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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

26.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 21 de novembro de 2018 

 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTA 
 

Justificada a falta da Sr.ª Vereadora Maria Rita 
Colaço Leão à presente Reunião. 

 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

• Sr. Presidente da Câmara 
 
• Sr. Vice-Presidente 
 
 
Senhoras Vereadoras: 
 
• Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 

Bernardo Lopes 
 
• Maria Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão 
 
• Ivone de Fátima da Cunha Gonçalves 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• Paulo Rui Luís Amado 
 
• Nuno Ricardo Conceição Dias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 

 
 

APROVAÇÃO DE ATA 
 

Projeto de Ata da 23.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 10 de outubro de 
2018. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, a Sr.ª Vereadora Maria Arlete 
Rodrigues Augusto Simão Barata e o Sr. 
Vereador Paulo Rui Luís Amado, por não terem 
estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 
 
 

VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

Voto de congratulação, pelo 25.º aniversário do 
IPTrans - Instituto Profissional de Transportes, 
apresentado pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 

 
PROPOSTA  DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 528/2018 

 
No passado dia 9 de novembro assinalou-se o 25.º 
aniversário do lPTrans - Instituto Profissional de 
Transportes. 
 
Fundado no ano 1993 e sob propriedade da 
Associação para o Ensino Profissional em 
Transportes e Logística, constituída numa parceria 
entre a Câmara Municipal de Loures, a 
Associação Nacional de Transportes Públicos 
Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM) e a 
Federação dos Sindicatos dos Transportes e 
Comunicações (FECTRANS), o lPTrans tem a 
missão de garantir a excelência na promoção e 
desenvolvimento do ensino, da formação e da 
certificação, com particular enfoque nos 
transportes e logística. 
 
Neste trajeto de 25 anos, esta entidade 
demonstrou sempre ser resiliente às 
adversidades, nunca se distanciando do objetivo 
de promoção e desenvolvimento do ensino, da 
formação e da certificação escolar e profissional 
em áreas que não apenas ligadas aos transportes 
e logística, com vista à elevação social, cultural e 
profissional de jovens e trabalhadores, 
contribuindo assim para a modernização e o 
progresso na envolvente social e económica. 
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Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista 
têm a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 21 de novembro de 2018, 
delibere: 
 
Congratular o IPTrans - Instituto Profissional de 
Transportes pelos 25 anos de atividade, com o 
desejo de sucesso no seu crescimento e 
afirmação como escola profissional de referência 
no país assente no conhecimento, competências e 
nos valores da cidadania, solidariedade, 
responsabilidade social, sustentabilidade, 
excelência e profissionalismo. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Processo n.º 48040/DCA/2018 
Concurso Público para aquisição de serviços 
de comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de disaster recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, para o Município de 
Loures, Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), Gesloures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
Loures Parque - Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda. 
Proposta de autorização da despesa, de 
aprovação do início e tipo de procedimento, das 
regras de entendimento e das peças do 
procedimento relativo à aquisição de serviços de 
comunicações, para os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 506/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 24.ª Reunião Ordinária de Câmara, 

realizada a 24 de outubro de 2018, foram 
aprovadas as regras de entendimento para a 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes, o início, tipo, peças do 
procedimento, a designação do gestor do 
contrato e do júri do procedimento para a 
aquisição de serviços de comunicações de 

rede fixa, móvel, dados e disaster recovery 
para a Câmara Municipal de Loures, Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), a 
Gesloures -- Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M. Unipessoal, Lda. e a Loures Parque - 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda.; 

 
B. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade adjudicatária 
com a execução do contrato a celebrar, o qual 
se estima seja de 1.246.190,48 € (um milhão, 
duzentos e quarenta e seis mil cento e 
noventa euros e quarenta e oito cêntimos), a 
que acrescerá o IVA, à taxa legal em vigor, se 
mostra adequado adotar o procedimento do 
tipo concurso público, com publicitação do 
anúncio no Diário da República e no Jornal 
Oficial da União Europeia, tudo em 
conformidade, designadamente, com o 
previsto no artigo 16.º, n.º 1, alínea c), artigos 
17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), e artigo 39.º 
todos do Código dos Contratos Públicos, dos 
quais 249.000,00 € (duzentos e quarenta e 
nove mil euros) para os SIMAR; 

 
C. No que aos SIMAR diz respeito, o órgão 

competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, designadamente os atos que resultam 
de delegação de competências dos órgãos 
competentes para contratar das demais 
entidades adjudicantes do agrupamento, é a 
Câmara Municipal de Loures e a Câmara 
Municipal de Odivelas; 

 
D. O Conselho de Administração dos SIMAR 

aprovou na 25.ª Reunião Ordinária, de 5 de 
novembro de 2018, através da proposta de 
deliberação n.º 377/2018, autorizar a despesa 
e início de procedimento por concurso público 
para aquisição de serviços de comunicações 
fixas, dados e móveis, e serviços disaster 
recovery com preço base para os 3 anos de 
vigência do contrato de 1.246.190,48 € (um 
milhão, duzentos e quarenta e seis mil cento e 
noventa euros e quarenta e oito cêntimos), a 
que acrescerá o IVA, correspondendo aos 
SIMAR o preço base de 249.000,00 € 
(duzentos e quarenta e nove mil euros). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto designadamente, na alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11/04) e 
nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 
1, alínea a), 36.º, 39.º, 67.º, 69.º e 136º, 290.º-A e 
474.º, n.º 3, alínea c), todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado e republicado 
pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, de 31 de agosto, 
aprovar: 
 
 
Autorização da despesa, o início e tipo de 
procedimento, regras de entendimento e as peças 
do procedimento de formação do contrato 
(Programa do Concurso, Caderno de Encargos), 
procedimento esse que ocorrerá sob a forma de 
concurso público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União Europeia, 
com vista à celebração de contrato de aquisição 
de serviços de comunicações de rede fixa, dados 
e móvel e serviços de disaster recovery, bem 
como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, para os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR). 

 
 

Loures, 14 de novembro 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) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 48618/48575/DCA/2018 
Aquisição de serviços de licenciamento de 
software para PCs dos Serviços do Município 
de Loures e para PCs das Escolas do 
Município de Loures, por lotes, ao abrigo do 
Acordo Quadro de Licenciamento de Software 
e Serviços Conexos da Entidade de Serviços 
Partilhados da Administração Pública, I.P. 
(ESPAP) 
Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, de nomeação do júri e de 
nomeação do gestor do contrato, e de aprovação 
do convite à apresentação de proposta e do 
caderno de encargos 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 514/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da informação n.º 

042/DMAQIT, E/74223/2018 e da informação 
n.º 043/DMAQIT, E/83098/2018, foi 
manifestada a necessidade de Aquisição de 
Serviços de Licenciamento de Software para 
PC’s dos Serviços do Município de Loures e 
para PC’s das Escolas do Município de 
Loures, por lotes, em número de 3 (três), ao 
abrigo do Acordo Quadro de Licenciamento de 
Software e Serviços Conexos da Entidade de 
Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP), a partir de 1 de março 
de 2019 e até 28 de fevereiro de 2022; 

 
B. Existe um Acordo Quadro de Licenciamento 

de Software e Serviços Conexos da Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP) que integra no seu 
Caderno de Encargos (cuja cópia se anexa 
como documento n.º 1) um conjunto de lotes, 
dos quais os Lotes 6 (Desktop Virtualization), 
42 (Object Relational Modeling), e 68 (Pacotes 
de Software), abrangem os bens e serviços 
que permitem a satisfação, na íntegra, das 
necessidades de aquisição identificadas para 
o Município; 

 
C. O Município de Loures, através de deliberação 

da Câmara Municipal e mediante celebração 
de Contrato de Adesão e subsequente Adenda 
(cujas cópias se anexam como documentos 
n.º 2 e n.º 3) com a então Agência Nacional de 
Compras Públicas, E.P.E., agora ESPAP, 
aderiu, enquanto entidade compradora 
voluntária, ao Sistema Nacional de Compras 
Públicas (SNCP), podendo, portanto, 
querendo, efetuar aquisições ao abrigo dos 
Acordos Quadro celebrados por esta entidade; 



 

 
N.º 22 

  

 
 

21 de NOVEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

8 

 

D. Tendo presente a natureza do Acordo Quadro 
aludido, o tipo de procedimento aquisitivo a 
desenvolver é o previsto no artigo 259.º do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
E. Nos termos da cláusula 2.ª do sobredito 

Contrato de Adesão, o Município de Loures 
ficou adstrito ao dever de negociar, adjudicar a 
aquisição e celebrar os contratos com as 
entidades fornecedoras, nas condições 
expressas em cada Acordo Quadro; 

 
F. Designadamente no n.º 5 do artigo 2.º e na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º do Caderno de 
Encargos, do Acordo Quadro de 
Licenciamento de Software e Serviços 
Conexos da Entidade de Serviços Partilhados 
da Administração Pública, I.P. (ESPAP), ficou 
consignado que os fornecimentos às 
entidades adquirentes seguem os termos 
definidos nesse Acordo Quadro, evidenciando-
se aqui, para esse efeito, a Parte II (artigos 
21.º a 33.º) do referido Caderno de Encargos; 

 
G. A proposta para autorização e tipo de início de 

procedimento, nomeação do júri e nomeação 
do gestor do contrato, o convite à 
apresentação de propostas e o caderno de 
encargos (documentos que se anexam como 
documentos n.º 4, n.º 5 e n.º 6) encontram-se 
delineados em função das necessidades a 
satisfazer pelo Município e em função das 
regras decorrentes do Acordo Quadro em 
causa; 

 
H. Os lotes que integram o procedimento, em 

número de 3 (três), são os seguintes: 
 
Lote I - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos do procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures, 
respeitando a arquitetura tecnológica em 
utilização, descrita no Anexo II também do 
Caderno de Encargos, bens e serviços esses a 
adquirir ao abrigo do Lote 6 (Desktop 
Virtualization) do Acordo Quadro; 
 
Lote II - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos do procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures, 
respeitando a arquitetura tecnológica em 
utilização, descrita no Anexo II também do 
Caderno de Encargos, bens e serviços esses a 
adquirir ao abrigo do Lote 42 (Object Relational 
Modeling) do Acordo Quadro; 

Lote III - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos deste procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures e 
nos equipamentos escolares, respeitando a 
arquitetura tecnológica em utilização, descrita no 
Anexo II também do Caderno de Encargos, bens e 
serviços esses a adquirir ao abrigo do Lote 68 - 
Pacotes de Software, do Acordo Quadro. 
 
