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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
25.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 28 de setembro de 2022 
 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663388//22002222  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOOSS  
DDIIRRIIGGEENNTTEESS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSEENNHHOORRAA  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSEENNHHOORREESS  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

SAUDAÇÃO AOS DIRIGENTES MUNICIPAIS 
 

No dia 26 de setembro entrou em vigor a nova 
macroestrutura aprovada por PS e PSD. 

Este é por isso o momento de a CDU agradecer e 
sublinhar o papel insubstituível dos dirigentes 
municipais que com o seu trabalho, empenho e 
dever de serviço público ao serviço do concelho 
foram determinantes para, ao longo dos últimos 
anos o concelho de loures tenha retomado a sua 
importância e credibilidade na área metropolitana 
de Lisboa e no País, mas principalmente junto da 
população e de quem está de alguma forma 
ligada ao nosso concelho. 

Loures entra num novo tempo. O tempo em que 
os trabalhadores do Município serão ainda mais 
desvalorizados e em que a função de dirigente 
Municipal será no essencial assegurada por 
trabalhadores que vem para Loures para exercer 
esses cargos. 

Com esta nova macroestrutura que, na altura 
devida, a CDU alertou para objetivos da mesma 
serem estranhos à câmara municipal por dificultar 
e desarticular uma estrutura municipal que 
necessitava de ser simplificada e fluída tendo ao 
mesmo tempo criados dezenas de novos lugares 
de chefias, que aumentam em 1,5 milhões de € 
os custos com os dirigentes municipais, e que 
servirão para atingir fins políticos e partidários 
contrários aos interesses de Loures. 

Sabemos das capacidades que trabalhadores do 
Município tem e todos eles podem continuar a 
contar com a CDU para os defender e valorizar 

para que Loures seja cada vez mais um concelho 
onde gostemos de viver. 

Loures, 28 de setembro de 2022  

Os vereadores da CDU  
 

(a) Gonçalo Caroço 
 

(a) Paulo Piteira 
 

(a) Tiago Matias 
 

(a) Anabela Feliciano 

((RReejjeeiittaaddaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ddaa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA  ee  ccoomm  ooss  
vvoottooss  ccoonnttrraa  ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  
CCââmmaarraa  eemm  eexxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AA  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  
CCââmmaarraa  eemm  eexxeerrccíícciioo  uussoouu  oo  vvoottoo  ddee  
qquuaalliiddaaddee  aa  ffaavvoorr  ddaa  rreejjeeiiççããoo  ppeelloo  qquuee  aa  
pprrooppoossttaa  ffooii  rreejjeeiittaaddaa))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661111//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  OOBBRRAA  DDAA  RROOTTUUNNDDAA  DDEE  ÀÀ--DDAASS--LLEEBBRREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada no dia 11 de maio de 
2022, foi autorizada e aprovada, nos termos 
do n.º5 do artigo 49.º da Lei 73/2013, de 3 de 
setembro, e do n.º 4 do artigo 25.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 setembro, a abertura 
de procedimento referente a um empréstimo 
para investimento até ao valor máximo de 
612.000,00€ (seiscentos e doze mil euros), 
alusivo à execução da “Rotunda de Á-DAS-
LEBRES - obra”, pelo prazo de 12 anos, 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro, e nos termos da proposta de 
deliberação n.º 268/2022 (junta como anexo I). 
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B. Foram consultadas, através de convite, 
enviado via e-mail, em 26 de maio de 2022, as 
7 (sete) instituições bancárias constantes na 
proposta de deliberação n.º 267/2022, melhor 
identificada no ponto supra – Banco Santander 
Totta, S.A.; CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A.; Caixa de Crédito Agrícola; BPI - Banco 
Português de Investimento, S.A.; Novo Banco, 
S.A., Banco Comercial Português, S.A - 
Millennium BCP e Banco Montepio - tendo as 
condições constantes da ficha técnica, junta 
como anexo II à proposta de deliberação n.º 
268/2022, sido reproduzidas nos mencionados 
convites (vd. convite junto como anexo II).  
 

C. Das instituições bancárias convidadas não 
apresentaram proposta o Novo Banco, S.A., a 
Caixa de Crédito Agrícola e o Banco Montepio. 
 

D. A Comissão de Análise das propostas (vd. 
informação n.º 30/DPFA/RL de 2022.06.03, 
com o registo n.º E/77333/2022, junta como 
anexo III), em 14 de junho de 2022, propôs 
que a adjudicação do empréstimo de médio e 
longo prazo até ao valor de 612.000,00€ 
(seiscentos e doze mil euros) fosse efetuada à 
CGD – Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas 
condições que se destacam (vd. ata da 
reunião da Comissão de Análise datada de 
2022.06.14, junta como anexo IV): 

 
• Montante: até ao limite máximo de 

612.000,00€ (seiscentos e doze mil euros); 
 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 
data da perfeição do contrato e emissão do 
visto do Tribunal de Contas; 

 
• Pagamento de juros: semestral e 

postecipadamente; 
 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de 
um spread de 0,375%; 

 
• Prazo de amortização: 120 meses. A 

primeira amortização de capital terá de 
ocorrer de forma a que não seja excedido o 
prazo máximo de utilização/carência de 24 
meses; 

 
• Comissões: isento. 

 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados - Banco Santander Totta, S.A.; 
CGD - Caixa Geral de Depósitos, S.A.; BPI - 
Banco Português de Investimento, S.A. e 
Banco Comercial Português, S.A - Millennium 

BCP nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo. 

F. No âmbito da audiência de interessados, 
nenhuma das instituições bancárias colocou 
objeções ao projeto de decisão remetido. 
 

G. A Comissão de Análise das propostas propôs 
a adjudicação da contratação do empréstimo 
de médio e longo prazo, à CGD – Caixa Geral 
de Depósitos, S.A., nas condições descritas 
na ata da reunião da mencionada Comissão, 
realizada em 04 de julho de 2022, destacando-
se (vd. ata da reunião da Comissão de Análise 
datada de 2022.07.04 junta como anexo V): 
 

• Montante: até ao limite máximo de 
612.000,00€ (seiscentos e doze mil euros); 
 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 
data da perfeição do contrato e emissão do 
visto do Tribunal de Contas; 

 
• Pagamento de juros: semestral e 

postecipadamente; 
 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida 
de um spread de 0,375%; 

 
• Prazo de amortização: 120 meses. A 

primeira amortização de capital terá de 
ocorrer de forma a que não seja excedido o 
prazo máximo de utilização/carência de 24 
meses; 

 
• Comissões: isento. 

