social escolar, na 
medida em que se destina a garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação 
e sucesso escolar de todos os alunos, adequando as medidas de apoio socioeducativo, 
destinadas àqueles educandos, cuja situação económica dos agregados familiares 
determina a necessidade de comparticipações financeiras, para fazer face aos encargos 
com refeições, livros e outro material escolar, cumprindo-se desta forma, os Princípios 
Gerais inscritos na Lei de Bases do Sistema Educativo. 
 
Por outro lado, tendo como princípio orientador a premissa de que a escola deve funcionar 
a tempo inteiro, é fundamental garantir a existência de uma oferta de atividades de 
animação e apoio à família. Componente de ocupação lúdico-pedagógica das crianças da 
educação pré-escolar, organizada em períodos do dia não curriculares e/ou nas 
interrupções letivas que, influencia terminantemente, não só as condições de 
aprendizagem e de desenvolvimento dos mesmos, como contribui igualmente para 
moldar os seus tempos de permanência na escola, de acordo com as necessidades das 
famílias. 
 
De acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, é competência exclusiva da Câmara Municipal “Deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de 
auxílios económicos a estudantes;”, assim, a Câmara Municipal de Loures apresenta as 
Normas do Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 2018/2019, por forma a garantir 
uma resposta socioeducativa de qualidade às crianças e alunos que frequentem os 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, da rede pública 
do Concelho de Loures, em equidade de oportunidades no acesso aos apoios de Ação 
Social Escolar. 
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Enquadramento Legal 

 
A organização e gestão da ação social escolar constituem competência dos municípios 
desde o ano de 1984. A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais 
definidos, nomeadamente, nos seguintes diplomas: 
 
- Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que estabelece entre outros o regime jurídico das 
autarquias locais bem como a transferência das competências do estado para as autarquias 
definindo no âmbito do artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), que compete à Câmara Municipal 
deliberar no domínio da ação social escolar; 
 
- Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto de 2015, que define as normas a observar no 
período de funcionamento dos respetivos estabelecimentos, bem como na oferta das 
atividades de animação e de apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família 
(CAF) e das atividades de enriquecimento curricular (AEC); 
 
- Despacho n.º 5296/2017, de 17 de junho, com as respetivas alterações que regula as 
condições de aplicação das medidas de ação social escolar, a vigorar a partir do ano letivo 
2017/2018; 
 
- Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março, que estabelece o regime jurídico aplicável à 
atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar enquanto 
modalidade dos apoios e complementos educativos previstos nos artigos 27.º e seguintes 
da Lei de Bases do Sistema Educativo, aprovada pela Lei n.º 48/86, de 14 de outubro, na 
redação dada pelas Leis n.ºs 115/97, de 19 de setembro e 49/2005, de 30 de agosto; 
 
- Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro, que define os apoios especializados a prestar na 
educação pré-escolar e nos ensinos básico e secundário, visando a criação de condições 
para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos 
com limitações significativas; 
 
- Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
41/2003, de 22 de agosto, retificada pela Declaração de Retificação n.º 13/2003, de 11 de 
outubro que regulamenta as competências, composição e funcionamento dos Conselhos 
Municipais de Educação; 
 
- Decreto-Lei n.º 147/97, de 11 de junho, que estabelece o regime jurídico do 
desenvolvimento e expansão da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de 
organização e financiamento; 
 
- Lei n.º 5/97, de 10 de fevereiro (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar), que consagra o 
ordenamento jurídico da educação pré-escolar; 
 
- Decreto-Lei n.º 399-A/84, de 28 de dezembro, que estabelece normas relativas à 
transferência para os municípios das novas competências em matéria de ação social 
escolar em diversos domínios; 
 
- Despacho Normativo n.º 6/2018, que estabelece os procedimentos da matrícula e 

respetiva renovação, e as normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 
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Artigo 1.º 

OBJETO 

 

As presentes Normas, têm por objeto definir o funcionamento do Serviço de Apoio à 

Família, (doravante designado por SAF), nos jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do 

ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures. 

 

Artigo 2.º 

TIPOS DE APOIOS DO SAF 

 

As modalidades de apoio do SAF são: 

a) Refeições, Atividades de Animação e Apoio à Família (doravante designado por 

AAAF) e Auxílios económicos, de acordo com a legislação em vigor; 

b) Lanches, por opção do Município. 

 
Artigo 3.º 

DESTINATÁRIOS 

 
1. O SAF tem como destinatários as crianças e alunos (as) que frequentam os jardins de 

infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures. 

2. As presentes Normas têm ainda como destinatários os agrupamentos de escolas, as 

entidades parceiras e os encarregados de educação. 

Artigo 4.º 

PROCEDIMENTOS GERAIS 
 

1. Os encarregados de educação que pretendam que os seus educandos frequentem o SAF, 

devem apresentar no respetivo agrupamento de escolas, o boletim de candidatura, 

disponível no agrupamento, assinalando as modalidades de apoio a que se candidatam. 

 
2. Os documentos obrigatórios a entregar e/ou apresentar com a candidatura ao SAF devem 

estar atualizados e reportar o ano letivo em vigor: 

− Declaração de escalão de abono; 

− Comprovativo de morada do (a) encarregado (a) de educação; 
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− Cartão de cidadão das crianças e alunos (as) e do (a) encarregado(a) de educação; 

− Comprovativo do horário de trabalho do (a) encarregado de educação, para as crianças do 

pré-escolar que pretendam frequentar as AAAF, de acordo com a legislação em vigor. 

 

3. A atribuição dos auxílios económicos, bem como o valor da comparticipação mensal do 

serviço de refeições, lanches e AAAF são determinados pelo posicionamento do agregado 

familiar nos escalões de abono de família, nos termos da legislação em vigor e das 

presentes Normas. 

4. A não entrega da declaração de escalão de abono relativa ao ano letivo em vigor, pelo 

encarregado de educação, implicará a atribuição do escalão de comparticipação mensal 

mais elevado nas diferentes modalidades de apoio que o (a) educando (a) usufrua. 