I. Dos lotes referidos, o Lote I a II correspondem 

a serviços a serem prestados para PC’s dos 
Serviços do Município de Loures e o Lote III 
corresponde a serviços a serem prestados 
para PC’s dos Serviços do Município de 
Loures e para PC’s das Escolas do Município 
de Loures; 

 
J. O órgão competente para contratar, autorizar 

a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais, aprovar as 
minutas dos contratos, bem como para 
quaisquer outros atos inerentes ao 
procedimento aquisitivo em apreço é a 
Câmara Municipal, à luz do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 
33.º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 36.º e 259.º, 
ambos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, uma vez que se estima que, com a 
execução de todas as prestações que 
constituem os objetos dos contratos a 
celebrar, a despesa contratual global (artigo 
97.º do CCP) a pagar pelo Município possa ser 
na ordem de 601.957,98 € (seiscentos e um 
mil novecentos e cinquenta e sete euros e 
noventa e oito cêntimos) correspondendo à 
soma do preço base para o LOTE I (Aquisição 
ao abrigo do Lote 6 - Desktop Virtualization, do 
Acordo Quadro) 9.924,00 € (nove mil 
novecentos e vinte e quatro euros), com o 
preço base para o LOTE II (Aquisição ao 
abrigo do Lote 42 - Object Relational 
Modeling, do Acordo Quadro) 2.760,12 € (dois 
mil setecentos e sessenta euros e doze 
cêntimos) e com preço base para o LOTE III 
(Aquisição ao abrigo do Lote 68 - Pacotes de 
Software, do Acordo Quadro) 589.273,86 € 
(quinhentos e oitenta e nove mil duzentos e 
setenta e três euros e oitenta e seis cêntimos); 
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K. A respetiva despesa do Município de Loures 
está prevista e ocorrerá pela rubrica 0202 
070108 2002 I 23 em todos os lotes, conforme 
PRC n.º 3740/2018, datada de 25/10/2018 e 
PRC n.º 3799/2018, datada de 31/10/2018, 
produzindo-se efeitos financeiros apenas no 
ano de 2019. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, à luz do 
disposto, designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, 
alínea f), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, (repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), nos artigos 
36.º e 259.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na cláusula 2.ª do Contrato de 
Adesão do Município ao Sistema Nacional de 
Compras Públicas na qualidade de entidade 
compradora voluntária, e na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 6.º e n.º 1 do artigo 21.º, ambos os artigos 
do Caderno de Encargos do Acordo Quadro de 
Licenciamento de Software e Serviços Conexos da 
Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, I.P. (ESPAP), aprovar: 
 
A proposta para autorização do tipo e início de 
procedimento, nomeação do júri e nomeação do 
gestor do contrato, o convite à apresentação de 
proposta e o caderno de encargos, que se 
encontram em anexo, tendentes à celebração de 
contratos de aquisição de Serviços de 
Licenciamento de Software para PC’s dos 
Serviços do Município de Loures e para PC’s das 
Escolas do Município de Loures, por lotes, em 
número de 3 (três), ao abrigo do Acordo Quadro 
de Licenciamento de Software e Serviços Conexos 
da Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública, I.P. (ESPAP), 
correspondendo o LOTE I deste procedimento a 
bens e serviços integrados no Lote 6 - Desktop 
Virtualization, do Acordo Quadro, o LOTE II deste 
procedimento a bens e serviços integrados no 
Lote 42 - Object Relational Modeling, do Acordo 
Quadro e o LOTE III deste procedimento a bens e 
serviços integrados no Lote 68 - Pacotes de 
Software, do Acordo Quadro. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

NOMEAÇÃO DO JÚRI 
E NOMEAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1- Na sequência da manifestação das respetivas 

necessidades, conforme decorre da 
informação n.º 042/DMAQIT, E/74223/2018 e 
da informação n.º 043/DMAQIT, 
E/83098/2018, proponho a adoção do 
procedimento previsto no artigo 259.º do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), no 
âmbito do Acordo Quadro de Licenciamento 
de Software e Serviços Conexos da Entidade 
de Serviços Partilhados da Administração 
Pública, I.P. (ESPAP), para a formação de 
contratos, em número de 3 (três), por lotes, de 
Aquisição de Serviços de Licenciamento de 
Software para PC’s dos Serviços do Município 
de Loures e para PC’s das Escolas do 
Município de Loures, ao abrigo do Lote 6 - 
Desktop Virtualization, do Acordo Quadro, do 
Lote 42 - Object Relational Modeling, do 
Acordo Quadro e do Lote 68 - Pacotes de 
Software, do Acordo Quadro, contratos esses 
válidos até 28 de fevereiro de 2022 e com 
início de produção de efeitos pretendido para 
1 de março de 2019, diferindo-se esse início 
para o primeiro dia útil imediatamente seguinte 
ao da outorga e assinatura dos contratos caso 
tal outorga e assinatura não ocorra até ao 
referido dia 1 de março de 2019. 

 
2- Os 3 lotes que integram este procedimento 

aquisitivo são os seguintes: 
 
Lote 1 - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos deste procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures, 
respeitando a arquitetura tecnológica em 
utilização, descrita no Anexo II também do 
Caderno de Encargos, bens e serviços esses a 
adquirir ao abrigo do Lote 6 - Desktop 
Virtualization, do Acordo Quadro. 
 
Lote II - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos deste procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures, 
respeitando a arquitetura tecnológica em 
utilização, descrita no Anexo II também do 
Caderno de Encargos, bens e serviços esses a 
adquirir ao abrigo do Lote 42 - Object Relational 
Modeling, do Acordo Quadro. 
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Lote III - Para a aquisição de bens e serviços que 
se encontram descritos no Anexo I do Caderno de 
Encargos deste procedimento, os quais devem ser 
fornecidos assegurando a total compatibilidade 
nativa dos produtos com a globalidade das 
soluções em utilização no Município de Loures e 
nos equipamentos escolares, respeitando a 
arquitetura tecnológica em utilização, descrita no 
Anexo II também do Caderno de Encargos, bens e 
serviços esses a adquirir ao abrigo do Lote 68 - 
Pacotes de Software, do Acordo Quadro. 
 
Dos lotes referidos, os Lotes I a II correspondem a 
serviços a serem prestados para PC’s dos 
Serviços do Município de Loures e o Lote III 
corresponde a serviços a serem prestados para 
PC’s dos Serviços do Município de Loures e para 
PC’s das Escolas do Município de Loures. 
 
3- Para prossecução do processo de despesa, 

para além da presente proposta proponho, 
ainda, a aprovação do Convite para 
Apresentação de Proposta e do Caderno de 
Encargos, pela Câmara Municipal de Loures 
por ser o órgão competente para contratar ao 
abrigo do disposto, designadamente, na alínea 
f), n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e no 
artigo 36.º do CCP, uma vez que se estima 
que com a execução de todas as prestações 
que constituem o objeto dos contratos a 
celebrar, a despesa contratual global (artigo 
97.º do CCP) a pagar pelo Município possa ser 
na ordem de 601.957,98 € (seiscentos e um 
mil novecentos e cinquenta e sete euros e 
noventa e oito cêntimos), preço este que se 
mostra fixado no Caderno de Encargos como 
preço base global do procedimento, sendo o 
resultado da soma dos preços base unitários 
por lote conforme se segue: preço base para o 
LOTE I (Aquisição ao abrigo do Lote 6 - 
Desktop Virtualization, do Acordo Quadro) 
9.924,00 € (nove mil novecentos e vinte e 
quatro euros); preço base para o LOTE II 
(Aquisição ao abrigo do Lote 42 - Object 
Relational Modeling, do Acordo Quadro) 
2.760,12 € (dois mil setecentos e sessenta 
euros e doze cêntimos); preço base para o 
LOTE III (Aquisição ao abrigo do Lote 68 - 
Pacotes de Software, do Acordo Quadro) 
589.273,86 € (quinhentos e oitenta e nove mil 
duzentos e setenta e três euros e oitenta e 
seis cêntimos). 

 
 

4- Face ao disposto no artigo 259.º do Código 
dos Contratos Públicos, na cláusula 2.ª do 
Contrato de Adesão do Município ao Sistema 
Nacional de Compras Públicas na qualidade 
de entidade compradora voluntária, e na 
alínea c) do n.º 1 do artigo 6.º e n.º 1 do artigo 
21.º, ambos os artigos do Caderno de 
Encargos do Acordo Quadro em apreço, 
propõe-se que sejam convidadas a apresentar 
proposta através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, as seguintes entidades que 
integram os seguintes lotes: 

 
LOTE I - COM CONVITE AO ABRIGO DO LOTE 6 DO 
ACORDO QUADRO: 
 
- ALGARDATA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.; 
- ÂNGULO SÓLIDO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

INFORMÁTICOS, LDA.; 
 
- BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, 

LDA.; 
- CESCE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S.A.; 
- CHIEF SECURITY OFFICERS, S.A.; 
- CILNET - COMUNICAÇÕES E PROJETOS ESPECIAIS, 

S.A.; 
- COMPTA - INFRAESTRUTURAS E SEGURANÇA, S.A.; 
- COMPTA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA, S.A.; 
- CYBERGAL - GESTÃO, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, 

LDA.; 
- DIGITMARKET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- DIMENSION DATA PORTUGAL, S.A.; 
- ESPECTRO SISTEMAS INFORMAÇÃO, S.A.; 
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA.; 
- GFI PORTUGAL - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 

S.A.; 
- GLINTT MSV - CONCEÇÃO, INTEGRAÇÃO E GESTÃO 

DE INFRAESTRUTURAS TECNOLÓGICAS, S.A.; 
- HEWLETT - PACKARD PORTUGAL, LDA.; 
- IDENTITY, LDA. 
- IDW - CONSULTARIA EM SERVIÇOS DE 

INFORMAÇÃO, LDA.; 
- INCENTEA - TECNOLOGIA DE GESTÃO, S.A.; 
- INFORMANTEM - INFORMÁTICA E MANUTENÇÃO, 

LDA.; 
- INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS, S.A.; 
- IPBRICK, S.A.; 
- ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA.; 
- LINKCOM - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- LOGICWORKS - TECNOLOGIAS DE INFORMÁTICA, 

LDA.; 
- MAX ONE - MATERIAL DE ESCRITÓRIO, LDA.; 
- MC - COMPUTADORES, S.A.; 
- NOVABASE IMS - INFRASTRUCTURES & MANAGED 

SERVICES, S.A.; 
- ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.; 
- PAMAFE - INFORMÁTICA, LDA.; 
- PT COMUNICAÇÕES, S.A.; 
- REDITUS BUSINESS SOLUTIONS, S.A.; 
- REGRA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- RELOAD - CONSULTORIA INFORMÁTICA, LDA.; 
- ROAD2BIZ BUSINESS CONSULTING, LDA.; 
- SAFETECH, S.A.; 
- SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA, LDA.; 
- SYSVALUE - CONSULTORIA, INTEGRAÇÃO E 

SEGURANÇA EM SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
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- TCSI - DIGIBÉRIA TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 
S.A.; 

- TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- UNISYS (PORTUGAL) - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, 

S.A.; 
- VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 

S.A.. 
 
 
LOTE II- COM CONVITE AO ABRIGO DO LOTE 42 DO 
ACORDO QUADRO: 
 
- ALTRANPORTUGAL, S.A.; 
- BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, 

LDA.; 
- COMPTA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

INFORMÁTICA, S.A.; 
- DIGITMARKET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- ESPECTRO SISTEMAS INFORMAÇÃO, S.A.; 
- EVERGLEE CONSULTINO SERVICES, LDA.; 
- INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS, S.A.; 
- ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- LOG.OSCON, LDA.; 
- MC - COMPUTADORES, S.A.; 
- NORMÁTICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 

ORGANIZAÇÃO, S.A.; 
- NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE 

CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, 
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 

- NOVABASE IMS - INFRASTRUCTURES & MANAGED 
SERVICES, S.A.; 

- NOVABIT - INFORMÁTICA, UNIPESSOAL, LDA.; 
- ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.; 
- ORAMIX - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- PT COMUNICAÇÕES, S.A.; 
- REDITUS BUSINESS SOLUTIONS, S.A.; 
- ROFF - CONSULTORES INDEPENDENTES, S.A.; 
- SAFETECH, S.A.; 
- SOLIDNETWORKS - BUSINESS CONSULTING, LDA.; 
- SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA, LDA.; 
- TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- WHYMOB, LDA.; 
- WINTRUST - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA.. 
 