 
H. O empréstimo de médio e longo prazo, até ao 

montante de 612.000,00€ (seiscentos e doze 
mil euros) vertido na presente proposta, 
enquadra-se dentro dos limites da dívida total 
do Município de Loures definidos na Lei n. 
º73/2013, de 3 setembro (vd. mapa junto como 
anexo VI).   

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal, 
nos termos da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º e 
da alínea f) do n.º1 do artigo 25º do Anexo I da 
Lei nº75/2013, de 12 de setembro, em 
conjugação com o disposto no artigo 49.º e no 
artigo 51.º da Lei n.º 73/2013,de 3 de setembro, a 
adjudicação, efetuada com base no procedimento 
de consulta desenvolvido, da contratação do 
empréstimo de médio e longo prazo, à CGD – 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., alusivo à 
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execução da “Rotunda de Á-DAS-LEBRES - 
obra”, designadamente, nas seguintes condições: 

• Montante: até ao limite máximo de 
612.000,00€ (seiscentos e doze mil euros); 
 

• Prazo de utilização: 24 meses, a partir da 
data da perfeição do contrato e emissão do 
visto do Tribunal de Contas; 

 
• Pagamento de juros: semestral e 

postecipadamente; 
 

• Taxa de juro: Euribor a 6 meses acrescida de 
um spread de 0,375%; 

 
• Prazo de amortização: 120 meses. A 

primeira amortização de capital terá de 
ocorrer de forma a que não seja excedido o 
prazo máximo de utilização/carência de 24 
meses; 

 
• Comissões: isento. 

 
Loures, 20 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo      DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AA  
SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  EExxeerrccíícciioo,,  
uussoouu  oo  vvoottoo  ddee  qquuaalliiddaaddee  aa  ffaavvoorr  ddaa  
aapprroovvaaççããoo,,  ppeelloo  qquuee  aa  PPrrooppoossttaa  ffooii  aapprroovvaaddaa))  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661122//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  AASS  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  
GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  CCOONNTTIINNUUAADDOO  DDEE  
RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  TTRRAANNSSPPOORRTTAADDAASS  AA  QQUUEENNTTEE  
CCOOMM  CCOONNFFEEÇÇÃÃOO  LLOOCCAALL  PPAARRAA  
CCRRIIAANNÇÇAASS//AALLUUNNOOSS  EE  AADDUULLTTOOSS,,  BBEEMM  CCOOMMOO  
OO  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  KKIITTSS  DDEESSCCAARRTTÁÁVVEEIISS  
PPAARRAA  OOSS  RREEFFEEIITTÓÓRRIIOOSS  DDOOSS  JJAARRDDIINNSS  DDEE  
IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  EESSCCOOLLAASS  DDOO  EENNSSIINNOO  BBÁÁSSIICCOO  EE  
SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da solicitação efetuada através 

da informação n.º E/127856/2022, datada de 
19/09/2022, proveniente da Divisão de Ação 
Social Escolar (DASE), com Despacho de 
concordância do Exmo. Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi manifestada a 
necessidade de adoção do procedimento 
aquisitivo do tipo ajuste direto, critério material, 
ao abrigo do disposto, designadamente, nos 
artigos 16.º, n.º 1, alínea c) e 24.º, n.º 1, alínea 
c), ambos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (na sua versão atual), com 
vista à celebração de contrato para prestação 
de serviços de fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para crianças/alunos e adultos 
e fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios dos jardins-de-infância e das 
escolas do ensino básico e secundário do 
Município de Loures, para um período de 
vigência contratual de 2 meses, com início de 
produção de efeitos a 1 de novembro de 2022 
e termo a 31 de dezembro de 2022, ou termo 
no dia imediatamente seguinte ao visto que 
venha a ser dado pelo Tribunal de Contas ao 
contrato decorrente do concurso público 
desenvolvido sob o n.º 56141/DCA/2022, 
consoante a condição que primeiro se 
verificar;   
 

B. A anteceder o procedimento ora proposto, foi 
aprovado pela Câmara Municipal o 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia, desenvolvido sob o n.º 
56141/DCA/2022, com vista à celebração do 
contrato n.º 268/2022 com o mesmo objeto, 
mas para todo o período do ano letivo de 
2022/2023, seguido de um procedimento do 
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mesmo tipo do ora proposto, ajuste direto com 
base em critério material, que deu lugar ao 
contrato n.º 264/2022, com período de 
vigência entre 1 de setembro de 2022 e 31 de 
outubro de 2022; 
 

C. A esta data, o contrato n.º 268/2022 
decorrente do concurso público, desenvolvido 
sob o referido n.º 56141/DCA/2022, encontra-
se sujeito a fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas, aguardando-se o respetivo Visto pelo 
que, tendo presente a experiência de 
contratos anteriores em igualdade de 
circunstâncias, a probabilidade de se obter o 
Visto do Tribunal de Contas, antes do dia 31 
de outubro de 2022, data em que o contrato 
n.º 264/2022, decorrente do ajuste direto,  terá  
o seu termo, é muito reduzida; 
 

D. Assim, importa acautelar que, na 
eventualidade do Tribunal de Contas não dar o 
Visto ao contrato n.º 268/2022 sob sua 
fiscalização prévia até à data de 31 de outubro 
de 2022, o Município se encontrará habilitado 
com o contrato visado pela presente proposta 
em ordem a assegurar a satisfação da 
necessidade de fornecimento das refeições 
escolares e de kits descartáveis à data de 1 de 
novembro de 2022; 
 

E. Assim, e porque a partir da referida data de 01 
de novembro de 2022 é absolutamente 
imprescindível satisfazer a necessidade de 
fornecimento de refeições escolares nos 17 
refeitórios escolares das escolas Básicas 
Integradas, escolas do 2.º e 3.º do Município 
de Loures, até obtenção do visto do Tribunal 
de Contas, afigura-se premente o lançamento 
de um procedimento do tipo ajuste direto, com 
base em critério material, e de acordo com a 
previsão da alínea c), do n.º 1, do artigo 24.º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), com 
vista à celebração de contrato para o 
enunciado fornecimento; 
 