5. A alteração da declaração de escalão do abono familiar ou a entrega da mesma durante o 

ano letivo em vigor, produzirá efeito no 1.º dia útil do mês em que foi entregue, nas 

secretarias dos agrupamentos escolares e/ou no Departamento de Educação (DE) / 

Divisão de Ação Social Escolar (DASE). 

6.  Às crianças e alunos provenientes de agregados familiares que se encontram em Portugal 

em situação de ilegalidade, estatuto de refugiados, requerentes de asilo ou 

institucionalizados, será aplicado o regime previsto na legislação em vigor. 

 
Artigo 5.º 

REFEIÇÕES 

 
1. O Município de Loures garante o fornecimento de uma refeição diária a todas as crianças 

e alunos (as), que frequentem os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

da rede pública cujos encarregados de educação tenham formalizado a respetiva 

candidatura ao SAF, para o ano letivo em vigor. 

2. O valor diário das refeições a fornecer às crianças e alunos é fixado anualmente, por 

Despacho do Membro do Governo responsável e publicado em Diário da República. 
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Escalão 
Abono de família 

Refeições  
Comparticipação familiar, 

diária 
Escalão do SAF 

1.º 0,00 € A 

2.º 0,73 € B 

3.º e seguintes 1,46 € C 

Sem atribuição escalão1 1,46 € C 

 Refeição extra = 1,76 €  

 

3. A faturação respeitante às refeições é emitida mensal e antecipadamente, de acordo com 

os dias letivos. 

4. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos de 5 dias úteis 

consecutivos, no mínimo. 

5. O valor das refeições a fornecer a docentes e não docentes, é o estipulado para o 

fornecimento de refeições nos refeitórios dos serviços e organismos da Administração 

Pública, nos termos da legislação em vigor. 

6. Os voluntários associados a projetos de voluntariado desenvolvidos nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e promovidos diretamente pelo 

município, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade pela autarquia, 

desde que comunicadas com a antecedência de 5 dias úteis e autorizadas pelo DE/DASE. 

7. Os alunos dos Cursos Vocacionais, Cursos de Educação e Formação, Cursos Profissionais 

e Percursos Curriculares Alternativos da rede escolar pública, cujos estágios curriculares 

decorrem nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 

da rede pública, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade pelo 

município, desde que solicitadas pelo Agrupamento e que após parecer técnico do 

DE/DASE sejam alvo de despacho do(a) Vereador(a) com competência delegada. 

                                                 
1 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada. 
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8. As refeições serão fornecidas: 

8.1. No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

8.2. No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

letivo anterior; 

8.3. De acordo com o calendário escolar em vigor no ano letivo; 

8.4. Em articulação com os Agrupamentos Escolares. 

9. Por restrições alimentares, a refeição diária poderá ser adaptada, desde que devidamente 

justificada e/ou medicamente prescritas e comunicada ao DE/DASE. 

 
 

Artigo 6.º 

LANCHES 

 

1. Por opção do município, são fornecidos gratuitamente os lanches às crianças dos jardins 

de infância e aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico posicionados no 1.º e 2.º escalões 

do abono de família correspondentes aos escalões A e B do SAF, por forma a minorar as 

dificuldades sentidas pelas família. 

 

2. Os lanches serão fornecidos: 

 
2.1. No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

2.2. No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

anterior; 

2.3. De acordo com o calendário escolar em vigor; 

2.4. Em articulação com os Agrupamentos Escolares. 
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3. O valor diário da comparticipação familiar é estipulado pela Câmara Municipal de Loures 

em função do escalão de abono de família, conforme o quadro seguinte: 

Escalão 
Abono de família 

Lanches 
Comparticipação familiar, diária 

Escalão 
do SAF 

1.º 0,00 € A 

2.º 0,00 € B 

3.º ou seguintes 0,59€  C 

Sem atribuição escalão2 0,59€  C 

 
4. A faturação respeitante aos lanches é emitida mensal e antecipadamente, de acordo com 

os dias letivos. 

 

5. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos de 5 dias 

consecutivos, no mínimo. 

 
6. Por restrições alimentares, o lanche diário poderá ser adaptado, desde que devidamente 

justificado e/ou medicamente prescrito e comunicado ao DE/DASE. 

 
Artigo 7.º 

AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) 

 

1. O Município de Loures assegura o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar 

da rede pública do concelho antes e ou depois do período diário de atividades educativas 

e durante os períodos de interrupção destas, direta ou por protocolo estabelecido com 

entidades parceiras. 

 

2. As AAAF visam responder às necessidades das famílias que, por motivos profissionais, 

ou outros, desde que comprovados não possam assegurar a assistência às crianças após o 

término das atividades letivas. 

 

                                                 
2 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais elevada. 
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3. As AAAF compreendem o período entre as 08h30 e as 09h00 e as 15h15 e as 18h30 nos 

meses de setembro a julho, do ano letivo em vigor. 

 

4. Durante as interrupções letivas, serão os agrupamentos a estipular o horário de 

funcionamento, em articulação com os parceiros. 

 

5. As AAAF têm um valor mensal fixo de acordo com o quadro seguinte e estipulado em 

função do escalão do abono familiar: 

 

Escalão  
Abono de família 

AAAF 

Valor mensal 
Escalão 
do SAF 

1.º 5,00 € A 

2.º 17,00 € B 

3.º e seguintes 40,00 € C 

Sem atribuição escalão3 40,00 € C 

 
6.  A faturação respeitante às AAAF é emitida mensal e antecipadamente. 

 

7. Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação prévia, no final de cada 

período letivo, e só serão consideradas as faltas justificadas por períodos semanais, 

mantendo-se o valor mínimo de 5,00 €. 

 
8. O (A) encarregado(a) de educação que tenha mais do que uma criança, posicionada nos 

escalões 2.º e seguintes, a frequentar, em simultâneo, os jardins de infância da rede 

pública e que usufrua das AAAF, terá desconto de 20% no 2.º educando e seguintes, 

exceto no caso de gémeos, que a partir do 2.º educando terá desconto de 25%. 