 
LOTE III - COM CONVITE AO ABRIGO DO LOTE 68 DO 
ACORDO QUADRO: 
 
- ALGARDATA - SISTEMAS INFORMÁTICOS, S.A.; 
- ALTRANPORTUGAL, S.A.; 
- ANO - SISTEMAS DE INFORMÁTICA E SERVIÇOS, 

LDA.; 
- BASEDOIS - INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES, 

LDA.; 
- CAPGEMINI PORTUGAL - SERVIÇOS DE 

CONSULTORIA E INFORMÁTICA, S.A.; 
- CESCE - SOLUÇÕES INFORMÁTICAS, S.A.; 
- COMPTA - INFRAESTRUTURAS E SEGURANÇA, S.A.; 
- COMPTA - EQUIPAMENTOS E SERVIÇOS DE 

INFORMATICA, S.A,; 
- CYBERGAL - GESTÃO, INFORMÁTICA E SERVIÇOS, 

LDA.; 
- DATAGATE - DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES 

INFORMÁTICAS, LDA.; 
- DIGITMARKET - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- DIMENSION DATA PORTUGAL, S.A.; 
- DOCUMÁTICA - SISTEMAS DE PROCESSAMENTO DE 

MEIOS DE PAGAMENTO E IMAGEM, LDA.; 
- FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS, LDA.; 
- GIANTSTEP, LDA.; 
- GLINTF - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES, 

SGPS, S.A.; 

- GMTEL - SERVIÇOS EM TECNOLOGIAS DE 
INFORMAÇÃO, LDA.; 

- HP ENTERPRISE SERVICES PORTUGAL, LDA.; 
- IDENTITY, LDA.; 
- INFORMÁTICA EL CORTE INGLÊS, S.A.; 
- INOVAR +AZ - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, LDA.; 
- IPBRICK, S.A.; 
- ITEN SOLUTIONS - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- J. P. M. & ABREU, LDA.; 
- KONICA MINOLTA BUSINESS SOLUTIONS PORTUGAL, 

UNIPESSOAL, LDA.; 
- LINK CONSULTING - TECNOLOGIAS DE 

INFORMAÇÃO, S.A.; 
- MC - COMPUTADORES, S.A.; 
- MICROIO - SERVIÇOS DE ELETRÓNICA, LDA.; 
- NORMATICA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA E 

ORGANIZAÇÃO, S.A.; 
- NOVABASE BUSINESS SOLUTIONS - SOLUÇÕES DE 

CONSULTORIA, DESENVOLVIMENTO, INTEGRAÇÃO, 
OUTSOURCING, MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE 
SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 

- NOVABASE IMS - INFRASTRUCTURES & MANAGED 
SERVICES, S.A.; 

- NOVAGEO SOLUTIONS, S.A.; 
- ONITELECOM - INFOCOMUNICAÇÕES, S.A.; 
- ORAMIX - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- PT COMUNICAÇÕES, S.A.; 
- QUIDGEST - CONSULTORES DE GESTÃO, S.A.; 
- REDITUS BUSIINESS SOLUTIONS, S.A.; 
- REGRA - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- ROAD2BIZ BUSINESS CONSULTING, LDA.; 
- ROFF - CONSULTORES INDEPENDENTES, S.A. 
- ROLLING SPACE - UNIPESSOAL, LDA.; 
- SHAREVALUE, LDA.; 
- SOLIDNETWORKS - BUSINESS CONSULTING, LDA.; 
- SYONE SBS SOFTWARE - TECNOLOGIA E SERVIÇOS 

DE INFORMÁTICA, LDA.; 
- TIMESTAMP - BUSINESS INTELLIGENCE & 

WAREHOUSING, LDA.; 
- TIMESTAMP - SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, S.A.; 
- VISUALFORMA - TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO, 

S.A.; 
- WINTRUST - CONSULTORIA E SERVIÇOS, LDA.; 
- WIRE E WIRELESS WORLD (3W), SERVIÇOS 

INFORMÁTICOS S.A.. 
 
5- Para a condução do procedimento, propõe-se 

que seja designado o seguinte júri, nos termos 
do disposto no artigo 67.º do CCP e lhe seja 
conferida competência para prestar 
esclarecimentos quanto à boa compreensão e 
interpretação a fazer das regras das peças do 
procedimento, nos termos estatuídos no 
número 1 do artigo 50.º do CCP, para além do 
previsto no artigo 69.º do mesmo Código: 

 
- Presidente - Dr. Viriato Aguilar 
 
- 1.º Vogal Efetivo - Dr. Paulo Soares 
 
- 2.º Vogal Efetivo - Sr.ª Ana Cristina Antunes 
 
- 1.º Vogal Suplente - Dr.ª Sónia Henrique 
 
- 2.º Vogal Suplente - Sr.ª Ana Paula Pardal 
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Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, apenas o 1.º vogal e 2.º vogal efetivos 
poderão, sucessivamente, substituir o presidente. 
 
 
6- Mais se propõe que, à luz do disposto no n.º 6 

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

 
7- Propõe-se que as propostas sejam 

apresentadas através da plataforma eletrónica 
Vortalnext, estabelecendo um prazo para 
apresentação das mesmas de 7 (sete) dias, 
contado a partir do dia seguinte ao dia do 
envio dos convites através da referida 
plataforma, tendo como hora limite de 
apresentação as 18 horas do sétimo dia do 
prazo. 

 
Se o termo do prazo ocorrer num sábado, 
domingo ou feriado, tal termo transfere-se 
para as 18 horas do primeiro dia útil seguinte. 

 
8- Foi verificado nesta data que a respetiva 

despesa do Município de Loures está prevista 
e ocorrerá pela rubrica 0202 070108 2002 I 23 
em todos os lotes, conforme PRC n.º 
3740/2018, datada de 25/10/2018 e PRC n.º 
3799/2018, datada de 31/10/2018, produzindo-
se efeitos financeiros apenas no ano de 2019. 

 
9- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para a fixação do 
preço base, encontra-se vertido na informação 
n.º 042/DMAQIT, E/74223/2018 e na 
informação n.º 043/DMAQIT, E183098/2018. 

 
10- Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor dos contratos decorrentes 
do procedimento o Dr. Paulo Soares, Chefe da 
DMAQIT, email paulo_soares®cm-loures.pt, 
telefone n.º 211150179, pelo que se propõe 
que seja nomeada como gestor do contrato a 
pessoa indicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

Loures, 12 de novembro de 2018. 
 

À consideração do Chefe da DCA 
 

A Instrutora do processo/Assistente Técnica 
 

(a) Ana Cristina Antunes 
 
 

A Coordenadora técnica 
 

(a) Paula Pardal 
 
 

De acordo 
O Chefe da OCA 

 
(a) Viriato Aguilar 

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

 
 
 
 

CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 
 

Processo de Registo n.º 1166/São João da 
Talha 
Proposta de celebração de Protocolo de Utilização 
de Imóvel Municipal entre o Município de Loures e 
a AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural (incidente sobre imóvel 
integrado no domínio privado municipal, inscrito no 
Serviço de Finanças 3158 - Loures-3 sob o artigo 
matricial n.º 37 da Secção B, da União das Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
descrito sob a ficha predial n.º 033/São João da Talha, 
sito na rua D. Nuno Álvares Pereira - Jardim Álvaro 
Roxo - Vale Figueira, em São João da Talha, com a 
área de 101,40 m2). 
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 508/2018 
 

Considerando que: 
 
A. É pretensão da AGREGAR - Associação de 

Apoio e Integração Social, Desportiva e 
Cultural a utilização de imóvel municipal para 
promoção de atividades que permitam integrar 
socialmente crianças e jovens de famílias mais 
fragilizadas oriundas da zona de São João da 
Talha; 

 
B. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude à pretensão da Associação; 

 
C. A Associação aceitou as condições 

apresentadas no protocolo proposto. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas g) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12/09, aprovar a 
celebração de Protocolo de Utilização de Imóvel 
Municipal entre o Município de Loures e a 
AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural, em anexo. 

 
 

Loures, 14 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

Minuta de Protocolo 
 

Utilização de Imóvel Municipal 
 

CLÁUSULA 1.ª 
OBJETO 

 
O imóvel, integrado no domínio privado municipal, 
inscrito no Serviço de Finanças Loures-3 sob o 
artigo n.º 37 da Secção B, da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, descrito sob a ficha predial n.º 
033/São João da Talha, sito na Rua D. Nuno 
Álvares Pereira (Jardim Álvaro Roxo), Vale 
Figueira, em São João da Talha, com a área de 
101,40 m2, cuja situação é a que se encontra 
refletida no Documento Complementar integrante 
do presente Protocolo, destina-se à promoção de 
atividades que permitam integrar socialmente 
crianças e jovens de famílias mais fragilizadas 
oriundas de São João da Talha e arredores. 

CLÁUSULA 2.ª 
GRATUITIDADE 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de cinco anos, renovando-se, automaticamente, 
por períodos de 1 (um) ano, caso não seja 
denunciado por nenhuma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
INFORMAÇÃO 

DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural deve apresentar um 
relatório semestral da atividade desenvolvida, 
assim como da situação dos bens objeto do 
presente Protocolo sob pena de se verificar a sua 
caducidade.  

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
ACOMPANHAMENTO 

DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 
 

O Município de Loures tem o direito de, quando e 
pelos meios que entender convenientes, 
acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades 
direta ou indiretamente relacionadas com o âmbito 
do Protocolo e solicitar informação adequada ao 
cumprimento das condições que resultam da sua 
celebração. 

 
 

CLÁUSULA 5.ª 
DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com água, eletricidade, gás (incluindo as 
despesas devidas com a autonomização dos 
contadores, quando aplicável), são da 
responsabilidade da AGREGAR - Associação de 
Apoio e Integração Social, Desportiva e Cultural, 
desde a data de início da ocupação do imóvel, que 
se verifica com a detenção das chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
PRAZO PARA A EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS 

REFERENTES 
A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 

 
A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural obriga-se a 
diligenciar pela colocação ou alteração da 
titularidade dos contadores de eletricidade, água e 
gás e a fazer prova de tal na Divisão de 
Administração Geral (DAG) e na Divisão de 
Equipamentos Coletivos (DEC), no prazo de 30 
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(trinta) dias (seguidos) a contar da data de início 
da ocupação do imóvel, sob pena de ser 
promovida a retirada dos contadores pelo 
Município de Loures, sem prejuízo de poder 
verificar-se a caducidade do Protocolo ou a 
revogação da deliberação ou decisão (quando 
aplicável) (caso aquele não tenha sido celebrado, 
por causa imputável à entidade) e sem prejuízo da 
responsabilidade quanto ao pagamento das 
despesas realizadas a partir da data em que se 
verificou a detenção da chave de acesso ao 
imóvel. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
OBRAS NO IMÓVEL 

 
A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural fica autorizada a 
proceder à execução das obras que considere 
úteis e necessárias à prossecução dos fins a que 
se destina o imóvel municipal, desde que 
previamente autorizadas pelo Município de 
Loures. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DOS BENS 

 
A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural assegurará a 
manutenção dos bens municipais, sendo 
responsável por conservá-los no estado em que 
lhes foram entregues, excetuando-se as 
deteriorações resultantes da sua utilização normal. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
SINISTROS E RESPONSABILIDADE 

 
1. A AGREGAR - Associação de Apoio e 

Integração Social, Desportiva e Cultural é 
responsável pela prestação de informação ao 
Município de Loures no prazo máximo de 5 
(cinco) dias após a ocorrência de qualquer 
facto que cause prejuízo ao bem municipal, a 
qual deve ser pormenorizada e acompanhada 
de fotos, orçamento ou fatura referente à 
reparação dos prejuízos e de auto policial, 
caso a causa do dano seja provocada por 
terceiro. 

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes decorrentes do imóvel é 
da AGREGAR - Associação de Apoio e 
Integração Social, Desportiva e Cultural. 

 
 
 

CLÁUSULA 10.ª 
INICIATIVAS NO IMÓVEL 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel deverá informar a AGREGAR 
- Associação de Apoio e Integração Social, 
Desportiva e Cultural com, pelo menos, 30 (trinta) 
dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
RUÍDO 

 
A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural obriga-se a respeitar 
o que se encontra estabelecido no Regulamento 
Geral do Ruído, nomeadamente no que concerne 
ao período de funcionamento das respetivas 
atividades. 

 
 

CLÁUSULA 12.ª 
DENÚNCIA 

 
Poderá ser denunciado o presente Protocolo, 
desde que: 
 
1. O Município de Loures avise, por escrito, a 

AGREGAR - Associação de Apoio e 
Integração Social, Desportiva e Cultural, com, 
pelo menos, 6 (seis) meses de antecedência. 

 
2. A AGREGAR - Associação de Apoio e 

Integração Social, Desportiva e Cultural avise, 
por escrito, o Município de Loures, com uma 
antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) 
dias. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
EXTINÇÃO 

 
O Protocolo findará: 
 
1. Se o funcionamento das atividades ali 

exercidas provocar, de modo evidente, 
incomodidade para os restantes residentes 
contíguos ao imóvel. 

 
2. Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Protocolo ou se houver paralisação de 
atividade e sem motivo justificado, por período 
superior a 12 (doze) meses. 

 
3. Se a AGREGAR - Associação de Apoio e 

Integração Social, Desportiva e Cultural 
proporcionar o uso privativo do local a 
terceiros, total ou parcialmente, sem prévia 
autorização do Município de Loures. 
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4. Se a AGREGAR - Associação de Apoio e 
Integração Social, Desportiva e Cultural deixar 
de ter existência jurídica própria e autónoma. 