F. Em todo o caso, fica previsto nas peças do 
procedimento que ora se propõe que, na 
eventualidade do visto do Tribunal de Contas 
ocorrer antes do dia 1 de novembro de 2022, 
não haverá sequer lugar à celebração do 
contrato previsto por inutilidade superveniente 
do mesmo ou, se tiver havido celebração até 
essa data, não produzirá quaisquer efeitos; 
 

G. Não obstante o preço base aparentar a 
configuração da possibilidade do órgão 
competente para contratar não ter que ser a 

Câmara Municipal, não pode ser perdido de 
vista que o presente procedimento tem 
conexão e dependência, até na base do 
fundamento legal que lhe subjaz, das 
vicissitudes do procedimento e do contrato n.º 
268/2022 acima aludido que decorreu do 
concurso público desenvolvido sob o n.º 
56141/DCA/2022 e que, em razão do preço 
proposto pela proposta ordenada em 1.º lugar, 
está sujeito a fiscalização do Tribunal de 
Contas, e cuja competência para contratar 
pertenceu à Câmara Municipal. Na verdade, 
por um lado a execução do contrato que 
decorra do presente procedimento situa-se 
temporalmente em período para o qual a 
própria Câmara Municipal já deliberou a 
contratação com o mesmo objeto e, por outro 
lado, se fosse pretendido contratar nos termos 
previstos para este procedimento a que se 
sucedesse a contratação nos termos previstos 
no contrato que está sujeito a fiscalização 
prévia do Tribunal de Contas, estar-se-ia 
perante um fracionamento da despesa não 
consentido legalmente, pelo que o órgão 
competente para contratar neste procedimento 
do tipo ajuste direto, critério material, ainda 
que o preço estimado seja de 251.020,16€ 
(duzentos e cinquenta e um mil, vinte euros e 
dezasseis cêntimos), a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor, é a Câmara Municipal; 
 

H. Assim, por ser o órgão competente para a 
contratação aqui em apreço e, 
consequentemente, para a aprovação do 
Convite e do Caderno de Encargos, bem como 
da nomeação do Gestor do contrato, propõe-
se que o procedimento seja sujeito a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
sendo que se estima que com a execução de 
todas as prestações que constituem o objeto 
do contrato, para o período máximo de 
vigência de dois meses, o preço contratual 
global (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município possa ser na ordem de 251.020,16€ 
(duzentos e cinquenta e um mil, vinte euros e 
dezasseis cêntimos), a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor, encontrando-se aquele 
montante estabelecido no Caderno de 
Encargos, como preço base global do 
procedimento; 
 

I. O preço base do procedimento, para o período 
máximo de dois meses de vigência, que se 
fixa em 251.020,16€ (duzentos e cinquenta e 
um mil, vinte euros e dezasseis cêntimos), a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, 
decorre das quantidades necessárias e 



 

 
N.º 19 

 

 
 

03 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  9 

 
 
 
 

identificadas para tal período às quais são 
aplicados os preços unitários da cocontratante 
UNISELF – Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A., conforme se 
mostram contratualizados através do contrato 
n.º 268/2022 , e corresponde com o preço do 
contrato n.º 264/2022, decorrente do ajuste 
direto para o período de 1 de setembro de 
2022 a 31 de outubro de 2022; 
 

J. Para além da identidade de preço dos serviços 
e bens, as regras do procedimento do tipo 
ajuste direto ora proposto são absolutamente 
idênticas, em matéria de especificações 
técnicas, funcionais e ambientais, às regras do 
procedimento do concurso público e do ajuste 
direto que o antecederam; 
 

K. Em função de quanto vem de se dizer, deve 
voltar a ser convidada, enquanto garante da 
execução do contrato pretendido, a entidade 
UNISELF – Sociedade de Restaurantes 
Públicos e Privados, S.A.; 
 

L. Em razão da especificidade dos termos e dos 
fundamentos da contratação pretendida não 
haverá lugar à contratação por lotes, por se 
afigurar não só inconveniente como até 
inexequível, pese embora o preço contratual 
estimado ultrapasse os €135.000,00; 
 

M.  Uma vez que o procedimento é do tipo ajuste 
direto com convite a uma única entidade, logo 
sendo apresentada uma única proposta, o júri 
pode ser dispensado, propondo-se, por isso, 
que caiba aos serviços da DASE proceder à 
análise da proposta que venha a ser 
apresentada; 
 

N. Conforme informado pelo serviço requisitante, 
a respetiva despesa está prevista e ocorrerá 
pela rubrica 0503 020105 2022 A 44; 
 

O. Que é necessário informar os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante para a 
fixação do preço base que consta no caderno 
de encargos, os fundamentos para a decisão 
de não adjudicação por lotes, assim como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento e para nomeação do gestor do 
contrato” que se anexa, também para efeitos 
de aprovação. 
 

P.  
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, 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 de abril), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea a), 24.º, n.º 1, alínea c), 36.º e 290.º-A, 
todos do CCP, aprovar:  
 
1. O Convite e o Caderno Encargos, enquanto 

peças do procedimento do tipo ajuste direto, 
critério material, bem como o documento sob o 
título “Proposta de autorização para início e 
tipo de procedimento e para nomeação do 
gestor do contrato”, que se anexam, com vista 
à celebração de contrato para prestação de 
serviços de fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para crianças/alunos e adultos 
e fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios dos jardins-de-infância e das 
escolas do ensino básico e secundário do 
Município de Loures, para um período de 
vigência contratual de 2 meses, com início de 
produção de efeitos a 1 de novembro de 2022 
e termo a 31 de dezembro de 2022, 
procedimento este que será desenvolvido sob 
o número de processo 57126/DCA/2022. 