 

Artigo 8.º  

AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

1. Têm direito a beneficiar dos auxílios económicos, os(as) alunos(as) que frequentam o 1.º 

ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho anual do membro do Governo responsável e 

publicado em Diário da República. 

 
                                                 
3 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada. 
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2. Por opção do município, a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico da rede pública e solidária, será facultado um complemento didático 

traduzido em material escolar. 

 

3. Por opção do município, a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico da rede pública e solidária, será cedido o transporte para duas visitas de 

estudo no âmbito das atividades curriculares das escolas. 

 
Artigo 9.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES 

 
1. A reavaliação das comparticipações familiares, pela utilização dos serviços do SAF, 

verifica-se nas situações previstas na legislação em vigor. 

 

2. O requerimento de reavaliação da respetiva comparticipação familiar deverá ser 

apresentado pelo (a) encarregado(a) de educação no decorrer do ano letivo, produzindo 

efeitos no mês da entrega. 

 

3. Ao requerimento referido no número anterior devem ser anexados documentos que 

permitam atestar a composição do agregado familiar e a sua situação socioeconómica, 

entre os quais deve constar, a respetiva declaração de abono de família atualizada e o 

comprovativo da situação profissional do agregado familiar, sob pena do pedido ser 

indeferido. 

 

Artigo 10.º 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES POR 

OPÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
1. Em casos excecionais, o(a) Vereador(a) com competência delegada poderá, por despacho, 

reposicionar o escalão do SAF, após análise técnica e social dos serviços. 

 

2. O pedido de reavaliação deve ser apresentado pelo encarregado de educação, através de 

requerimento, juntando toda a documentação que considere útil. 



 

pág.10 

 
3. Consideram-se casos excecionais aquele cujo rendimento total do ano do agregado 

familiar seja equivalente ao 1.º ou 2.º escalões de rendimento de referência para efeitos 

de atribuição de abono familiar. 

 
Escalões de rendimento de referência do 

agregado familiar 
Rendimento total do ano de 

referência 

1.º 
Iguais ou inferiores a 
0,5xIASx14 meses 

Até 2.949,24 € (inclusive) 

2.º 
Superiores a 0,5xIASx14 meses e iguais 
ou inferiores a 1xIASx14 meses 

De 2.949,25 € até 5.898,48 € 

(Valor IAS = 421,32 €) 

 
4. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco, casamento ou outras situações equiparadas desde que vivam em economia 

comum. 

5. Trimestralmente informar-se-á a Câmara Municipal de Loures dos pedidos que foram 

analisados e objeto de despacho do (a) Vereador(a) com competência delegada. 

 
Artigo 11.º 

ACORDOS DE PAGAMENTO 

 

O (A) encarregado(a) de educação poderá solicitar através de requerimento, um acordo 

de pagamento, de forma a liquidar eventuais dívidas existentes. 

 
Artigo 12.º 

PAGAMENTO DO SAF 

 

1. O pagamento será efetuado das seguintes formas: 

 
1.1.  Por multibanco, dentro do prazo limite de pagamento indicado na fatura – o talão 

emitido faz prova de pagamento; 

1.2.  Através de cheque ou vale postal dos CTT, informando o nome e n.º do(a) 

aluno(a) (indicado na fatura), assim como o nome e n.º de contribuinte do encarregado de 

educação, que deverá ser remetido à Câmara Municipal de Loures, Divisão de Gestão 

Financeira, Rua Manuel Augusto Pacheco, n.ºs 4, 4A e 4 B, 2674-501 Loures – será 

emitido o recibo após boa cobrança; 
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1.3.  Pessoalmente, na Divisão de Gestão Financeira (morada acima mencionada) 

através de cheque, multibanco ou numerário; 

1.4. Nos postos de atendimento descentralizados municipais: LoureShopping e em 

Sacavém. 

Artigo 13º 

PRAZOS DE PAGAMENTO 

 
1. Os prazos de pagamento são os estipulados nas respetivas faturas. 

 

2. Findo o prazo de pagamento da fatura o(a) encarregado(a) de educação será notificado(a) 

para regularizar a situação, sob pena de, não o fazendo, ser emitida certidão de dívida, 

podendo levar à instauração de processo de execução fiscal. 

 

Artigo 14.º 

DESISTÊNCIAS 

 

As desistências dos serviços do SAF devem ser comunicadas por escrito, pelo(a) 

encarregado(a) de educação ao Município de Loures – DE, através do endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt ou entregue pessoalmente na morada - Casa do Adro, Rua Padre 

António Vieira, 2674-501 Loures e/ou nas secretarias dos agrupamentos de escolas, 

produzindo efeito ao fim de 5 dias úteis. 

 
Artigo 15.º 

DEDUÇÃO DE VALOR POR IMPEDIMENTO DO SAF 

 

1.  O (A) Vereador(a) com competência delegada, poderá por despacho deduzir aos 

encarregados de educação, o valor da comparticipação nas refeições, lanches que não 

foram usufruídos, quando o estabelecimento escolar, não reúna as condições para garantir 

o usufruto do SAF, nomeadamente: por motivos de greve, falta de água ou de energia. 

 

2.  Para além das situações referidas no número anterior, o (a) Vereador(a) com competência 

delegada, poderá por despacho deduzir aos encarregados de educação, o valor da 

comparticipação nas refeições, que não foram usufruídas nos equipamentos escolares de 

lugar único por ausência de pessoal docente. 
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Artigo 16º 

ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

 

Os(as) alunos(as) com necessidades educativas especiais (de carácter permanente com 

programa educativo individual organizado nos termos do Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de 

janeiro): 

− estão isentos do pagamento de refeições 

− têm direito a apoio em manuais e material escolar (auxílios económicos), de acordo 

com a legislação em vigor 

− estão isentos de pagamento de lanches (por opção do município) 

− o envio por parte do Agrupamento Escolar da informação que a criança/aluno 

possui PEI produzirá efeitos no 1.º dia útil do mês da constituição do mesmo 

 
Artigo 17.º 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 
 

1. Dispõe de uma equipa técnica que em conjunto com os agrupamentos escolares e as 

entidades parceiras desenvolve ações no sentido de garantir a prestação dos serviços com 

qualidade às crianças e alunos (as) e respetivo agregado familiar. 