 
5. Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 14.ª 
DEVOLUÇÃO DOS BENS 

 
Findo o Protocolo: 
 
1. O imóvel e bens móveis municipais serão 

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização pela AGREGAR - Associação 
de Apoio e Integração Social, Desportiva e 
Cultural, pelas obras por esta realizadas. 

 
2. A AGREGAR - Associação de Apoio e 

Integração Social, Desportiva e Cultural 
deverá entregar os bens municipais, no prazo 
de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o 
Município de Loures retoma a posse dos 
mesmos. 

 
 

CLÁUSULA 15.ª 
BENFEITORIAS 

 
A AGREGAR - Associação de Apoio e Integração 
Social, Desportiva e Cultural poderá levantar as 
benfeitorias úteis, mas apenas no caso de não 
provocar detrimento do imóvel, não tendo direito a 
haver o valor delas em caso contrário. 

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente Protocolo, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre a AGREGAR - Associação de 
Apoio e Integração Social, Desportiva e Cultural e 
o Município de Loures, com respeito pelos 
princípios gerais de direito e pelas regras legais ao 
caso aplicáveis. 

 
 

CLÁUSULA 17.ª 
COMUNICAÇÕES 

 
As notificações e comunicações entre as partes no 
âmbito da execução do Protocolo devem ser 
efetuadas por via eletrónica para os seguintes 
endereços: 

 

Rubricas dos outorgantes 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 

___________________________ 
 
 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
 

ao Protocolo 
[parte de imóvel municipal 

sito na rua D. Nuno Álvares Pereira 
(Jardim Álvaro Roxo), Vale Figueira, 

em São João da Talha, 
União das Freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha 
e Bobadela] 

 
BEM IMÓVEL 

 
O estado de conservação da parte do imóvel e 
suas dependências, bem como do edifício em que 
se integra é o seguinte: 
 

 

Descrição 
Estado 

de conservação 1 
(bom/mau/razoável) 

 

Parte de imóvel 
com a área digital apurada 
de 101,40 m2, 
composto por um piso. 

Razoável 

Dependências 
do imóvel 2 

Parte do imóvel composto 
por: 
- espaço amplo vedado 

com portas de vidro, 
com balcão; 

- um (1) espaço 
de cozinha; 

- uma (1) despensa; 
- uma (1) 

parte de logradouro 
coberto de acesso, 

- com churrasqueira, 
balcão 
e armários embutidos. 

Razoável 

Edifício 
em que se integra 
o imóvel 3 

Imóvel municipal composto 
por um conjunto de edifícios 
de 1 (um) e 2 (dois) pisos 
implantados em parte do 
jardim público denominado 
"Jardim Álvaro Roxo” 

Razoável 

 
Valor do bem imóvel 4 
(aquisição/produção) 

Data correspondente ao 
valor do bem imóvel 

 139.620,00 € 13.11.2018 

 
As chaves de acesso à parte do imóvel municipal 
com 101,40 m2, em número de 36 (trinta e seis), 
são entregues com a assinatura do Protocolo de 
que este Documento Complementar é parte 
integrante. 
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1 São parte integrante deste Documento Complementar 4 
fotografias de parte do imóvel e a planta de localização 
correspondente. 
 
2
 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 

etc. 
 
3
 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 

objeto do Protocolo e o edifício. 
 
4
 Inclui valor do terreno sobre o qual o equipamento está 

implantado. 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções da 
Sr.ª Vereadora e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias) 

 
 
 
 

TURISMO 
 

Proposta de aprovação das Normas de 
Participação da Venda de Natal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 509/2018 

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

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

 
B. Ao longo dos últimos anos se tem vindo a 

afirmar a iniciativa Festival de Natal, como um 
evento que pretende posicionar Loures como 
um espaço aberto à animação e atividades 
ligadas à época natalícia, dinamizando o 
centro da cidade através de uma atrativa 
oferta complementar ao comércio tradicional; 

 
C. Se pretende alterar a designação da iniciativa 

para Mercado de Natal, tendo em conta o seu 
objetivo de dinamização do centro da cidade e 
da envolvência do comércio local; 

 
D. Umas das vertentes centrais do Mercado de 

Natal é uma Venda de Natal, e que se 
pretende que a mesma reúna o que de melhor 
o nosso Concelho tem para oferecer, em 
termos de artesanato e de produtos biológicos 
e regionais, mas que permita igualmente aos 
comerciantes locais a exposição e venda dos 
seus produtos durante a iniciativa; 

 

E. A próxima edição do Mercado de Natal terá 
lugar entre os dias 14 e 23 de dezembro, no 
centro da cidade de Loures, na zona 
envolvente aos Paços do Concelho. 

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

 
 

Loures, 14 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 

Artigo 1.º 
(Organização e objetivo) 

 
A Venda de Natal é uma iniciativa organizada pelo 
Município de Loures integrada no Mercado de 
Natal, e tem como objetivo a promoção do 
comércio local, complementando-se esta oferta 
com expositores de artesanato tradicional e 
urbano e de produtos biológicos e regionais. 

 
 

Artigo 2.º 
(Localização) 

 
Este certame terá lugar de 14 a 23 de dezembro, 
na Cidade de Loures, junto aos Paços do 
Concelho. 

 
 

Artigo 3.º 
(Horário de funcionamento) 

 
O evento funciona de segunda a sexta e aos 
domingos, das 12h00 às 19h00h, e aos sábados 
das 11h00 às 19h00.   

 
 

Artigo 4.º 
(Âmbito) 

 
1. Podem participar, enquanto expositores, na 

Venda de Natal: 
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a) Comerciantes locais com estabelecimento no 
centro da cidade de Loures; 

b) Artesãos a título individual, centros e 
cooperativas de artesanato, associações e 
instituições particulares de solidariedade social 
(IPSS), desde que apresentem peças 
genuínas e de produção própria; 

c) Produtores biológicos e regionais. 
 
2. Os expositores só poderão vender produtos 

habitualmente comercializados no âmbito da 
sua atividade regular. 

 
 

Artigo 5.º 
(Vagas) 

 
1. O número de lugares disponíveis é de 18 

(dezoito). no limite máximo de 6 (seis) por 
área. 

 
2. Caso o número de inscrições não atinja o 

limite máximo referido no número anterior, as 
vagas serão preenchidas por candidaturas das 
restantes áreas, considerando-se a melhor 
pontuação e, havendo empate, a data e hora 
de entrada da inscrição nos serviços 
municipais. 

 
 

Artigo 6.º 
(Candidaturas) 

 
1. As candidaturas são feitas através do 

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

 
a) Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou 

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

b) Fotocópia da Carta de Artesão (quando 
aplicável); 

c) Fotos dos produtos a expor (mínimo de 5 e 
máximo de 10), consideradas representativas 
do trabalho do expositor. 

 
2. O envio da fotocópia do cartão de cidadão 

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

 
3. O prazo limite para apresentação de 

candidaturas é dia 29 de novembro, e podem 
ser entregues pelas seguintes formas: 

a) Por e-mail, através do endereço eletrónico 
turismo_inscricoes@cm-loures.pt; 

b) Por correio, para o endereço Câmara 
Municipal de Loures - Unidade de Turismo - 
E.N.8, Parque Adão Barata, 2674-501 Loures, 
considerando-se a data do respetivo carimbo; 

c) Presencialmente, na Unidade de Turismo, no 
Parque da Adão Barata, nos dias úteis entre 
as 9h00 e 12h30 e as 14h00 e 17h30. 

 
 

Artigo 7.º 
(Exclusão de candidaturas) 

 
1. A Organização será responsável pela seleção 

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

não cumpram os prazos mencionados no 
artigo 6º; 

b) As inscrições que não se enquadrem no 
âmbito da Venda de Natal.   

 
3. O período de reclamação, após comunicação 

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

 
4. As reclamações devem ser obrigatoriamente 

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

 
 

Artigo 8.º 
(Critérios de seleção dos candidatos) 

 
1. A Unidade de Turismo é responsável pela 

seleção das candidaturas recebidas.  
 
2. São critérios de seleção: 
 
a) Na área do artesanato, a qualidade e mestria 

de execução/técnicas manuais utilizados, a 
criatividade, a estética, a variedade das 
peças/produtos a expor e o “trabalho ao vivo”, 
sendo a carta de artesão fator de desempate; 

b) Na área dos comerciantes locais, o 
enquadramento dos produtos no espírito do 
evento;  

c) Na área dos produtos regionais e biológicos, a 
variedade e qualidade dos produtos a expor e 
a ligação dos mesmos com a região saloia. 

 
3. Todos os critérios enunciados para as 

diferentes áreas são pontuados numa escala 
de 1 a 10 e têm a mesma ponderação. O 
resultado de cada uma das avaliações será a 
média da pontuação obtida em todos os 
critérios. 
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4. Em caso de empate, com exceção das 
candidaturas de artesanato, será considerada 
a ordem de inscrição, nomeadamente a data e 
hora de entrada da candidatura nos serviços 
municipais. 

 
5. Os comerciantes locais com estabelecimento 

na Rua da República e artérias adjacentes 
terão prioridade de participação. 

 
6. O resultado do processo de seleção e 

exclusão das candidaturas será sempre 
comunicado pela Organização. 

 
 

Artigo 9.º 
(Valor de participação) 

 
A participação nesta Venda de Natal é gratuita. 

 
 

Artigo 10.º 
(Ocupação) 

 
1. A atribuição dos espaços a cada um dos 

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

 
2. A ocupação/preparação dos espaços pelos 

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

 
3. O mobiliário expositivo é da responsabilidade 

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

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

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

 
6. O expositor deve permanecer no seu espaço 

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

 
7. Não é permitida a abertura dos espaços fora 

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

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

9. Os espaços disponibilizados aos expositores 
não podem ser cedidos a terceiros. 

 
 

Artigo 11.º 
(Obrigações do Município) 

 
Cabe ao Município de Loures, no âmbito do 
presente evento, a: 
 
a) Conceção da imagem gráfica do evento; 
b) Cedência do local para a sua realização; 
c) Disponibilização dos stands e distribuição da 

ocupação dos espaços; 
d) Colocação de letterings identificativos; 
e) Vigilância do recinto do evento, bem como a 

limpeza das áreas comuns de circulação; 
f) Divulgação do evento; 
g) Programação/animação associada ao evento. 

 
 

Artigo 12.º 
(Obrigações dos expositores) 

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

identificação, fornecido pelo Município; 
b) A disposição das suas peças/produtos, 

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

c) Zelar pelos seus produtos em caso de 
condições atmosféricas adversas; 

d) Garantir a segurança de todos os materiais e 
dos produtos expostos; 

e) Deixar o seu espaço limpo e livre de detritos 
no final de cada dia; 

f) O cumprimento dos horários do evento, bem 
como das montagens e desmontagens. 

 
 

Artigo 13.º 
(Apoio ao evento) 

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

 
 

Artigo 14.º 
(Disposições finais) 

 
1. Não são admitidos menores de 16 anos como 

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

 
3. Os vendedores são os únicos responsáveis, 

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

 
4. A Organização poderá realizar ações de 

avaliação dos espaços dos expositores e 
respetivos produtos.  

 
5. O alojamento, transporte e alimentação dos 

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

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

 
7. A inscrição na Venda de Natal implica a 

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

 
8. Os casos omissos serão decididos pela 

Organização. 
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MUNICÍPIO DE LOURES 
 

                                                                                                                           Comerciante local � 
 

Artesanato � 
 

Produtos biológicos e regionais � 
 

FICHA DE INSCRIÇÃO 
 

VENDA DE NATAL 
 

(Preencher com letras maiúsculas) 
 

Nome do responsável: ____________________________________________________________________ 
 
Nome do expositor (a constar no stand): ______________________________________________________ 
 
Tipo de Trabalho/Produto a expor: __________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
NIF/NIPC: ______________________________________________ Data de nascimento: ___ / ___ / _____ 
 
Morada: _______________________________________________________________________________ 
 
Código postal: ______ - ____ Localidade: ____________________________________________________ 
 
Telefone: ___________________ e-mail: _____________________________________________________ 
 
Eventos em que participou anteriormente: ____________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________________ 
 
Trabalho ao vivo: Sim �             Não � 
 
 
� Declaro ainda que tomei conhecimento e que aceito as Normas de Participação definidas para a Venda 
de Natal. 
 