 
(…) 
 
Loures, 22 de setembro de 2022 
                                                 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661133//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  RREELLAATTIIVVOO  AAOO  MMOODDOO  DDEE  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  PPAARRAA  RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  FFOOGGOOSS  
DDOO  PPAATTRRIIMMÓÓNNIIOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A Empreitada para Reparação de Fogos do 

Património Habitacional Municipal foi aprovada 
pela deliberação 211/2022 de 13.04.2022, 
adjudicada pela deliberação 438/2022 de 
06.07.2022 à empresa Aragão Seia, Lda.; 
 

B. Procedeu a empresa Aragão Seia, Lda., à 
transferência para uma conta do Município de 
27.858,08 Euros, valor correspondente à 
caução; 
 

C. No ponto 26.2 do Programa de Concurso 
estão estipuladas as modalidades de 
prestação da caução: “A caução pode ser 
prestada em qualquer das modalidades 
previstas no artigo 90º do CCP na redação em 
vigor, e conforme os anexos IV, V e VI.”, 
sendo o anexo V a “Guia de depósito”; 
 

D. O CCP prevê a prestação da caução por 
depósito em dinheiro, através de uma Guia de 
Depósito (abertura de uma conta em nome da 
CML), e não por depósito numa conta da CML, 
como aconteceu, tendo, portanto, sido 
prestada uma modalidade não prevista no 
Programa de Concurso; 
 

E. Encontra-se, efetivamente, prestada caução a 
favor da entidade contratante;  
 

F. Face à necessidade de dar seguimento ao 
procedimento de formação do contrato de 
empreitada em apreço, a proposta de 
aprovação do modo de prestação da caução 
foi por mim aprovada, por despacho datado de 
29.07.2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e no 
n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação em vigor: 
 
1. Ratificar o despacho por mim proferido em 

29.07.2022 e que recaiu sobre a informação 

34/DH/AGPH/AB, E/103543/2022 de 
27.07.2022, aprovando o modo de prestação 
da caução pela adjudicatária. 

 
Loures, 16 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  VVoottoouu  ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661144//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  
DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  332233//22002222,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  
CCOONNTTIINNUUAADDOO  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS  AA  GGRRAANNEELL  
PPAARRAA  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS  ((PPRROOCCºº  NNºº  
5555..993311//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelos órgãos 

competentes para contratar das entidades 
adjudicantes Município de Loures e Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
dessas entidades, em conformidade com o 
previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigo 
17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), na sua 
atual redação, desenvolvido sob o n.º de 
processo 55931/DCA/2022, com vista à 
celebração de contrato para o fornecimento 
continuado de combustíveis a granel, gasóleo 
simples e gasolina simples 95, para o 
Município de Loures (ML) e para os Serviços 
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Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR); 
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas, o júri do procedimento elaborou 
um relatório preliminar com análise, avaliação 
e ordenação das propostas apresentadas 
pelos concorrentes, que foi submetido a 
audiência prévia; 
 

C. Tendo decorrido o prazo para o exercício do 
direito de audiência prévia e não tendo sido 
apresentadas observações pelos 
concorrentes, o júri elaborou um relatório final, 
que aqui se junta e se dá por integralmente 
reproduzido, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures, órgão competente para a 
decisão de contratar no que respeita ao 
Município de Loures, com vista à aprovação 
do mesmo; 
 

D. Do relatório final consta a proposta de decisão 
de adjudicação da proposta da concorrente 
Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., 
com o preço global de €3.155.728,50 (três 
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e vinte e oito euros e cinquenta 
cêntimos), por ser a ordenada em 1.º lugar, 
sendo que desse preço global a fração de 
despesa para o Município de Loures 
corresponde a €1.698.900,00 (um milhão, 
seiscentos e noventa e oito mil e novecentos 
euros) e para os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR) corresponde a 
€1.456.828,50 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito 
euros e cinquenta cêntimos), carecendo o 
Relatório Final de ser, igualmente, submetido 
ao órgão competente para contratar destes 
serviços; 
 

E. Adjudicada que seja a proposta da 
concorrente ordenada em 1.º lugar, se mostra 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta do contrato a 
celebrar (minuta essa que aqui se anexa); 
 

F. No que diz respeito à entidade adjudicante 
SIMAR, importa que a Câmara Municipal de 
Loures ratifique a deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR que aprova o 
Relatório Final, a Adjudicação e o Projeto de 
Minuta do contrato a celebrar.  

 
Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04) e nos artigos 16.º n.º 1, alínea 
c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 39.º e 
136.º, 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:   
 
1. O Relatório Final, com a inerente aprovação 

da decisão de adjudicação da proposta 
ordenada em primeiro lugar da concorrente 
Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., 
com o preço global de €3.155.728,500 (três 
milhões, cento e cinquenta e cinco mil, 
setecentos e vinte e oito euros e cinquenta 
cêntimos), sendo que desse preço global a 
fração de despesa para o Município de Loures 
corresponde a €1.698.900,00 (um milhão, 
seiscentos e noventa e oito mil e novecentos 
euros) e para os Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de 
Loures e Odivelas (SIMAR) corresponde a 
€1.456.828,50 (um milhão, quatrocentos e 
cinquenta e seis mil, oitocentos e vinte e oito 
euros e cinquenta cêntimos); 
 

2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre as entidades adjudicantes e a entidade 
adjudicatária Lubrifuel – Combustíveis e 
Lubrificantes, Lda.; 
 

3. A ratificação da deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR com a aprovação 
do Relatório Final, da Adjudicação e do 
Projeto de Minuta do contrato a celebrar, 
datada de 22/09/2022. 

 
(…) 
 
Loures, 22 de setembro de 2022, 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
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VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato entre o Município de Loures, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e a 
Lubrifuel – Combustíveis e Lubrificantes, Lda., 
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661155//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSIIMMAARR,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  
333311//22002222,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  ““ZZOONNAA  3300””  CCEENNTTRROO  HHIISSTTÓÓRRIICCOO  
DDEE  OODDIIVVEELLAASS  EE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  
DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  OODDIIVVEELLAASS,,  
FFAASSEE  II,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSEENNHHOORR  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures aprovou, na 

sua 31.ª reunião ordinária, realizada em 13 de 
fevereiro de 2019, a adjudicação do 
procedimento de empreitada designada 
“Empreitada de Criação de “Zona 30” – Centro 
Histórico de Odivelas e Remodelação da Rede 
de Abastecimento de Água a Odivelas – Fase 
1”, lançado por concurso público, em 
agrupamento das entidades Município de 
Odivelas e Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 
(SIMAR); 
 

B. O correspondente contrato de empreitada 
(Contrato n.º 20/2019), no valor de 
€1.578.803,31 foi outorgado entre as 
entidades agrupadas e a empresa Constradas 
– Estradas e Construção Civil, Lda., em 13 de 
maio de 2019, tendo obtido visto prévio do 
Tribunal de Contas em 21 de novembro de 
2019 e tendo a obra sido consignada em 11 
de fevereiro de 2020;  
 

C. No decorrer da execução da obra foi verificada 
a necessidade de celebração de um contrato 
adicional, ratificado pela Câmara Municipal de 
Loures na sua 5.ª reunião ordinária, realizada 
em 7 de dezembro de 2021;  
 