 

2. Efetua o controlo do serviço de refeições através de visitas às instalações por parte dos 

técnicos do DE e de técnicos de serviços e organismos com competência específica para 

o efeito. 

3. Publica as normas no portal da educação, da Câmara Municipal de Loures – www.cm-

loures.pt. 

4. Promove a celebração de protocolos de colaboração, que formalizem o estabelecimento 

das parcerias necessárias para o funcionamento do serviço de refeições e de AAAF. 

5. Promove/apoia a realização de ações de sensibilização que visem incrementar a qualidade 

dos serviços prestados. 
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Artigo 18.º 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 

1. Receciona e introduz em aplicação própria as candidaturas ao SAF, observando o disposto 

nas presentes normas.  

2. Identifica, no início de cada ano letivo, as pessoas responsáveis pela utilização da 

aplicação informática do SAF e pelo acompanhamento das refeições, lanches e AAAF, 

bem como pelo registo de assiduidade. 

3. Informa os encarregados de educação, dos procedimentos estabelecidos para a efetivação 

das candidaturas ao SAF, assim como o estabelecido nas presentes normas. 

4. Efetua o acompanhamento aos serviços do SAF, articulando sempre que necessário com 

os(as) técnicos(as) do DE. 

5. Assume a supervisão pedagógica das AAAF, definindo, em articulação com o(a) 

educador(a) do jardim de infância e pessoal afeto a este serviço, o plano de atividades de 

animação sócio educativa e remetê-lo para o DE no início de cada ano letivo. 

6. Equipa os locais onde funcionam as AAAF com material lúdico e didático utilizando para 

o efeito a verba que a Câmara Municipal de Loures delibera anualmente para esse fim. 

Artigo 19.º 
ENTIDADES PARCEIRAS 

Entende-se como entidades parceiras, todas aquelas que têm protocolo de colaboração 

celebrado com a autarquia para o fornecimento de refeições e nas AAAF. 

Artigo 20.º 
OMISSÕES 

Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 

Artigo 21.º 

VIGÊNCIA 

As presentes normas destinam-se a vigorar no ano letivo 2018/2019. 
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CONTACTOS ÚTEIS 
 

 
ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 
 
Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 
 
SÍTIO NA INTERNET: 
 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt 
 
ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 
 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674–501 Loures 
 
CORREIO ELETRÓNICO: geral@cm-loures.pt 
 
TELEFONE: 
 
Departamento de Educação – 211 151 115/04 
 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 178/32  
 
FAX: 
 
Departamento de Educação – 211 151 741 
 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 740 

 



 

 

 

  

 

 

Departamento de Educação 
 

Divisão de Ação Social Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plano de Transportes Escolares 
 

Ano Letivo 2018/2019 
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PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

ANO LETIVO 2018/2019 

 

NOTA INTRODUTÓRIA 
 

 

O Município de Loures é um concelho com aproximadamente 168.000 m2 inserido na área metropolitana de 

Lisboa, dividido em dez freguesias com um território caraterizado por contrastes, onde coexistem diferentes 

modos de vida e de paisagens, numa associação harmoniosa entre o meio rural e o ambiente urbano. Apresenta 

zonas de grande densidade populacional, servida por uma rede de transportes públicos urbanos, e algumas 

zonas rurais com baixa densidade populacional associada a uma fraca acessibilidade em transportes públicos, 

que levou o Município de Loures a implementar algumas medidas, de forma a cumprir os princípios gerais da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, no sentido de garantir o direito à igualdade de oportunidade de acesso e 

permanência dos alunos na Escola, contribuindo assim, para o sucesso escolar. 

 

Conforme disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, é competência das câmaras municipais (art.º 33.º, n.º 

1, alínea gg), a organização e gestão dos transportes escolares. O Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, 

regulamenta o modo como se deverá efetuar a atribuição deste direito, onde está prevista a população 

abrangida, bem como o modo como decorre o funcionamento dos transportes escolares. 

 

Para além das competências autárquicas previstas em legislação sobre esta matéria, o plano de transportes 

escolares do Município de Loures regulamenta a atribuição de transportes escolares concedidos pela Câmara 

Municipal de Loures, que têm um caráter facultativo. 

 

Assim, no âmbito da ação social escolar, o transporte escolar vem reforçar e alargar a política de apoio às 

famílias, nas deslocações dos seus filhos para a escola, ao mesmo tempo que pretende incentivar desde a 

infância, a utilização de transportes coletivos, como alternativa aos transportes individuais. 

 

Na persecução da criação das melhores condições para o sucesso escolar dos alunos deste Município, este plano 

de apoio tem encontrado em cada um dos agrupamentos de escolas do Concelho um parceiro sempre disponível 

e com um elevado sentido de missão em prol da melhor distribuição e acesso aos apoios legalmente 

disponibilizados bem como à sua pronta divulgação junto dos seus alunos e nossos munícipes. 

 

O plano de transportes escolares para o ano letivo de 2018/2019 é submetido à apreciação do Conselho 

Municipal de Educação, nos termos da alínea e) do n.º 1 do art.º 4.º do Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, 

e à aprovação da Câmara Municipal de Loures, de acordo com o n.º 3 do art.º 4º do Decreto-Lei n.º 299/84, de 

5 de setembro e da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, artigo 33.º, n.º 1, alínea gg). 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 

 

A organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos Municípios desde o ano de 1984. 