Data: ___ / ___ / _____           ______________________________________________________________ 
 

(Assinatura) 
 
______________________________________________________________________________________ 
A PREENCHER PELA ORGANIZAÇÃO: 
 
N.º de ordem: _____________ 
 
Data de Inscrição: ___ / ___ / _____                                                             Hora de inscrição: ____ h ____ m 
 
Anexos: 
 
� Fotocópia do BI e cartão de contribuinte ou cartão de cidadão 
� Apresentação do original do cartão de cidadão na UT 
� Fotos dos produtos a expor 
� Carta de Artesão/Unidade Produtiva Artesanal 
 
Rubrica: __________________________________ 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo participado na votação o Sr. Vereador Nuno Ricardo 
Conceição Dias) 
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REPRESENTAÇÃO MUNICIPAL 
 

Proposta de nomeação do Representante do 
Município de Loures na Assembleia Geral da 
Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., para o período 
compreendido entre 16 de novembro e 15 de 
dezembro de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 510/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Na 24.ª Reunião Ordinária de Câmara, 

realizada a 24 de outubro de 2018, foi 
nomeado como representante do Município de 
Loures na Assembleia-Geral da GESLOURES, 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., o vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço; 

 
B. Na 7.ª Reunião Extraordinária de Câmara, 

realizada a 12 de novembro de 2018, o 
vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço pediu 
a suspensão de mandato, pelo prazo de 30 
dias, com início a 16 de novembro e término a 
15 dezembro de 2018; 

 
C. Se torna necessário proceder à nomeação de 

novo representante do Município de Loures na 
Assembleia-Geral da GESLOURES, no 
período em que o vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço tem o seu mandato suspenso. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
conjugado com o n.º 2 do artigo 26.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, na sua atual redação, e 
n.º 1 do artigo 12.º e n.º 3 do artigo 9.º ambos dos 
Estatutos da GESLOURES, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., 
nomear como representante do Município de 
Loures na Assembleia Geral daquela entidade, o 
Vereador Tiago Farinha Matias no período de 16 
novembro a 15 de dezembro de 2018, findo o qual 
o vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço retomará 
a sua representação na Assembleia Geral. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 14 de novembro de 2018 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
(Aprovada por maioria, com 4 votos a favor e 7 
votos em branco, mediante escrutínio secreto) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 66161/URB_V_89_RJUE/2018 
Adelino Gameiro Marques 
Proposta de isenção de pagamento de taxa de 
vistoria. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 513/2018 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 4; 

 
B. A declaração do Instituto da Segurança Social, 

IP Centro Distrital de Lisboa, comprovativo de 
insuficiência económica. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
artigo 5.º n.º 1, alínea d), do Regulamento de 
Taxas do Município de Loures, relativamente ao 
processo n.º 66161/URB/2018, em nome de 
Adelino Gameiro Marques, sita no Largo 1.º de 
Maio n.º 5, 2.º Dt.º, em São João da Talha, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, aprovar: 
 
A isenção da taxa de vistoria, prevista no art.º 39.º 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, num total de 192,00 € (cento e noventa e 
dois euros). 
 
… 
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Loures, 12 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

PLANEAMENTO E REABILITAÇÃO URBANA 
 

Proposta de alteração dos Termos de Referência 
do Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia, de 
calendarização dos prazos para elaboração do 
Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia, de acordo com a 
alteração dos termos de referência, de 
manutenção do Plano de Pormenor objeto de 
avaliação ambiental e de fixação de prazos para 
formulação de sugestões. 

 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 511/2018 
 

Considerando que: 
 
A. Através da deliberação de aprovação da 

proposta 255/2015, na Reunião de Câmara de 
09-06-2015, foi aprovada, por unanimidade, a 
elaboração do Plano de Pormenor da Quinta 
dos Remédios - Parque de Ciência e 
Tecnologia, e os respetivos termos de 
referência; 

 
B. Que foram iniciados os trabalhos de 

elaboração nos pressupostos então 
estabelecidos, contando com a natureza e 
vocação do IST para abrir novas condições de 
integração espacial e funcional do espaço da 
Quinta dos Remédios na envolvente da 
Bobadela/São João da Talha, e apostando na 
concertação dos objetivos e termos fixados no 
Plano Diretor Municipal (PDM) para a 
Subunidade Operativa de Planeamento e 
Gestão (SUOPG) 23 com as perspetivas de 
desenvolvimento do campus por parte do IST; 

 
 
 
 
 
 

C. A Resolução do Conselho de Ministros n.º 
28/2018, de 9 de março, que determinou a 
localização, na área de intervenção, de uma 
importante nova unidade de saúde, integrada 
no Serviço Nacional de Saúde (SNS), 
apetrechada para o tratamento de doentes 
com cancro, com recurso a tecnologias de 
ponta e associada à unidade de investigação e 
desenvolvimento, situada no Campus 
Tecnológico e Nuclear do Instituto Superior 
Técnico (IST), na Bobadela; 

 
D. Tal fator, não comprometendo o conceito 

inicial do Plano, pelo seu valor acrescentado, 
exige que se adeque a capacidade conferida 
pelo PDM de Loures aos requisitos 
operacionais do novo equipamento a 
implantar, cuja influência ultrapassa, não 
apenas a dimensão local, mas também a 
dimensão nacional; 

 
E. Que o novo modelo de ocupação não se 

restringe à consideração do equipamento, mas 
terá em conta as funções complementares 
associadas e os recursos de sustentação 
daquele investimento; 

 
F. A alteração dos termos de referência agora 

proposta e a recalendarização dos prazos de 
elaboração do Plano, concertados no âmbito 
da cooperação com o IST, visam proporcionar 
enquadramento às novas necessidades 
formadas e proporcionar o tempo necessário à 
construção do novo modelo; 

 
G. As características dos novos equipamentos 

programados, não alteram a necessidade de 
imposição de uma rigorosa avaliação 
ambiental. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pelos n.ºs 1 e 3 do artigo 
76.º e n.ºs 1 e 2 do artigo 78.º do Regime Jurídico 
dos Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, na 
redação em vigor, aprovar: 
 
1. A calendarização dos prazos a observar a 

partir do presente, para a elaboração do Plano 
de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia, de acordo 
com a alteração dos termos de referência 
agora submetidos a deliberação; 
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2. Os novos Termos de referência do Plano de 
Pormenor da Quinta dos Remédios - Parque 
de Ciência e Tecnologia, em anexo à presente 
proposta; 

 
3. Manter a necessidade de o Plano de 

Pormenor ser objeto de avaliação ambiental, 
nos termos do Decreto-Lei n.º 232/2007, de 15 
de junho, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
58/2011, de 4 de maio; 

 
4. Fixar um prazo de 15 dias, a partir da data de 

publicação da presente deliberação em Diário 
da República, para a formulação de sugestões 
e para a apresentação de informações sobre 
quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito do respetivo 
procedimento de elaboração. 

 
… 

 
Loures, 14 de novembro de 2018 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Para comodidade de 
consulta, a alteração dos Termos de Referência 
do Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios - 
Parque de Ciência e Tecnologia encontra-se 
disponibilizada em Anexo, nas páginas finais da 
presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RECURSOS HUMANOS 
 

SEGURANÇA, SAÚDE OCUPACIONAL 
E APOIO PSICOSSOCIAL 

 
Proposta de transferência de verba para o CCDML 
- Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, no âmbito de realização de Festa de Natal 
para os filhos dos trabalhadores - 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 519/2018 

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

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

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

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

 
C. O montante referido anteriormente é de 

347.507,81 € (trezentos e quarenta e sete mil, 
quinhentos e sete euros e oitenta e um 
cêntimos) para o ano de 2018; 

 
D. No orçamento do município, para o ano 

económico de 2018, está prevista, na 
classificação 03.03/04.07.01.01, verba 
destinada à aquisição de brinquedos para a 
festa de Natal 2018; 

 
E. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

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

contributiva devidamente regularizada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
17.586,32 € (dezassete mil, quinhentos e oitenta e 
seis euros e trinta e dois cêntimos), sem prejuízo 
do acerto de contas a que houver lugar em 2019, 
mediante a apresentação da respetiva fatura e 
deliberação desse órgão. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

Proposta de transferência de verbas para o 
Agrupamento de Escolas Maria Keil e para a 
Escola Secundária de Camarate, no âmbito da 
realização do I Seminário da Rede Municipal de 
Intervenção na Violência Doméstica de Loures - 
colaboração no serviço de catering do evento. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 526/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Departamento de Coesão Social e 

Habitação/Unidade de Igualdade e Cidadania, 
solicitou a colaboração do Departamento de 
Educação para apoiar na realização de dois 
“coffee breaks”, através dos alunos do Curso 
de Restauração de duas escolas do Concelho, 
que decorrerão durante o Seminário sobre a 
Temática da Violência Doméstica a realizar no 
dia 29 de novembro no Palácio dos 
Marqueses da Praia e de Monforte, em 
Loures; 

 
 
 

B. O número de participantes previsto em cada 
um dos “coffee breaks” é cerca de 150, pelo 
que o apoio à iniciativa será dinamizado pelo 
Agrupamento de Escolas Maria Keil, na parte 
da manhã, e pela Escola Secundária de 
Camarate, na parte da tarde, envolvendo 
assim os alunos dos cursos de restauração, 
em contexto de formação prática, o que 
constitui uma mais-valia para a aprendizagem 
e desenvolvimento dos mesmos. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas referentes 
ao apoio financeiro nos seguintes moldes: 
 
1. Ao Agrupamento de Escolas Maria Keil 345,00 

€ (trezentos e quarenta e cinco euros); 
 
2. À Escola Secundária de Camarate 345,00€ 

(trezentos e quarenta e cinco euros). 
 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no fornecimento de refeições 
escolares, no âmbito do Serviço de Apoio à 
Família - acertos referentes aos meses de abril a 
junho de 2018 e verba referente ao mês de julho 
de 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 515/2018 

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

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, fornecem o 
serviço de refeições escolares dos 
alunos/crianças que frequentam as respetivas 
escolas e jardins de infância; 
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B. No âmbito da colaboração suprarreferida há 
que proceder aos acertos de verbas relativos 
aos meses de abril a junho de 2018 e à 
transferência da verba relativa ao mês de julho 
de 2018; 

 
C. As entidades parceiras e os valores dos 

acertos e das verbas a transferir para cada 
uma das entidades encontram-se descritas na 
Informação n.º 504/DE-DASE/CL, datada de 
31 de outubro de 2018, que se encontra em 
anexo à presente proposta. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
transferência de 15.074,79 € (quinze mil e setenta 
e quatro euros e setenta e nove cêntimos) às 
entidades parceiras. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
N.º 

Identificação 
Fiscal 

Entidade Equipamento Julho Total 
Acertos 

Valor 
(em euros) 

EB Infantado (JI) 954 503845531 Associação de Pais e Enc. de Educação 
do EB1/JI do Infantado EB Infantado (1.º ciclo) 1535 

2.818 8.454,00 € 

501391509 Centro Popular Infantil “Nascer do Sol” EB n.º 2 Bobadela 591 839 2.517,00 € 
503666602 Associação “Cantinho da Pequenada” EB Frielas 260 354 1.062,00 € 

EB do Zambujal (JI) 247 503180360 Associação de Reformados, Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal EB do Zambujal (1.º ciclo) 297 

673 2.019,00 € 

501513671 Associação Comunitária de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de Sacavém 

JI de Quinta de São José 41 331 1.022,79 € 

Total 3.925 5.015 15.074,79 € 

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de transferência de verba, no âmbito de 
Protocolo celebrado entre o Município de Loures e 
a União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal - transportes escolares de alunos 
do ensino básico. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 524/2018 

 
Considerando que: 
 
A. Conforme disposto no artigo 33.º, n.º 1, da Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, é competência do Município 
assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares; 