D. O Município de Odivelas submeteu aos 
SIMAR, para aprovação, minuta de Contrato 

Adicional de Empreitada, em virtude dos 
condicionalismos no local e nos termos 
identificados na informação I/18867/2022, que 
se anexa à presente proposta de deliberação; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta 
de deliberação n.º 331/2022, aprovada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR na sua 
21.ª reunião ordinária, realizada em 22 de 
setembro de 2022, delibere, ao abrigo do disposto 
pela alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, conjugado com a 
alínea f) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento 
de Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas e do disposto 
pelos artigos 370.º, 379.º e pelo n.º 3 do artigo 
39.º, todos do CCP, aprovar os trabalhos 
complementares, trabalhos a menos e encargos 
com o estaleiro e a minuta do contrato adicional a 
celebrar na sequência da modificação objetiva do 
contrato n.º 20/2019, celebrado entre o Município 
de Odivelas, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas e a Constradas – Estradas e Construção 
Civil, Lda. 
 
Loures, 22 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..    AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))    
  
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
Adicional entre o Município de Odivelas, os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) e a Constradas – Estradas e Construção 
Civil, Lda., está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661166//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSIIMMAARR,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  
332222//22002222,,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  RRAAMMAAIISS  EE  
PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  RREEDDEESS  NNOOSS  
CCOONNCCEELLHHOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  PPOORR  
LLOOTTEESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSEENNHHOORR  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures aprovou, na 

20.ª reunião ordinária realizada em 6 de julho 
de 2022, a autorização de despesa, o 
lançamento e as respetivas peças de 
procedimento, nos termos da proposta de 
deliberação n.º 261/2022 do Conselho de 
Administração dos SIMAR, aprovada na sua 
17.ª reunião ordinária, realizada em 30 de 
junho de 2022, com vista à formação do 
contrato de empreitada de Execução de 
Ramais e Prolongamento de Redes nos 
Concelhos de Loures e Odivelas, por lotes, 
que visava responder à necessidade de 
resposta atempada aos pedidos de ramais de 
abastecimento de água e de águas residuais 
nos concelhos de Loures e de Odivelas; 
 

B. O procedimento foi lançado, foram 
apresentadas as propostas pelos concorrentes 
e elaborados o Relatório Preliminar e, após 
cumprimento do período de audiência prévia, 
o Relatório Final, nos termos da informação 
I/18361/2022, de 07.09.2022 e respetivos 
anexos, que se anexam à presente proposta 
de deliberação;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta 
de deliberação n.º 322/2022, aprovada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR,na sua 
21.ª reunião ordinária, realizada em 22 de 
setembro de 2022 e ao abrigo do disposto pela 
alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, conjugado com a alínea f) 
do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Organização dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas delibere aprovar:  
 
1. O Relatório Final, ao abrigo e nos termos do 

disposto pelos n.ºs 3 e 4 do artigo 148.º, 
conjugado com o n.º 1 do artigo 73.º, ambos 

do Código dos Contratos Públicos (CCP), na 
sua atual redação;  
 

2. Nos termos do disposto pelo n.º 1 do artigo 
73.º, conjugado com o n.º 4 do artigo 148.º, 
ambos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), na sua atual redação, a adjudicação da 
empreitada de Execução de Ramais e 
Prolongamento de Redes nos Concelhos de 
Loures e Odivelas, por lotes, nos seguintes 
termos:  
 

a. Lote 1 – Abastecimento de Água – à 
empresa SUBMERCI – CONSTRUÇÃO E 
URBANIZAÇÕES, LDA., pelo valor global 
de 1.290.450,00€ (um milhão, duzentos e 
noventa mil quatrocentos e cinquenta 
euros), acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor;  
 

b. Lote 2 – Águas Residuais Domésticas e 
Pluviais – à empresa CONSTRUBUILD 
SERVICES, LDA., pelo valor global de 
1.648.299,79€ (um milhão, seiscentos e 
quarenta e oito mil duzentos e noventa e 
nove euros e setenta e nove cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  

 
3. A aprovação das minutas de contrato anexas 

à Proposta de Deliberação n.º 322/2022 do 
Conselho de Administração dos SIMAR.  

 
Loures, 22 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
  
NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas de Contrato 
entre os Serviços Intermunicipalizados de Águas 
e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) e a SUBMERCI - CONSTRUÇÃO, LDA. 
e os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) e a CONSTRUBUILD SERVICES, LDA., 
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estão disponibilizadas em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661177//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMIINNUUTTAASS  DDOO  AACCOORRDDOO  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDEE  
AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA  ((CCAAFF))  EE  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA  ((AAAAAAFF))  
NNAASS  EESSCCOOLLAASS  DDOO  PPRRIIMMEEIIRROO  CCIICCLLOO  DDOO  
EENNSSIINNOO  BBÁÁSSIICCOO  EE  JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  ––  
AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002222//22002233,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 

estabeleceu o quadro de transferências de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, concretizando os 
princípios da subsidiariedade, da 
descentralização administrativa e da 
autonomia do poder local; 
 

B. O Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, 
concretizou tal transferência de competências 
no domínio da educação, reforçando áreas 
anteriormente descentralizadas para os 
municípios e conferindo-lhes também novas 
competências;  
 

C. A Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto 
possibilita aos municípios a constituição de 
parcerias com outras entidades para 
assegurarem o desenvolvimento e 
concretização da Componente de Apoio à 
Família (CAF) e Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) através da celebração 
de Acordos de Colaboração e de Protocolos 
de Colaboração. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea hh) do nº 1 do artigo 33.º, do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a minuta do Acordo 
de Colaboração da Componente de Apoio à 
Família (CAF) e a minuta do Protocolo de 
Colaboração das Atividades de Animação e de 
Apoio à Família (AAAF) nas Escolas do Primeiro 
Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância, para 
o ano letivo 2022/2023, nos moldes previstos na 

informação nº 169/DISE/HG, datada de 20 de 
setembro de 2022. 
 