Considerando o enquadramento legal, a sua implementação obedece a um conjunto de normas legais assentes 

nos seguintes diplomas:  

 

- Constituição da República Portuguesa no seu artigo 241º; 

 

- Decreto-Lei nº 77/84, de 8 de março - Estabelece o regime da delimitação e da coordenação das atuações da 

Administração Central e Local em matéria de investimentos públicos, definindo, no âmbito do nº 4 da alínea 

e) do artigo 8º, que os transportes escolares constituem competência municipal em matéria de investimentos 

públicos;  

 

- Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro - Regulamenta a transferência de novas competências em matéria 

de organização, financiamento e controle do funcionamento dos transportes escolares, definindo que é da 

competência das Autarquias garantir o serviço de transporte aos alunos do ensino básico e secundário 

(oficial, particular e/ou cooperativo) que residam a mais de 3000 ou 4000 metros dos estabelecimentos de 

ensino, respetivamente sem ou com refeitório; este diploma refere ainda que o transporte escolar é gratuito 

para os estudantes sujeitos à escolaridade obrigatória;  

 

- Portaria nº 181/86, de 6 de maio - Estabelece os termos em que é comparticipado o transporte dos estudantes 

do ensino secundário, definindo que os alunos abrangidos pelo transporte escolar, comparticipem em 

metade do custo do bilhete;  

 

- Decreto-Lei nº 7/2003, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei nº 41/2003, de 22 de agosto, 

retificada pela Declaração de Retificação nº 13/2003, de 11 de outubro - Regulamenta as competências, 

composição e funcionamento dos Conselhos Municipais de Educação, definindo que as competências 

exercidas pelo Conselho Consultivo dos Transportes Escolares, nos termos do Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de 

setembro, passam a ser exercidas pelos Conselhos Municipais de Educação;  

 

- Lei nº 13/2006, de 17 de abril - Define o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 

anos; 

- Decreto-Lei n.º 3/2008 de 7 de janeiro - Define os apoios especializados a prestar na educação pré-escolar e 

nos ensinos básico e secundário dos setores público, particular e cooperativo visando a criação de condições 

para a adequação do processo educativo às necessidades educativas especiais dos alunos com limitações 

significativas ao nível da atividade e da participação num ou vários domínios da escola; 

 

- Decreto-Lei n.º 55/2009, de 2 de março - Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao 

funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar, definindo no artigo 12º que os transportes 

escolares constituem uma modalidade de apoio no âmbito da ação social escolar e estabelecendo no Artigo 

25º critérios e regras para a sua atribuição; 
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- Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto - Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens 

que se encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré-escolar para as crianças a 

partir dos 5 anos de idade;  

 

- Decreto-Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto - Altera o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro que regula a 

transferência para os municípios das novas competências em matéria de organização, financiamento e 

controle de funcionamento dos transportes escolares; 

 

- Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro - Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto das 

entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado para as 

autarquias locais e para as entidades intermunicipais e aprova o regime jurídico do associativismo autárquico; 
 

- Despacho Normativo n.º 6/2018, que estabelece os procedimentos da matrícula e respetiva renovação, e as 

normas a observar na distribuição de crianças e alunos. 
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Artigo 1.º 

ALUNOS ABRANGIDOS 

a) Os alunos residentes no concelho de Loures, no âmbito da escolaridade obrigatória que frequentam a escola mais 

próxima da residência, situada a mais de 3.000 ou 4.000 m sem ou com refeitório respetivamente1; 

b) Considerar-se-ão no âmbito da escolaridade obrigatória os alunos matriculados conforme disposto legalmente; 

c) Os alunos do ensino secundário oficial, residentes no concelho de Loures, quando residam a mais de 3.000 ou 4.000 m 

sem ou com refeitório, respetivamente, ou quando estes são transferidos compulsivamente por falta de 

área/curso/vaga do estabelecimento de ensino da sua área de residência; 

d) Os alunos com direito a apoio em transporte escolar que completem 18 anos no decurso do ano letivo 

manterão o apoio até à conclusão do mesmo. 

 

Artigo 2.º 

TIPOS DE APOIO 

 

1. 100% do valor da senha do passe para os alunos do ensino básico:  

a) menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura; 

b) com necessidades educativas especiais (de carácter permanente com programa educativo individual, 

ao abrigo do Decreto-Lei nº 3/2008, de 7 de janeiro), que frequentem o ensino básico e o ensino 

secundário; 

2. 50% do valor da senha para os alunos a frequentarem: 

a) O ensino secundário, menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, 

devendo prioritariamente escolher a escola que ofereça a área/curso/vaga mais próxima da sua área 

de residência/influência;  

b) Curso profissional oficial com equiparação ao ensino secundário. 

  

                                                           
1 De acordo com o Decreto-Lei 299/84, de 5 de setembro 



 

5 
 

 

3. Circuito especial 

Os alunos do ensino básico que residam a mais de 3.000 m da paragem de autocarro, desde que estes locais não 

sejam servidos por transportes públicos e cuja escola da área de residência se encontre a mais de 3.000 ou 4.000 

m, sem ou com refeitório respetivamente. 

Nos circuitos especiais, o transporte escolar efetuar-se-á nos horários de entrada e saída dos estabelecimentos 

de ensino. 

O agrupamento de escolas/escola não agrupada manter-se-á responsável pelos seus alunos, até à hora de 

transporte, mesmo na situação em que, por ausência de professor ou qualquer outra circunstância, não haja 

atividade letiva e os mesmos não tenham sido previamente informados. 

O encarregado de educação será, sempre, responsável pela deslocação do seu educando, entre o local da sua 

residência e o ponto de paragem do transporte escolar. 

Para situações relativas ao apoio em circuito especial omissas neste plano de transportes, vigorará o disposto 

na legislação em vigor. 

 

Artigo 3.º 

TIPOS DE APOIO POR MAJORAÇÃO DO MUNICÍPIO 

 

Na sequência de uma aposta realizada pelo Município no sentido de proporcionar as melhores condições para 

uma taxa de sucesso escolar elevada, foi criado o regime bonificado por majoração do Município prevendo 

um conjunto de apoios adicionais, da responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, que intenta 

proporcionar o apoio em transportes escolares a um universo mais alargado, do que o legalmente previsto, 

de alunos residentes no concelho. 