 
B. No ano letivo de 2017/2018 foi celebrado um 

protocolo de colaboração, no âmbito dos 
transportes escolares, entre o Município de 
Loures e a União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, com o objetivo de 
suportar as despesas de transporte dos alunos 
do ensino básico daquela área territorial que 
residam a menos de 2.500 metros da paragem 
de autocarro, desde que morem em locais não 
servidos por transportes públicos e cuja escola 
da área de residência se encontre a mais de 
3.000 metros ou 4.000 metros, sem ou com 
refeitório escolar, respetivamente; 

 
C. Os pressupostos que estiveram subjacentes à 

celebração do referido protocolo mantêm-se e 
o mesmo continua em vigor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, bem como do n.º 3 
da cláusula 3.ª do protocolo celebrado entre o 
Município de Loures e a União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, aprovar a 
transferência de 10.500,00 € (dez mil e quinhentos 
euros) para esta União de Freguesias, para 
suportar as despesas de transporte dos alunos do 
ensino básico da sua área territorial. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

INTERVENÇÃO E PLANEAMENTO EDUCATIVO 
 

Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas, para apoio à 
manutenção de elevadores das escolas EB 2,3 e 
EBI. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 517/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, 

descentraliza competências inerentes ao 
funcionamento da rede escolar do ensino 
básico e educação pré-escolar; 

 
B. O contrato de execução de transferência de 

competências no âmbito da Educação foi 
estabelecido entre o Município de Loures e o 
Ministério da Educação em 16/09/2008; 

 
C. Atualmente a Autarquia assume as 

competências inerentes à gestão do parque 
escolar de dez das treze escolas básicas dos 
2.º e 3.º ciclos e escolas básicas integradas 
(EB Apelação, EB Bucelas, EB Bobadela, EB 
Luís Sttau Monteiro, EB João Villaret, EB 
General Humberto Delgado, EB Bartolomeu 
Dias, EB Santa Iria de Azóia, EB São João da 
Talha e EB do Catujal) existentes no 
Concelho; 

 
D. Face à tipologia dos edifícios escolares, a 

maioria é dotada de elevador ou plataforma 
elevatória no edifício onde funcionam os 
serviços de apoio à direção ou de apoio à 
comunidade escolar, sendo que alguns destes 
equipamentos não estão incluídos no contrato 
de assistência técnica celebrado pela Câmara 
Municipal, pelo que importa colmatar a 
situação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
do Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 de julho, que 
estabelecem o quadro de transferência de 
atribuições e competências para as Autarquias 
Locais, aprovar a transferência de verba para os 
Agrupamentos de Escolas abaixo indicados, 
visando o apoio à manutenção dos sistemas 
elevatórios das escolas básicas EB23/EBI: 
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Agrupamento de Escolas Maria Keil 
NIF 600079198 
2.376,72 € (dois mil trezentos e setenta e seis 
euros e setenta e dois cêntimos) 
 
 
Agrupamento de Escolas de São João da Talha 
NIF 600079341 
1.162,04 € (mil cento e sessenta e dois euros e 
quatro cêntimos) 
 
 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 
NIF 600079899 
2.274,52 € (dois mil duzentos e setenta e quatro 
euros e cinquenta e dois cêntimos) 
 
 
Agrupamento de Escolas Catujal-Unhos 
NIF 600074757 
438,23 € (quatrocentos trinta e oito euros e vinte e 
três cêntimos) 
 
 
TOTAL: 7.413,55 € (sete mil quatrocentos e treze 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas, tendo por objetivo o 
pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas - 2.º 
semestre do ano 2018. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 520/2018 

 
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. Desde 2002 que o Município tem assegurado 
a verba correspondente à “taxa fixa de 
telefones das escolas do 1.º ciclo e jardins de 
infância pelo que a proposta de transferência 
de verba em apreço visa garantir apenas a 
existência de telefone, não estando incluídas 
despesas com comunicações; 

 
C. Os valores apresentados incluem os seguintes 

critérios: 
 
- Verba relativa a uma (1) linha telefónica, salvo 

algumas exceções que se prendem com a 
dimensão dos estabelecimentos, de acordo 
com o valor em uso pela Portugal Telecom 
(PT) que é de 15,54 € mensais, acrescido de 
IVA à taxa legal em vigor; 

 
- Verba correspondente a uma linha RDIS 

(acesso básico) nos estabelecimentos de 
ensino em que esteja prevista esta 
infraestrutura, de acordo com o valor em uso 
pela PT que é de 35,54 € mensais, acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor; 

 
- Verba correspondente a uma linha telefónica 

para os elevadores instalados nos Centros 
Escolares; 

 
- Verba correspondente a uma linha telefónica 

para os alarmes nos estabelecimentos de 
ensino que utilizam linha exclusiva para esse 
efeito; 

 
- Acertos no âmbito de alterações na rede 

escolar. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ee), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a atribuição 
de apoio financeiro aos Agrupamentos de Escolas, 
através de transferência de verba correspondente 
ao pagamento da taxa fixa das linhas telefónicas 
referente ao 2.º semestre do ano 2018, conforme 
quadro infra.  
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Quadro Resumo - Valor a atribuir 
por Agrupamento de Escolas 

 

Agrupamento 
de Escolas 
Maria Keil 

NIF 
600079198 

 
229,38 € 

(duzentos e vinte e 
nove euros e trinta e 

oito cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
de Bobadela 

NIF 
600079694 

458,76 € 
(quatrocentos 

e cinquenta e oito euros 
e setenta e seis 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
4 de outubro 

 
NIF 

600085236 

401,40 € 
(quatrocentos e um 
euros e quarenta 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares 
Pereira 

NIF 
600074226 

1.261,56 € 
(mil duzentos e 

sessenta e um euros 
e cinquenta e seis 

cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
João Villaret 

NIF 
600079465 

1.753,23 € 
(mil setecentos 

e cinquenta e três 
euros e vinte e três 

cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Luís Sttau Monteiro 

NIF 
600079325 

3.113,52 € 
(três mil cento e treze 

euros 
e cinquenta e dois 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
de Portela 
e Moscavide 

NIF 
600074544 

344,07 € 
(trezentos e quarenta e 

quatro euros 
e sete cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Eduardo Gageiro 

NIF 
600079767 

950,42 € 
(novecentos e 

cinquenta euros 
e quarenta e dois 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
De 
São João da Talha 

NIF 
600079341 

688,12 € 
(seiscentos e oitenta e 

oito euros 
e doze cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
 de Santa Iria 
de Azóia 

NIF 
600079007 

1.556,76 € 
(mil quinhentos e 

cinquenta e seis euros 
e setenta e seis 

cêntimos) 
Agrupamento de 
Escolas 
General Humberto 
Delgado 

 
NIF 

600079899 

458,75 € (quatrocentos 
e cinquenta e oito euros 

e setenta e cinco 
cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
José Afonso 

NIF 
600079929 

721,04 € 
(setecentos e vinte e 

um euros 
e quatro cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Catujal-Unhos 

NIF 
600074757 

229,38 € 
(duzentos e vinte e 

nove euros 
e trinta e oito cêntimos) 

 
 

TOTAL 

12.166,39 € 
(doze mil cento e 

sessenta e seis euros 
e trinta e nove 

cêntimos) 

 
 
 
 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
Agrupamentos de Escolas, no âmbito de criação 
de Centros de Apoio à Aprendizagem. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 522/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O âmbito da 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 e 
designadamente, na sua alínea u) do n.º 1 do 
Artigo 33.º, a qual refere que compete à 
Câmara Municipal “Apoiar atividades de 
natureza social, cultural, educativa, desportiva, 
recreativa ou outra de interesse para o 
município (…)”; 

 
B. Um dos objetivos preconizados pela Lei de 

Bases do Sistema Educativo (Lei n.º 46/1986, 
de 14 de outubro) para o ensino básico é 
assegurar uma formação geral comum a todos 
os portugueses que lhes garanta a descoberta 
e o desenvolvimento dos seus interesses e 
aptidões, capacidade de raciocínio, memória e 
espírito crítico, criatividade, sentido moral e 
sensibilidade estética, promovendo a 
realização individual em harmonia com os 
valores da solidariedade social. Baseado no 
princípio de Escola Inclusiva devem ser 
garantidas as condições adequadas ao 
desenvolvimento de todos e cada um dos 
alunos, pelo que a construção de uma escola 
que responda às necessidades da população 
escolar passa também pelo apoio específico 
prestado aos alunos e estruturas disponíveis; 
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C. A Câmara Municipal de Loures ao longo dos 
anos tem privilegiado a integração das 
crianças e alunos com necessidades 
educativas nos Jardins de Infância e Escolas 
Básicas com diversas iniciativas, das quais se 
destacam o projeto de hidroterapia, o 
apetrechamento dos espaços escolares com 
mobiliário ou material lúdico/pedagógico ou a 
atribuição de apoios financeiros 
(transferências de verbas) no início de 
funcionamento das Unidades de Apoio à 
Multideficiência e Unidades de Ensino 
Estruturado nos Agrupamento de Escolas, que 
visam dar respostas às necessidades 
daqueles alunos; 

 
D. No âmbito do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de 

julho, está prevista a possibilidade de criação 
de Centros de Apoio à Aprendizagem (CAP), 
entendida como “uma estrutura de apoio 
agregadora dos recursos humanos e 
materiais, dos saberes e competências da 
escola”, sendo que no artigo 36.º, se prevê, no 
que respeita ao acolhimento de valências 
existentes no Agrupamento de Escolas, que 
os CAP “acolhem as valências existentes no 
terreno, nomeadamente as unidades 
especializadas”. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
transferência de verbas às entidades abaixo 
indicadas: 
 

Agrupamento 
de Escolas 
Maria Keil 

NIF 
600079198 

4.309,87 € 
(quatro mil trezentos e 

nove euros 
e oitenta e sete 

cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
de Bobadela 

NIF 
600079694 

2.626,30 € 
(dois mil seiscentos e 

vinte seis euros 
e trinta cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
de Camarate 
D. Nuno Álvares 
Pereira 

NIF 
600074226 

3.367,14 € 
(três mil trezentos e 

sessenta e sete euros 
e catorze cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
João Villaret 

NIF 
600079465 

2.626,30 € 
(dois mil seiscentos e 

vinte seis euros 
e trinta cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Luís Sttau Monteiro 

NIF 
600079325 

5.623,02 € 
(cinco mil seiscentos 
e vinte e três euros 

e dois cêntimos) 

 
 

Agrupamento 
de Escolas 
de Portela 
e Moscavide 

NIF 
600074544 

1.313,15 € 
(mil trezentos e treze 

euros 
e quinze cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Eduardo Gageiro 

NIF 
600079767 

1.683,57 € 
(mil seiscentos e 

oitenta e três euros 
e cinquenta e sete 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
De 
São João da Talha 

NIF 
600079341 

3.367,14 € 
(três mil trezentos e 

sessenta e sete euros 
e catorze cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
de Santa Iria 
de Azóia 

NIF 
600079007 

1.683,57 € 
(mil seiscentos e 

oitenta e três euros 
e cinquenta e sete 

cêntimos) 
Agrupamento 
de Escolas 
General Humberto 
Delgado 

 
NIF 

600079899 

1.683,57 € 
(mil seiscentos e 

oitenta e três euros 
e cinquenta e sete 

cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
José Afonso 

NIF 
600079929 

5.050,71 € 
(cinco mil e cinquenta 

euros 
e setenta e um 

cêntimos) 

Agrupamento 
de Escolas 
Catujal-Unhos 

NIF 
600074757 

3.367,14 € 
(três mil trezentos e 

sessenta e sete euros 
e catorze cêntimos) 

 
 

TOTAL 

36.701,48 € 
(trinta e seis mil 
setecentos e um 

euros 
e quarenta e oito 

cêntimos) 

 
 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador António 
Manuel Lopes Marcelino por ser Diretor do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia) 
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Proposta de transferência de verba para 
Associação de Pais e Encarregados de Educação, 
para apoio ao arrendamento de instalações para 
atividades de enriquecimento curricular. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 523/2018 

 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
pelas entidades abaixo especificadas, que se 
constituíram como parceiras diretas do 
Município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo 2017/2018; 