Loures, 21 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo de 
Colaboração para o Serviço de Apoio à Família 
nos Jardins de Infância e Primeiro Ciclo do 
Ensino Básico Público nas escolas do Município 
de Loures e a Minuta do Acordo de Colaboração 
– Componente de Apoio à Família nas Escolas do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico Público do 
Município de Loures, estão disponibilizadas em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661188//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE,,  ÀÀ  AANNEEAACC  --  
CCOONNSSEERRVVAATTÓÓRRIIOO  DD´́AARRTTEESS  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. A ANEAC – Conservatório d’Artes de Loures 

solicitou a cedência do Pavilhão Paz e 
Amizade para a realização de dois eventos: 
Festival Per’Curtir e Espetáculo Final de Ano 
Letivo 21-22; 
 

B. O Pavilhão Paz e Amizade foi utlizado nos 
dias 26, 27, 28 e 29 de maio e nos dias 30 de 
junho, 01 e 02 de julho, respetivamente; 
 

C. De acordo com a informação remetida pelo 
DCDJ, o valor da utilização do referido 
equipamento foi de 2.217,15 + IVA referente à 
realização do Festival Per’Curtir e de 
1.463,70€ + IVA referente à realização do 
Espetáculo Final de Ano letivo 21-22, 
perfazendo um valor total de 3.680,85€ + Iva; 
 

D. A ANEAC – Conservatório d’Artes de Loures 
solicitou a isenção de pagamento pela 
utilização supra indicada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto pela alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, delibere aprovar a isenção 
do pagamento da tarifa correspondente à 
utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pela 
ANEAC – Conservatório d’Artes de Loures, no 
valor de 3.680,85€ (três mil seiscentos e oitenta 
euros e oitenta e cinco cêntimos). 
 
Loures, 13 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  661199//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  AANNTTÓÓNNIIOO  FFEELLIICCIIAANNOO  BBAASSTTOOSS  AAOO  
AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  44  DDEE  
OOUUTTUUBBRROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA,,  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. O Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 

solicitou a utilização do Pavilhão António 
Feliciano Bastos para a realização das provas 
de pré-requisitos para a seleção de alunos 
para o curso Profissional Técnico de Desporto; 
 

B. O Pavilhão António Feliciano Bastos foi 
utilizado nos dias 4 e 5 de julho; 
 

C. De acordo com a informação remetida pelo 
DCDJ, o valor da utilização do referido 
equipamento foi de 334,07€ + IVA; 
 

D. O Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
solicitou a isenção de pagamento pela 
utilização supra indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a isenção do pagamento da tarifa devida pela 
utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos, 

pelo Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, no 
valor de 334,07€ (trezentos e trinta e quatro euros 
e sete cêntimos).  
 
Loures, 13 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662200//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE,,  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
DDAASS  OORRQQUUEESSTTRRAASS  SSIINNFFÓÓNNIICCAASS  JJUUVVEENNIISS  
SSIISSTTEEMMAA  PPOORRTTUUGGAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA,,  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. A Associação das Orquestras Sinfónicas 

Juvenis Sistema Portugal solicitou a cedência 
do Pavilhão Paz e Amizade para a realização 
dos dois concertos finais (com respetivos 
ensaios) da Orquestra Geração, realizados 
nos dias 3, 4, 16 e 17 de julho, na sequência 
dos estágios do final de ano letivo; 
 

B. Mediante informação do DCDJ, a utilização 
deste espaço físico na realização destes dois 
eventos, nas datas mencionadas, representa 
um pagamento de tarifas de 1.175,35€ (mil 
cento e setenta e cinco euros e trinta e cinco 
cêntimos) + Iva; 
 

C. A Associação das Orquestras Sinfónicas 
Juvenis Sistema Portugal solicitou a isenção 
de pagamento pela utilização supra indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto pela alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, delibere aprovar a isenção 
do pagamento da tarifa correspondente à 
utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pela 
Associação das Orquestras Sinfónicas Juvenis 
Sistema Portugal, no valor de 1.175,35€ (mil 
cento e setenta e cinco euros e trinta e cinco 
cêntimos). 
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Loures, 20 de setembro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662211//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  
DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  MMOOBBIILLIIDDAADDEE  
IINNTTEERRCCAARRRREEIIRRAASS  NNAA  
CCAARRRREEIIRRAA//CCAATTEEGGOORRIIAA  AATTUUAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  

Considerando que:  
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-

se em mobilidade intercarreiras; 
 

B. O tempo de exercício das funções atualmente 
desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira; 
 

C. As funções exercidas atualmente 
correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal; 
 

D. Se verifica a conveniência para o interesse 
público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência; 
 

E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 
condições previstas no artigo 99.º-A da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua versão atualizada.  

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, a consolidação definitiva da 
mobilidade intercarreiras na carreira/categoria 
atual, dos seguintes trabalhadores: 
 

Nome Categoria 
de origem 

Categoria 
atual U.O Data de 

consolidação 
Pedro 
Gonçalo 
Sabino 
Rodrigues 
Baptista 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Técnico DAIC 27/06/2022 

Dinamene 
Ribeiro de 
Sousa 

Assistente 
Técnico 

Técnico 
Superior DA/DESA 01/10/2022 

Nádia 
Marisa 
Velhinho 
Dias 

Assistente 
Operacional 

Técnico 
Superior 

DRH/Creche 
Municipal 01/10/2022 

 
Loures, 21 de setembro de 2022. 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662222//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  FFÁÁBBRRIICCAA  DDAA  IIGGRREEJJAA  DDAA  
NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDAA  PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  
BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito das suas competências, o 

Departamento de Coesão Social e Habitação 
através da Unidade de Inclusão e Cidadania 
assegura, entre outros, o tratamento de 
questões religiosas com relevância pública e 
promove a relação institucional com as 
entidades religiosas, apoiando e 
acompanhando as suas atividades; 
 

B. O culto da Nossa Senhora do Cabo Espichel é 
de origem medieval e uma das mais 
importantes manifestações de religiosidade 
popular do nosso país;  
 

C. O culto a Nossa Senhora do Cabo Espichel, 
símbolo de devoção numa vasta área 
geográfica, representa a tradição e fé dum 
Povo singular, tem uma forte implantação no 
concelho e atrai muitas pessoas das 
freguesias e concelhos vizinhos; 
 

D. A Paróquia de Bucelas participou nos círios 
saloios em honra à Nossa Senhora do Cabo 
Espichel, nestas manifestações de 
religiosidade popular;  
 

E. Na semana de 22 a 31 de outubro de 2021 a 
Paróquia de Bucelas esteve em festa, dado 
que recebeu e irá acolher durante um ano a 
imagem de Nossa Senhora do Cabo Espichel; 
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F. Este acontecimento singular, só acontece de 
25 em 25 anos, dá muita visibilidade à 
Freguesia de Bucelas e ao Concelho de 
Loures, sendo um momento importante de 
culto cristão dos lourenses; 
 

G. A organização deste evento em honra de 
Nossa Senhora do Cabo Espichel, é da 
responsabilidade da FÁBRICA DA IGREJA DE 
NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 
BUCELAS. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pela alínea u) do nº1 do 
artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, delibere 
aprovar a transferência da verba de 5.000€ (cinco 
mil euros), à FÁBRICA DA IGREJA DE NOSSA 
SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE BUCELAS. 
 