 

 

1. Circuitos especiais 

Transporte dos alunos que residam a mais de 2.500 m do estabelecimento de ensino mais próximo da 

sua área de residência calculando o percurso mais curto, por via de trânsito de veículos automóveis, em 

locais não servidos por transportes públicos. 
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NOTA: (gráfico exemplificativo do funcionamento do apoio em circuito especial) 

 

 

 

 

Legenda:  

Escola destino do circuito especial 

Alunos excluídos ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro; 

Apoio bonificado em distância de circuito especial por parte da Câmara Municipal de Loures; 

 Apoio legal ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro; 

Alunos apoiados ao abrigo do disposto no Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro e do apoio 

bonificado em distância por parte da Câmara Municipal de Loures. 

  

A 
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2. Percursos de mobilidade condicionada 

Destinam-se aos alunos que beneficiem de ação social escolar (ASE) e que efetuem percursos considerados 

de risco físico: fraca iluminação, falta de passeios etc., e que não têm a distância exigida por lei. 

Todos estes percursos têm que ser servidos por transportes públicos, desde que da área de residência até ao 

estabelecimento de ensino diste mais de 2.000 m, por via de trânsito de veículos automóveis. 

Estes percursos serão analisados sempre que se justifique pela Câmara Municipal de Loures, Junta de 

Freguesia e agrupamento de escolas/escola não agrupada. Sempre que as causas do risco sejam suprimidas, 

a autarquia poderá suspendê-los avisando os parceiros. 

Apoios: 

a) Ensino básico 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa-

escola serão apoiados em 100% e 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar 

respetivamente. 

b) Ensino secundário 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa-

escola serão apoiados 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar. 

3. Currículos Alternativos/Cursos Vocacionais/ Cursos Profissionais/Cursos de Educação e Formação/Estágios 

Abrangidos por Currículos Alternativos(CA), Cursos Vocacionais(CV), Cursos Profissionais(CP), Cursos de 

Educação e Formação(CEF) e Estágios, desde que se enquadrem nos critérios de distância definidos por lei. 

Os alunos que estiverem a frequentar estes currículos/cursos/estágios têm direito a 100% do carregamento 

do título de transporte escolar, desde que se enquadrem nos critérios de distância definidos por lei, entre a 

residência e o local do currículo/curso/estágio. 

A frequentarem escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Ciência e que frequentam curso 

profissional. Estes alunos devem estar abrangidos pelos limites de idade referidos na Lei n.º 85/2009, de 27 

de agosto. 

4. Otimização de meios afetos ao circuito especial  

Efetuar-se-á o transporte escolar através de circuito especial, para o estabelecimento de ensino, na existência 

de disponibilidade nos meios afetos legalmente previstos, desde que não sejam refletidos um aumento de 

custos, desvios de percurso ou alterações de horário até ao limite do meio de transporte alocado ao 

transporte escolar. Todas as situações serão analisadas caso a caso reservando-se ao (à) Vereador (a) com 

competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não os respetivos apoios. 
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5. Prolongamento de horário / componente de apoio à família e atividades de enriquecimento curricular 

As situações deverão ser analisadas caso a caso, desde que o prolongamento de horário/ componente de 

apoio à família e atividades de enriquecimento curricular sejam em parceria com o município, e que não 

exista um aumento de encargos financeiros, desvios de percurso ou alterações de horário. 

 

6. Alunos com necessidades educativas especiais (NEE) 

Será assegurado o transporte escolar, durante os períodos de atividade letiva, aos alunos com necessidades 

educativas especiais (de carácter permanente com programa educativo individual organizado nos termos do 

Decreto-Lei n.º 3/2008, de 7 de janeiro), de acordo com o n.º 1, alínea b), do art.º 13.º do Despacho n.º 

18987/2009, de 17 de agosto, desde que os alunos não beneficiem já de apoio prestado por outra entidade, 

sendo para tal solicitado um processo organizado pelos agrupamentos de escolas/escola não agrupada, onde 

conste: 

a) Nome do estabelecimento de ensino e endereço; 

b) Endereço do aluno e contacto do encarregado de educação; 

c) Tipo de deficiência acompanhada de relatório médico; 

d) Declaração de incapacidade; 

e) Local do apoio educativo; 

f) Horário escolar (com indicação da hora de ida e regresso). 

Todas estas situações deverão ser analisadas caso a caso em conjugação com a capacidade logística instalada 

existente e de acordo com a Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto. 

7. Frequência de estabelecimento de ensino junto ao local de trabalho do encarregado de educação 

Apoio a alunos que frequentam o ensino básico em estabelecimentos de ensino, junto ao local de 

trabalho do encarregado de educação, dentro do concelho de acordo com a distância legalmente 

exigida, entre a residência e o estabelecimento de ensino. 

8. Mudança de residência 

Se decorrer durante o ano letivo, dentro do Município, o apoio em transporte escolar é assegurado até 

final desse ano, desde que obedeça ao critério da distância. Quando ocorre a primeira avaliação do 

boletim de candidatura a transporte escolar e os alunos se encontrem na situação supramencionada o 

processo é analisado como sendo uma nova candidatura. 

9. Realojamento social 

Atribui-se o apoio em transporte escolar até final do ciclo, desde que obedeça ao critério da distância, 

quando o aluno/família são obrigados a uma mudança de residência no âmbito de um processo de 

realojamento social, desenvolvido pelo Município de Loures. 
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Artigo 4.º 

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO 

1. Os estabelecimentos de ensino implicados no presente plano são todos aqueles que se localizam dentro do 

concelho de Loures, quando pertençam à rede pública e/ou escolas da rede pública. 

2. Além dos estabelecimentos de ensino referidos no n.º anterior, estão ainda incluídas escolas situadas fora 

do concelho, desde que frequentadas por alunos residentes no concelho e que se encontrem nas condições 

definidas para o apoio em transporte escolar. 

Artigo 5.º 

DIVULGAÇÃO 

 

Solicitar-se-á aos estabelecimentos de ensino, dentro e fora do concelho/Juntas de Freguesia a divulgação dos 

requisitos necessários para os alunos poderem beneficiar dos apoios em transportes escolares, assim como a 

divulgação junto dos candidatos e encarregados de educação sobre o resultado do pedido efetuado. 