 
B. Dando cumprimento ao Decreto-Lei n.º 

144/2008, de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12.º, o qual 
estabelece o quadro de transferência de 
atribuições e competências para os Municípios 
em matéria de Educação, foi celebrado o 
Contrato de Execução entre o Ministério da 
Educação e a Câmara Municipal de Loures, 
em 16 de setembro de 2008; 

 
C. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 

a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 
entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º Ciclo do 
Ensino Básico; 

 
D. A Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica 1 n.º 1 
da Bobadela promove e dinamiza as 
atividades de enriquecimento curricular desta 
escola; 

 
E. A elevada taxa de ocupação dos 

equipamentos escolares, nomeadamente em 
escolas onde predominam os regimes duplos, 
não permite que o desenvolvimento das AEC 
seja, na íntegra, concretizado nas instalações 
do próprio equipamento; 

 
F. Para permitir aos alunos o acesso às 

atividades de enriquecimento curricular, 
propõe-se o apoio à entidade parceira, de 
forma a possibilitar que as mesmas se 
realizem em instalações físicas próximas ao 
estabelecimento de ensino. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
transferência de verba à Associação de Pais e 
Encarregados de Educação dos Alunos da Escola 
Básica 1 n.º 1 da Bobadela, contribuinte 
505293447, no valor de 3.600,00 € (três mil e 
seiscentos euros), para apoio ao arrendamento de 
instalações físicas. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIAL E SAÚDE 
 

Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira tendo por objetivo viabilização do 
funcionamento e continuidade de atividades e de 
resposta social à infância. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 521/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social à infância 

e aos seniores do concelho de Loures 
constituem uma importante rede de 
solidariedade local, com um desempenho 
inequívoco, quer na revitalização social e 
cultural da pessoa idosa, quer na identificação 
e capacidade de resposta às necessidades 
concretas e quotidianas; 

 
B. O desempenho destas instituições é marcado 

por especificidades de caráter funcional, social 
e cultural que influenciam, quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 
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C. A Santa Casa de Misericórdia de Loures é 
uma instituição particular de solidariedade 
social centrada na área de ação social, tendo 
como respostas sociais à família e 
comunidade a ajuda alimentar e à infância a 
de centro de atividades de tempos livres; 

 
D. A Santa Casa de Misericórdia de Loures 

solicitou ao Município apoio financeiro 
(E/105391/2018) para equipamento 
necessário para viabilizar o funcionamento e 
continuidade de atividades e da resposta 
social à infância, nomeadamente na prestação 
do serviço de refeições às crianças do Jardim 
de Infância da Manjoeira, à EB1 Manjoeira e à 
EB1 de Santo Antão do Tojal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a comparticipação à Santa Casa da 
Misericórdia de Loures, contribuinte n.º 
503903051, no valor de 6.500,00 € (seis mil e 
quinhentos euros), para viabilizar o funcionamento 
e continuidade de atividades e da resposta social 
à infância. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Sr.ª Vereadora Maria 
Arlete Rodrigues Augusto Barata Simão por 
integrar a Direção da Irmandade da Santa Casa 
da Misericórdia de Loures) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposta de atribuição de comparticipação 
financeira tendo por objetivo apoio à aquisição de 
equipamentos necessários à viabilização de 
funcionamento e de continuidade de atividades e 
respostas sociais à comunidade. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 525/2018 

 
Considerando que: 
 
A. As instituições com resposta social à infância 

e aos seniores do concelho de Loures 
constituem uma importante rede de 
solidariedade local, com um desempenho 
inequívoco, quer na revitalização social e 
cultural da pessoa idosa, quer na identificação 
e capacidade de resposta às necessidades 
concretas e quotidianas; 

 
B. O desempenho destas instituições é marcado 

por especificidades de caráter funcional, social 
e cultural que influenciam, quer o tipo de 
respostas sociais, quer a própria dinâmica de 
funcionamento, quer a dinamização de ações 
sócio recreativas; 

 
C. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas, fundada em 1989, é uma instituição 
particular de solidariedade social centrada no 
apoio à infância e aos seniores, tendo como 
respostas sociais as de centro de dia, centro 
de convívio, serviço de apoio domiciliário, 
serviço de apoio domiciliário alargado, creche, 
pré-escolar e cantina social; 

 
D. A Instituição de Apoio Social da Freguesia de 

Bucelas solicitou apoio financeiro ao Município 
(E/86506/2017) pela aquisição de diversos 
equipamentos necessários para viabilizar o 
funcionamento e continuidade de atividades e 
das respostas sociais à comunidade local. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a comparticipação à Instituição de 
Apoio Social da Freguesia de Bucelas, contribuinte 
n.º 502088672, no valor de 3.000,00 € (três mil 
euros), pela aquisição de diversos equipamentos 
necessários para viabilizar o funcionamento e 
continuidade de atividades e das respostas sociais 
à comunidade local. 
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Loures, 13 de novembro de 2018 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

IGUALDADE E CIDADANIA 
 

Proposta de isenção de pagamento de taxas 
municipais devidas por utilização de terreno, no 
âmbito de realização da Festa “Os Infantes”. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 527/2018 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito das suas competências o DCSH, 

através da UIC, assegura, entre outras, o 
tratamento das questões religiosas com 
relevância pública e promove a relação 
institucional com as entidades religiosas, 
apoiando e acompanhando as suas 
atividades; 

 
B. A Paróquia de Loures, à semelhança de anos 

anteriores solicitou apoio material, logístico e 
financeiro ao Município, para realização da 
Festa “Os Infantes” 2018, que decorreu entre 
os dias 26 de outubro e 11 de novembro de 
2018; 

 
C. A Festa “Os Infantes” 2018 tem uma 

programação definida, com atividades 
diversificadas que contemplam, para além de 
ações de âmbito religioso, ações desportivas, 
culturais, recreativas, musicais, etc., contando, 
para tal, com o envolvimento e participação de 
várias entidades locais; 

 
D. Entre outro tipo de apoio ao evento, a entidade 

solicitou ao Município (à semelhança de 
iniciativas anteriores) a cedência de terreno 
para instalar a Feira Popular, concretamente a 
parcela designada pela letra “L”, com uma 
área de 13.525 m2, localizada na Quinta do 
Infantado, Loures; 

 
 
 
 

E. Nos termos da alínea c), n.º 1, do Artigo 131.º, 
Capítulo XII, do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures em vigor, a utilização e 
aproveitamento de terrenos do domínio 
municipal está sujeita ao pagamento de taxas 
pelo utilizador, a cobrar por m2, um valor de 
10,00 €; 

 
F. A Paróquia de Santa Maria de Loures solicitou 

ainda a isenção das taxas de ocupação do 
terreno durante o período de utilização, 
compreendido entre 26 de outubro e 11 de 
novembro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n. º 1 do artigo 5.º do Regulamento 
das Taxas do Município de Loures, aprovar a 
isenção do pagamento das taxas municipais, no 
valor de 6.299,35 € (seis mil, duzentos e noventa e 
nove euros e trinta e cinco cêntimos), à Paróquia 
de Santa Maria de Loures, pela utilização da 
parcela de terreno, designada pela letra “L”, com a 
área de 13.525 m2, no âmbito da Festa “Os 
Infantes” 2018, que decorreu entre 26 de outubro 
e 11 de novembro. 

 
 

Loures, 13 de novembro de 2018. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 303/2018 
 

de 13 de novembro de 2018 
 

(registo E/113263/2018, de 14.11.2018) 
 

Exoneração do cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Considerando que: 
 
- Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro, 

designado como Adjunto do Gabinete de 
Apoio à Presidência por meu Despacho n.º 
194/2018, de 01/10/2018, solicitou a cessação 
do exercício das funções; 

 
- Nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 43.º 

do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, os membros 
dos gabinetes de apoio à Presidência são 
designados e exonerados pelo Presidente da 
Câmara Municipal. 

 
 
Determino ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
42.º e n.º 4 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, a exoneração 
de Rui Pedro de Sampaio Pedroso Monteiro das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência, com efeitos a partir de 1 de novembro 
de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 307/2018 
 

de 15 de novembro de 2018 
 

(registo E/114917/2018, de 19.11.2018) 
 

Designação em regime de substituição 
da Chefe da Unidade 

de Serviço do Veterinário Municipal 
 

Considerando a Estrutura Orgânica da Câmara 
Municipal de Loures, publicada, através do 
Despacho n.º 14190/2015, em Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 235, a 1 de dezembro de 
2015; 
 
Considerando que o n.º 1 do artigo 27.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, 
prevê que os cargos dirigentes podem ser 
exercidos em regime de substituição em caso de 
vacatura de lugar; 
 
Considerando que a Técnica Superior Vanessa 
Pacheco Grima possui o perfil, experiência e 
conhecimentos adequados à prossecução das 
atribuições e objetivos do serviço e é dotada da 
necessária competência e aptidão para o exercício 
do cargo; 
 
Considerando, ainda, a necessidade de 
funcionamento dos serviços, no uso da 
competência prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e de acordo com o previsto no n.º 1 do 
artigo 27.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 
68/2013, de 29 de agosto, e pela Lei n.º 128/2015, 
de 3 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro, determino a designação, em regime de 
substituição, da Técnica Superior Vanessa 
Pacheco Grima, para o cargo de Chefe da 
Unidade de Serviço do Veterinário Municipal. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 19 
de novembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO n.º 308/2018 
 

de 16 de novembro de 2018 
 

(registo E/114956/2018, de 19.11.2018) 
 

Exoneração de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Vereação 

Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 

Determino, ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 
42.º e n.º 4 do artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, a exoneração de Nuno Ricardo Dinis de 
Abreu, das funções de Adjunto do Gabinete de 
Apoio à Vereação, a partir de 15 de novembro de 
2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 309/2018 
 

de 16 de novembro de 2018 
 

(registo E/115070/2018, de 19.11.2018) 
 

Designação de cargo de Adjunto 
do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
Ao abrigo do disposto na alínea d) do n.º 2 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designo Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
como Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Presidência. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
 
 
 

Para efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular do ora 
designado consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 16 de 
novembro de 2018. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

Nota Curricular 
 

Nome: Nuno Ricardo Dinis de Abreu 
 
Habilitações Académicas: Licenciatura em Gestão 
de Empresas pela Universidade de Évora, em 
2001; 
 
Formação Profissional: Pós-graduação - 
Profissionalização em Serviço, pela Universidade 
Aberta, em 2011. 
Curso de Especialização - Valorização Técnica 
Orientada para Administração Escolar, pelo INA - 
Instituto Nacional de Administração. IP, em 2008. 
Formação Profissional em Sistemas de Gestão da 
Qualidade ISO: 9001:2000, em 2008. 
Mini MBA em Gestão, pela Primavera Academy, 
em 2007. 
Curso de Formação Pedagógica de Formadores, 
em 2002. 
Membro da Ordem dos Contabilistas Certificados 
desde 2002. 
 
Experiência Profissional: Entre 2014 e 2017 
exerceu a função de Presidente do Conselho de 
Administração na Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, E.M.. 
Entre 2011 e 2014 exerceu a função de 
Administrador Executivo na HPEM - Higiene 
Pública, E.E.M. 
Entre 2005 e 2011 exerceu funções de Direção na 
Eptoliva - Escola Profissional. 
Entre 2006 e 2007 exerceu funções enquanto 
formador no IEFP - Instituto de Emprego e 
Formação Profissional. 
Entre 2003 e 2006 foi docente na Eptoliva - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi docente no IG - Escola 
Profissional. 
Entre 2003 e 2007 foi responsável pelo 
desenvolvimento de vários módulos em Cursos de 
Formação Profissional orientados para a Criação e 
Gestão de Pequenos Negócios, no NERGA - 
Núcleo Empresarial. 
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Em 2002 exerceu as funções de Técnico Superior 
responsável pela execução administrativa e 
financeira do Programa Comunitário AGRIS, na 
Associação Florestal BALFLORA. 

 
 
 
 

DESPACHO n.º 310/2018 
 

de 16 de novembro de 2018 
 

(registo E/115133/2018, de 19.11.2018) 
 

Delegação e subdelegação de competências 
no Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência 

 
- Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, da 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 

 
- Tendo igualmente em conta o disposto no 

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

 
- Conforme resulta do estatuído no n.º 1 do 

artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável aos municípios por força do 
n.º 5 do artigo 43.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, os adjuntos prestam o apoio 
político e técnico que lhes seja determinado. 