Loures, 21 de setembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662233//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀ  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDOO  JJAANNTTAARR  DDEE  EENNCCEERRRRAAMMEENNTTOO//BBAAIILLEE  DDEE  
GGAALLAA  DDAA  AACCAADDEEMMIIAA  SSÉÉNNIIOORR,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A União de Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510 839 533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, para a realização de 
Jantar de Encerramento/Baile de Gala da 
Academia Sénior da União de Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, no dia 29 de junho de 2022; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento por hora, para a realização de 
iniciativas, do valor de 33,62€ (trinta e três 
euros e sessenta e dois cêntimos) e para 

montagens/desmontagens de equipamentos 
de 13,14€ (treze euros e catorze cêntimos), 
sem IVA incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração, nos termos dos 
movimentos anexos ao webdoc nº 
E/86407/2022, de cinco horas para a 
realização da iniciativa e de vinte e uma horas 
para montagens/desmontagens, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 546,17€ (quinhentos e quarenta e seis 
euros e dezassete cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, a isenção do pagamento 
pela sua utilização, à União de Freguesias 
de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, no valor de 546,17€ (quinhentos e 
quarenta e seis euros e dezassete cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 20 de setembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662244//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀ  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  ""FFÉÉRRIIAASS  
DDEESSPPOORRTTIIVVAASS"",,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
 
Considerando que: 
 
A. A União de Freguesias de Santa Iria da Azóia, 

São João da Talha e Bobadela, com o NIF 510 
839 533, solicitou a utilização do Pavilhão 
José Gouveia, nos dias 4 a 8, 11 a 15, 18 a 
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22, 25 e 27 a 29 de julho de 2022, para a 
realização do programa “Férias Desportivas”; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento por hora de 27,16€ (vinte e sete 
euros e dezasseis cêntimos), sem IVA 
incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração total de cento e 
oitenta e oito horas, correspondendo a um 
valor a pagamento de 6.280,48€ (seis mil 
duzentos e oitenta euros e quarenta e oito 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, a isenção do pagamento 
pela utilização do mesmo à União de Freguesias 
de Santa Iria da Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, no valor de 6.280,48€ (seis mil 
duzentos e oitenta euros e quarenta e oito 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 20 de setembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662255//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  TTEEAATTRROO  
NNAACCIIOONNAALL  DDEE  RRUUAA  --  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
PPOORRTTUUGGUUEESSAA  DDAASS  AARRTTEESS  EE  TTEEAATTRROO  DDEE  
RRUUAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio à 
atividade e produção cultural e artística; 
 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria da qualidade de vida 
das populações; 
 

C. O teatro e as artes performativas em geral, 
quer como manifestação social e cultural, quer 
como forma de expressão da realidade, do 
indivíduo e da comunidade, constituem 
veículos para a prossecução dos objetivos 
enunciados; 
 

D. É reconhecido o mérito cultural e pedagógico 
do Teatro Nacional de Rua – Associação 
Portuguesa de Artes e Teatro de Rua, no 
desenvolvimento de espaços de criação e 
sensibilização para as artes e para a cultura, 
assentes na partilha de experiências, onde se 
procura estimular, fomentar e divulgar o gosto 
pelas artes performativas e de rua, 
incentivando igualmente a criação e a 
produção cultural. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta de Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e o Teatro Nacional de Rua – Associação 
Portuguesa das Artes e Teatro de Rua. 
 
Loures, 21 de setembro de 2022 
               

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e o 
Teatro Nacional de Rua – Associação Portuguesa 
das Artes e Teatro de Rua, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662266//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
AACCOORRDDOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OOSS  
AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  GGEESSTTÃÃOO  DDOOSS  
PPAAVVIILLHHÕÕEESS  DDEESSPPOORRTTIIVVOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, competências no domínio do desporto 
e educação;  
 

B. O quadro de transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades 
intermunicipais, no domínio da educação, vem 
regulado no Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 
janeiro; 
 

C. Da vontade conjunta de todos os 
intervenientes foi elaborada minuta de acordo 
de colaboração a celebrar entre o Município 
de Loures e os Agrupamentos de Escolas do 
concelho, referente à formalização da gestão 
dos respetivos pavilhões escolares, até 
dezembro de 2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 47º do Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 
janeiro, aprovar a minuta do acordo de 
colaboração a estabelecer, com os Agrupamentos 
de Escolas de concelho, referente à gestão dos 
respetivos  pavilhões desportivos. 
 
Loures, 21 de setembro de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e os 
Agrupamentos de Escolas do Concelho de 
Loures, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662277//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
AACCOORRDDOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
RREEDDEE  DDEE  PPRROOGGRREESSSSOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito das atribuições e competências 

consagradas na Constituição da República 
Portuguesa bem como, no anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, as autarquias locais levam a efeito 
diversos atos na prossecução do interesse 
público que se repercutem nas mais diversas 
áreas da vida das populações que servem; 
 

B. A Associação Rede do Progresso é uma 
associação sem fins lucrativos que visa 
promover o bem-estar social e o 
desenvolvimento nas áreas de 
empreendedorismo e ação social; 
 

C. Os objetivos e estratégias da associação se 
enquadram nos objetivos e competências 
municipais no quadro da sua intervenção junto 
dos jovens, designadamente na capacitação 
de jovens nas áreas da cidadania, 
empreendedorismo e no incremento de 
associações juvenis através de ações e 
programas de ativação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. u) do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 
setembro, aprovar a minuta de acordo de 
colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e associação Rede do Progresso. 
 