Artigo 6.º 

DOCUMENTOS A ENTREGAR/APRESENTAR 

1. A Câmara Municipal de Loures disponibilizará os boletins de candidatura ao apoio em transportes escolares 

no sítio www.cm-loures.pt. 

2. Os alunos a estudar em equipamentos educativos do concelho devem entregar no agrupamento de 

escolas/escola não agrupada, o boletim de candidatura a apoio em transporte escolar, fazendo-se 

acompanhar do comprovativo de residência (ex. fotocópia de recibo da água, luz, ou atestado da Junta de 

Freguesia, etc.) e apresentar o documento de identificação do aluno. 

3. Os alunos a estudar fora do concelho devem entregar e/ou apresentar o boletim de candidatura a apoio em 

transporte escolar depois de preenchido nas Juntas de Freguesia ou escolas fora do concelho (no caso dos 

alunos que carreguem mensalmente o título de transporte escolar), para verificação se os mesmos se 

encontram devidamente preenchidos. 

4. Os alunos com necessidades educativas especiais devem entregar, depois de devidamente preenchido, o 

boletim de candidatura ao transporte escolar no agrupamento de escolas/escola não agrupada e 

documentação complementar atestante da sua condição. 

5. Todos os alunos que recebam subsídio através das Juntas de Freguesia, deverão apresentar comprovativo do 

carregamento mensal do título de transporte escolar, sem o qual não poderão levantar o subsídio. 
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Artigo 7.º 

METODOLOGIA DE APOIO 
 

1. Alunos residentes que frequentam escolas no concelho 

a) Atribuição do carregamento do título de transporte escolar aos alunos do ensino básico e secundário 

oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada do concelho de Loures, 

conforme o disposto no artigo 2.º, n.ºs 1 e 2; 

b) Circuito especial de acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 3, e artigo 3.º, n.º 1. 

2. Alunos residentes que frequentam escolas fora do concelho 

a) Atribuição de subsídio - aos alunos do ensino básico e secundário a estudar em agrupamento de 

escolas/escola não agrupada fora do concelho, desde que devidamente comprovada a não existência 

de vaga, curso ou área no agrupamento de escolas/escola não agrupada da sua área de residência; 

b) Atribuição do carregamento do título de transporte escolar - aos alunos do ensino básico e 

secundário oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada fora do concelho 

que tenham aderido à metodologia de receberem apoio em transporte escolar mensalmente. 

Artigo 8.º 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

E ESCOLA NÃO AGRUPADA 

1. Após receção dos boletins, a escola atesta as informações prestadas nos mesmos e preenche o espaço 

destinado ao estabelecimento de ensino. Sem todos estes elementos o boletim será considerado incompleto. 

Seguidamente os boletins serão enviados via agrupamento de escolas/escola não agrupada para a Câmara 

Municipal de Loures - DE/DASE. 

2. Os processos dos alunos que se encontrarem incompletos terão 15 dias consecutivos após data de emissão 

de ofício, mencionando os documentos em falta, para regularizarem a sua situação. Findo o prazo o processo 

será considerado excluído e arquivado, sendo avisado o agrupamento de escolas/escola não agrupada. 

3. Envio das candidaturas para a Câmara Municipal de Loures - DE/DASE, no caso dos alunos carenciados ao 

abrigo da escolaridade obrigatória e a efetuar percursos de mobilidade condicionada, quando estas se 

encontrarem completas, assinalando se o aluno tem ASE. 

4. As escolas com ensino profissional, reconhecidas pelo Ministério da Educação e Ciência, indicam se o aluno 

é carenciado assinalando o respetivo escalão de ASE. 

5. Após receção da confirmação das candidaturas ao apoio em transportes escolares dos alunos do ensino 

básico e secundário, é solicitado ao agrupamento de escolas/escola não agrupada a divulgação das listagens 

enviadas pelo DE/DASE. 
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6. Os estabelecimentos de ensino devem comunicar ao DE/DASE as alterações de horário ou alterações ao 

calendário escolar, com 48 horas de antecedência. 

Artigo 9.º 

PRAZOS 

1. A Câmara Municipal de Loures disponibilizará no sítio www.cm-loures.pt a documentação ao agrupamento de 

escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de Freguesia até final do mês de junho. 

2. Os boletins de candidatura aos transportes escolares têm como data limite de entrada na autarquia: 

2.1. Enviados pelo agrupamento de escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de 

Freguesia: 

Ensino básico - até 3 de agosto 

Ensino secundário - até 31 de agosto 

2.2. Os boletins recebidos, com data de entrada na Câmara Municipal de Loures posterior às 

apresentadas, não produzirão efeitos no início do ano letivo. 

3. O DE/DASE fará a análise dos processos e informará o agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre 

quais os alunos que irão usufruir do apoio: 

Ensino básico - 3 de setembro 

Ensino secundário - até 26 de setembro 

4. O DE/DASE depois de analisar os processos de candidatura a transportes escolares dos alunos a estudar fora 

do concelho enviará listagem ao agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre quais os alunos que 

irão usufruir do apoio: 

Ensino básico - até 3 de setembro 

Ensino secundário - até 26 de setembro 

4.1. Após aprovação em reunião de Câmara o DE/DASE procederá ao envio desta informação para as 

Juntas de Freguesia. 

5. No final de cada período letivo as Juntas de Freguesia deverão enviar as listagens devidamente assinadas 

pelo encarregado de educação ou aluno, conforme comprovativo de levantamento do subsídio. 
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6. A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia será efetuada no período letivo seguinte a que diz 

respeito. 

7. Após a transferência das verbas para as Juntas de Freguesia, estas devem proceder ao pagamento dos 

subsídios aos alunos no espaço de um mês a contar da data de transferência da verba. 

 

Artigo 10.º 

CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 

 

1. O agrupamento de escolas/escola não agrupada ao receber a listagem com a confirmação dos alunos 

do ensino básico e secundário com direito ao carregamento do título de transporte escolar devem 

providenciar o preenchimento do modelo de requisição para carregamentos do título de transporte 

escolar para posterior carregamento junto dos agentes das empresas transportadoras. 