 
Ao abrigo do estatuído no n.º 6 do artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, delego e subdelego no 
Adjunto do Gabinete de Apoio à Presidência, Nuno 
Ricardo Dinis Abreu, com salvaguarda das 
competências já delegadas no Senhor Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, António Manuel 
Pombinho Costa Guilherme, através do Despacho 
n.º 206/2018, a competência para assinar e 
reencaminhar a correspondência interna e externa 
para os serviços municipais e intermunicipalizados 
relativa ao Departamento de Educação, 
Departamento de Coesão Social e Habitação, 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa, Departamento de Recursos 
Humanos e Gabinete do Contrato Local de 
Segurança, exceto: 
 

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

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

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

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

 

 
VICE-PRESIDÊNCIA 

 

DESPACHO n.º 325/2018 
 

de 21 de novembro de 2018 
 

(registo E/116376/2018, de 21.11.2018) 
 

Delegação e subdelegação de competências 
na Chefe da Unidade de Serviço 

do Veterinário Municipal 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na tomada 
das decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e ainda no disposto nos 
artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
184/2018, de 2 de outubro, delego e subdelego na 
licenciada Vanessa Pacheco Grima, Chefe da 
Unidade de Serviço do Veterinário Municipal 
(USVM), as seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Unidade: 
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I- No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 

 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a 

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

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

USVM; 
 
 
II- Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 

 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

 
2. Decidir a realização e praticar os atos legais 

necessários às inspeções periódicas e 
excecionais aos estabelecimentos de 
comércio ou de armazenagem de produtos 
alimentares bem como de estabelecimentos 
de comércio de produtos não alimentares e de 
prestação de serviços cujo funcionamento 
possa envolver riscos para a segurança das 
pessoas; 

 
3. Praticar todos os atos necessários que visem 

a proteção da saúde pública e da saúde 
pública e bem-estar animal no âmbito das 
competências municipais; 

 
4. Promoção e desenvolvimento de campanhas 

de profilaxia e prevenção, no âmbito da saúde 
pública; 

 
5. Proceder à captura, alojamento e abate de 

canídeos e gatídeos, nos termos da lei; 
 
6. Decidir sobre a deambulação e extinção de 

animais considerados nocivos. 
 
 
IV- No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, nomeação 
do responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e a 
gestão e despacho dos assuntos da respetiva 



 

 
N.º 22 

  

 
 

21 de NOVEMBRO 
de 2018 

 
 
 
 

37 

 

unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar. 

 
 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
 
V- Este despacho produz efeitos a 19 de 

novembro de 2018, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e 
cuja regularidade dependa da conformidade 
com o disposto no presente despacho. 

 
VI- É revogado o meu Despacho n.º 205/2018, de 

3 de outubro. 
 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 
 

VEREADORES 
 
 

DESPACHO n.º 314/2018 
 

de 14 de novembro de 2018 
 

(registo E/115743/2018, de 20.11.2018) 
 

Normas de utilização do Refeitório Municipal 
 

Dado o acréscimo significativo de utilizadores 
diários do Refeitório Municipal, e no sentido de se 
manterem os padrões de qualidade pelos quais 
nos norteamos, urge tornar claras e reforçar 
algumas das normas referente à utilização deste 
serviço. Neste sentido, determino que: 
 
1. A utilização do serviço de refeições do 

Refeitório Municipal está limitada aos 
trabalhadores da C.M. Loures, e dos SIMAR 
Loures-Odivelas, seus filhos até aos 25 anos 
de idade (que não exerçam atividade 
remunerada), aposentados destas duas 
entidades (e respetivos cônjuges que os 
acompanhem) devidamente autorizados, e aos 
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trabalhadores das empresas municipais, do 
CCDM Loures, das Juntas de Freguesia do 
concelho e ainda, convidados no contexto de 
iniciativas municipais, desde que devidamente 
autorizados, não sendo permitido o acesso a 
outras pessoas; 

 
2. A senha de refeição deve ser, previamente, 

adquirida entre as 10H00 e as 14H00 da 
véspera da sua utilização, ao preço fixado na 
tabela em vigor; 

 
3. A aquisição de senha de refeição, para o 

próprio dia, fica condicionada à disponibilidade 
existente das refeições constantes do menu, e 
terá o custo de 5,00 euros. Caso se verifique 
necessidade de ser fornecido prato de 
recurso, o mesmo terá igualmente o custo de 
5,00 euros; 

 
4. Por impossibilidade de utilizar a senha 

adquirida e referenciada no ponto 1, pode a 
mesma ser trocada por outra, de igual valor, 
em dia à escolha, após aprovação e 
assinatura legível, no verso, do dirigente do 
serviço a que o trabalhador se encontra afeto; 

 
5. No caso de aposentados ou outros utentes 

que não trabalhadores da CM Loures deve o 
pedido de troca de senha ser remetido ao 
dirigente responsável pelo Departamento de 
Recursos Humanos, devidamente 
fundamentado, para aprovação, podendo para 
o efeito ser utilizado o e-mail do Refeitório 
Municipal – refeitorio_municipal@cm-loures.pt; 

 
6. Está disponível para consulta, no refeitório 

municipal, o tipo de refeição servida e sua 
composição bem como tabela de preços em 
vigor. A disponibilização de bebidas alcoólicas 
obedece ao estipulado na legislação, sendo 
apenas permitida a venda de 1 (uma) unidade 
por utilizador; 

 
7. O horário das refeições decorre, 

impreterivelmente, de segunda a sexta-feira, 
entre as 12H00 e as 14H00, sendo que, fora 
destes períodos, não é permitida a 
permanência nas instalações. Para os 
aposentados e cônjuges o horário é das 
12H15 às 14H00; 

 
8. Não é permitido, sob qualquer circunstância, 

trazer bens alimentares do exterior para 
consumo no refeitório municipal; 

 
9. Não é possível a troca da refeição, face à 

identificada na senha previamente adquirida; 
 

10. Não é admissível a troca de produtos, depois 
de retirados do respetivo expositor. 

 
 
O presente despacho produz efeitos a partir do dia 
1 de dezembro de 2018. 

 
 

Por delegação do Sr. Presidente da Câmara 
 

O Vereador 
do Departamento de Recursos Humanos 

 
(a) Gonçalo Caroço 

 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 

 
 

POLÍCIA MUNICIPAL 

 
 

� INFORMAÇÃO 

n.º 088/PML/CMDT_PM/2018 
 

de 13 de novembro de 2018 
 

(registo E/112807/2018, de 14.11.2018) 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 13 de novembro de 2018, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
Substituição do Comandante 

da Polícia Municipal de Loures 
durante o período de férias 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 19 a 23 de novembro, por motivos de 
gozo de férias, propõe-se que sejam cometidas as 
competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho n.º 204/2018, datado de 3 de 
outubro de 2018, publicado no Boletim de 
Deliberações e Despachos n.º 19, de 10 de 
outubro de 2018, na Dr.ª Alexandra Maria de 
Carvalho Teixeira Gomes, Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa. 
 
Propõe-se ainda, o envio da presente informação 
ao Expediente para divulgação. 
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O Comandante da Polícia Municipal de Loures 
 

(Por subdelegação de competências 
do Sr. Vice-Presidente Paulo Piteira, 

Despacho n.º 204/2018, de 3 de outubro, 
publicado no Boletim de Deliberações e Despachos 

n.º 19, de 10 de outubro de 2018) 
 

(a) Paulo Rui da Costa Morgado 
Comissário 

 
 
 
 
 

 

 

 

CULTURA 
DESPORTO 

E 
JUVENTUDE 

 
 

DESPACHO n.º 311/2018 
 

de 15 de novembro de 2018 
 

(registo E/115386/2018, de 20.11.2018) 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe de Divisão de Cultura 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 203/2018, de 03/10/2018, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Chefe de Divisão de Cultura, Dr.ª Patrícia Lopes 
da Silva, as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 
I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviços, bem como, a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 10.000,00 € (dez mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito da 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

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

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
8. Propor a instauração de procedimentos 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa, de acordo com 
os critérios definidos. 
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III- Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
3. Propor a concessão de licenças, nos termos 

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

 
4. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

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

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código de 
Procedimento Administrativo; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar atos e 

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

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 

 
7. Decidir o arquivamento de processos das 

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de outubro de 
2018. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
220/2018, de 8 de outubro de 2018, publicado 
através do edital n.º 196/2018. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 
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DESPACHO n.º 312/2018 
 

de 15 de novembro de 2018 
 

(registo E/115465/2018, de 20.11.2018) 
 

Subdelegação de competências 
na Chefe de Divisão de Desporto 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 203/2018, de 03/10/2018, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Chefe de Divisão de Desporto, Dr.ª Helena 
Cristina Inácio Candeias, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviços, bem como, a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 10.000,00 € (dez mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito da 

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

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

 
 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

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

 
6. Autorizar o gozo da compensação pelo 

trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
8. Propor a instauração de procedimentos 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa, de acordo com 
os critérios definidos. 

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

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

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
3. Propor a concessão de licenças, nos termos 

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

 
4. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 
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IV- Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de responsável pela direção 
do procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos interessados, 
notificações e a gestão e despacho dos assuntos 
da respetiva unidade orgânica a seguir 
mencionado, bem como a tomada de todas as 
medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código de 
Procedimento Administrativo; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

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

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

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

 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de outubro de 
2018. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
221/2018, de 8 de outubro de 2018, publicado 
através do edital n.º 197/2018. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 

DESPACHO n.º 313/2018 
 

de 15 de novembro de 2018 
 

(registo E/115619/2018, de 20.11.2018) 
 

Subdelegação de competências 
na Coordenadora do Gabinete de Juventude 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão da 
atividade municipal e à celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 
e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
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Despacho n.º 203/2018, de 03/10/2018, pelo Sr. 
Vice-Presidente, Dr. Paulo Piteira, subdelego na 
Coordenadora do Gabinete de Juventude, Dr.ª 
Ana Rita Henriques Mota, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I- Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

aquisição de bens e serviços, bem como, a 
escolha de procedimento de formação de 
contratos de locação e aquisição de bens 
móveis e serviços; 

 
2. Propor o pagamento das despesas 

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

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 10.000,00 € (dez mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 

 
4. Propor as requisições internas no âmbito do 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

funcionamento do serviço, a realização de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 

 
5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 

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

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

 
7. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
8. Propor a instauração de procedimentos 

disciplinar; 
 
9. Propor a participação em ações de formação 

interna, de acordo com os critérios definidos; 
 
10. Autorizar a participação em ações de 

formação profissional externa, de acordo com 
os critérios definidos. 

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

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

 
2. Autorizar as requisições à Divisão de 

Atendimento, Informação e Comunicação; 
 
3. Propor a concessão de licenças, nos termos 

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

 
4. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 

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

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

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

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos 
termos do artigo 55.º do Código de 
Procedimento Administrativo; 

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

 

Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 1 de outubro de 
2018. 
 
O presente despacho revoga o meu despacho n.º 
222/2018, de 8 de outubro de 2018, publicado 
através do edital n.º 198/2018. 

 
 

O Diretor de Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 

 
(a) Alfredo Santos 

 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO n.º 16445/2018 
 

Procedimento concursal comum 
de recrutamento 

para ocupação de um posto de trabalho 
de Técnico Superior, 
na área de formação 

de Engenharia do Ambiente ou Ecologia 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 a 6 do artigo 
36.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, notificam-se os candidatos 
ao Procedimento concursal comum para ocupação 
de um posto de trabalho da categoria de Técnico 
Superior, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 5 de dezembro de 2017, através 
da ref.ª 7 do Aviso n.º 14628/2017, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos, de 23 de outubro de 2018, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sitas na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
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30 de outubro de 2018. 
 

O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, 

 
(a) Carlos Santos 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 218, de 13 de novembro de 2018] 

 
 
 



 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 511/2018 
 
 

Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios 
Parque de Ciência e Tecnologia 

 
Alteração dos Termos de Referência 

 
 
 






