 

2. Os carregamentos do título de transporte escolar devem ser efetuados mensalmente até ao dia 15 de 

cada mês, excecionalmente até ao dia 20. 

 

3. Em caso de perda ou extravio do título de transporte escolar a Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza pela sua substituição, exceto quando o encarregado de educação ou aluno apresente 

comprovativo do furto, realizado na PSP ou GNR, ou o agrupamento de escolas/escola não agrupada 

ateste a veracidade do sucedido, desde que o mesmo ocorra no período letivo. 

 

4. As escolas não estão autorizadas a efetuar a entrega da requisição para carregamento de títulos de 

transporte escolar aos alunos sem prévia autorização do DE/DASE, assumindo todas as eventuais 

responsabilidades daí inerentes. 

 

Artigo 11.º 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO AOS APOIOS 

 

1. Até ao dia 5 do mês seguinte os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas devem remeter para a 

Câmara Municipal de Loures - DE/DASE as listagens devidamente assinadas pelos alunos ou encarregados de 

educação; 

 

2. As empresas transportadoras deverão, aquando do envio das faturas à Câmara Municipal de Loures - 

DE/DASE, juntar cópia das requisições de carregamento de títulos de transporte escolar e discriminar o tipo, a 

quantidade e o agrupamento de escolas/escola não agrupada a quem foram mensalmente fornecidas, tanto 

para os alunos a estudar dentro do concelho como fora deste. 
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Artigo 12.º 

UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS 

E TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS 

No caso dos circuitos especiais, compete ao (à) Vereador(a) com competência delegada, detetada a inexistência 

de circuito regular de transportes públicos que seja compatível com os horários escolares e após parecer técnico 

do DE/DASE, propor a criação de um circuito especial recorrendo em primeiro lugar às viaturas municipais. 

1. Caso não seja possível assegurar a situação descrita no ponto anterior, dever-se-á recorrer à adjudicação do 

serviço conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. 

2. Os agrupamentos de escolas/escola não agrupada serão posteriormente informados através de listagens 

enviadas pela Câmara Municipal de Loures - DE/DASE sobre a resolução destas situações. 

3. Posteriormente os encarregados de educação serão informados através de listagem afixada em local visível 

nos agrupamentos de escolas/escola não agrupada. 

4. No caso de avaria das viaturas afetas aos circuitos especiais pode, a Câmara Municipal de Loures, não ter 

condições de proceder à sua imediata substituição pelo que o transporte em causa poderá ficar suspenso. 

Esta situação deverá ser de imediato comunicada aos agrupamentos de escolas/escola não agrupada e aos 

encarregados de educação. 

5. A Câmara Municipal de Loures - DE/DASE é a entidade intermediária entre as escolas e a entidade que presta 

o serviço de transporte escolar - circuito especial. 

6. Aos encarregados de educação compete respeitar as seguintes condições de utilização: 

a) Indicar quem deverá entregar e receber os alunos no local da residência, assim como deverão avisar 

previamente a Câmara Municipal de Loures - DE/DASE, por escrito, caso se verifique alguma 

mudança da(s) pessoa(s) / entidade que habitualmente entrega(m) e recebe(m) o aluno; 

b)  Qualquer mudança de residência/contacto (ex. telefone) devem ser comunicadas por escrito ao 

DE/DASE; 

c) Respeitar o horário previsto de partida e chegada da viatura ao local de residência (será dada uma 

tolerância máxima de 5 minutos); 

d) Acompanhar os alunos na entrada e saída das viaturas; 

e) Avisar previamente o DE/DASE, no caso da ausência do aluno sempre que possível com 24 horas de 

antecedência. 

Nota: A Câmara Municipal de Loures não deixará um aluno sozinho, sendo que caso não exista ninguém para 

o receber, o aluno voltará para a escola ou será entregue às autoridades competentes. 
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Às escolas solicita-se ainda que: 

a) Avisem previamente a Câmara Municipal de Loures - DE/DASE sobre alterações dos horários 

escolares ou de encerramento da escola devido a situações pontuais com a antecedência mínima de 

48 horas; 

b) Enviem mensalmente um ofício a informar como está a decorrer o funcionamento dos transportes 

escolares - circuito especial para a Câmara Municipal de Loures - DE/DASE. 

Artigo 13.º 

FALSAS DECLARAÇÕES 

Todas as situações em que se verifiquem falsas declarações implicarão a suspensão imediata do apoio atribuído. 

Artigo 14.º 

PENALIZAÇÕES 

 

1. Tendo em conta a legislação em vigor relativa ao estatuto do aluno e os regulamentos internos dos 

estabelecimentos escolares, os alunos deverão cultivar uma educação para a cidadania pelo que, em caso de 

comprovada utilização abusiva, fraude, vandalismo dos transportes utilizados ou incumprimento das regras 

previstas pelo presente plano, ao (à) Vereador (a) com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, 

reserva-se o direito à suspensão do apoio concedido. 

 

2. Os alunos perderão o direito à utilização de transporte escolar nos casos em que deixem de frequentar com 

regularidade o estabelecimento de ensino, devidamente comprovado pelo Agrupamento de Escola. 

Artigo 15.º 

OUTRAS SITUAÇÕES 

1. Em caso algum se pode verificar uma duplicação de apoios.  

2. Todos os pedidos que ultrapassem as datas fixadas neste plano, serão analisados caso a caso, reservando-se 

ao Vereador com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não os 

respetivos apoios. 

Artigo 16.º 

OMISSÕES 

Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 
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CONTACTOS ÚTEIS 

 
 
ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 
 
Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 
 
SÍTIO NA INTERNET: 
 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt 

 
ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 
 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674 - 411 Loures 
 

CORREIO ELETRÓNICO: geral@cm-loures.pt 
 
TELEFONE: 
 

Departamento de Educação - 211 151 115/04 
 

Divisão de Ação Social Escolar - 211 151 178/211 151 132 
 

FAX: 
 
Departamento de Educação - 211 151 741 
 

Divisão de Ação Social Escolar - 211 151 740 