Loures, 23 de setembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Rede do Progresso, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662288//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  
PPOONNDDEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA::  --  AA  
DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
CCAASSAALL  DDOOSS  RREEIISS  SSUULL,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  ((PPRROOCCºº  NNºº  
7722..332233//IIGGTT__UUEE//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A Irmãos Mota, Lda., proprietária, veio 

requerer e apresentar elementos para a 
delimitação da Unidade de Execução Casal 
dos Reis Sul, na União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas; 
 

B. Na 21.ª Reunião Ordinária de Câmara, 
realizada a 20 de julho de 2022, foi deliberada 
a abertura do período de discussão pública 
para Delimitação da Unidade de Execução 
Casal dos Reis Sul, nos termos do artigo 89.º, 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão do Território (RJIGT); 
 

C. Findo o período de discussão pública, 
decorrido entre 8 de agosto e 5 de setembro 
de 2022, foi elaborado o Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública da 
Proposta de Delimitação da Unidade de 
Execução Casal dos Reis Sul, União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas; 
 

D. Da discussão pública verificou-se uma 
participação qual não teve implicação na 
Proposta apresentada de delimitação de 
Unidade de Execução; 
 

E. A Unidade de Execução Casal dos Reis Sul 
será executada através do sistema de 
“iniciativa dos interessados” nos termos do 
artigo 149.º do RJIGT – Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial aprovado 
pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de maio;  
 

F. O teor da informação dos serviços municipais 
e despachos sobre esta, da Chefe da DPU e 

da Diretora do DPGU, registados no 
documento informático n.º E/122466/2022, 
propõem a aprovação do Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública da Unidade 
de Execução Casal dos Reis Sul e 
subsequente aprovação da Delimitação da 
Unidade de Execução Casal dos Reis Sul, 
com a fixação de um prazo de 3 (três) anos 
para a sua concretização; 

 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo das atribuições previstas nas alíneas n), do 
n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 
e ainda nos termos dos artigos 147.º, 148.º e 
149.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, 
aprovar: 
 
− O Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública da Unidade de Execução Casal dos 
Reis Sul e subsequentemente; 

− A Delimitação da Unidade de Execução Casal 
dos Reis Sul, a desenvolver no sistema de 
“iniciativa dos interessados”, abrangendo a 
área definida e os termos de referência que 
constam da proposta dos serviços municipais 
em anexo, no âmbito do Processo 
72323/IGT_UE/2022, com a fixação de um 
prazo de 3 anos para a sua concretização. 

 
Loures, 16 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à Unidade de Execução Casal dos Reis Sul, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  662299//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  
PPOONNDDEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA::  --  AA  
DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDAA  QQUUIINNTTAA  DDOO  LLAAGGOO  TTOOJJAAIISS  ––  LLOOGGIISSTTIICCSS  
HHUUBB,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÃÃOO  EE  SSÃÃOO  JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL  ((PPRROOCCºº  NNºº  
7700..441155//IIGGTT__UUEE//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. MAGULHA CONSULTORIA E 

INVESTIMENTOS, SA, proprietária de oito 
prédios rústicos, sitos na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal, veio, requerer e apresentar elementos 
para a delimitação de uma Unidade de 
Execução da Quinta do Lago Tojais – Logistics 
Hub, conforme peças desenhadas constantes 
do Processo 70.415/IGT_UE/2021; 
 

B. Na 19.ª Reunião Ordinária de Câmara, 
realizada a 22 de junho de 2022, foi deliberada 
a abertura do período de discussão pública 
para Delimitação da Unidade de Execução da 
Quinta do Lago Tojais – Logistics HUB, nos 
termos do artigo 89.º, do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão do Território (RJIGT); 
 

C. Findo o período de discussão pública, 
decorrido entre 18 de julho e 16 de agosto de 
2022, foi elaborado o Relatório de Ponderação 
da Discussão Pública da Proposta de 
Delimitação da Unidade de Execução da 
Quinta do Lago Tojais – Logistics HUB, União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal; 
 

D. Da discussão pública verificou-se uma 
participação sobre a qual foram prestados 
esclarecimentos no respetivo Relatório de 
Ponderação, tendo sido introduzido nos 
Termos de Referência um descritivo para 
complemento do assunto abordado; 
 

E. A Unidade de Execução da Quinta do Lago 
Tojais – Logistics Hub, será executada através 
do sistema de “iniciativa dos interessados” nos 
termos do artigo 149.º do RJIGT – Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, de 14 de 
maio.  
 

F. O teor da informação dos serviços municipais 
e despachos sobre esta, da Chefe da DPU e 
da Diretora do DPGU, registados no 

documento informático n.º E/118937/2022, 
propõem a aprovação do Relatório de 
Ponderação da Discussão Pública da Unidade 
de Execução da Quinta do Lago Tojais e 
subsequente aprovação da Delimitação da 
Unidade de Execução da Quinta do Lago 
Tojais, com a fixação de um prazo de 3 (três) 
anos para a sua concretização; 

 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo das atribuições previstas nas alíneas n), do 
n.º 2, do artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 
e ainda nos termos dos artigos 147.º, 148.º e 
149.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015, 
aprovar: 
 
− O Relatório de Ponderação da Discussão 

Pública da Unidade de Execução da Quinta do 
Lago Tojais – Logistics Hub e 
subsequentemente; 
 

− A Delimitação da Unidade de Execução da 
Quinta do Lago Tojais – Logistics Hub, a 
desenvolver no sistema de “iniciativa dos 
interessados”, abrangendo a área definida e 
os termos de referência que constam da 
proposta dos serviços municipais em anexo, 
no âmbito do Processo 70.415/IGT_UE/2021, 
com a fixação de um prazo de 3 anos para a 
sua concretização. 

 
Loures, 15 de setembro de 2022 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à Unidade de Execução da Quinta do Lago Tojais 
– Logistics Hub, está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663300//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  11  ((UUMM))  LLUUGGAARR  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  
((PPRROOCC..ºº..  NNºº  6644221111//LLAA//EE//OORR//22001188  ––  
SSAANNQQUUAALLIISS--  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA,,  SSAA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Sanqualis – Imobiliária, SA. requereu licença 

administrativa de obras de ampliação e 
alteração de edificação escolar privado 
desativado, sita na Rua Francisco Marques 
Beato, n.º 71, Moscavide, na União das 
Freguesias de Moscavide e da Portela, 
alterando-o para habitação; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a ampliação pretendida 
implicaria a criação de 1 (um) lugar de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
lugares de estacionamento, não se antevendo 
soluções alternativas para o cumprimento da 
dotação de estacionamento; 
 

D. A União das Freguesias de Moscavide e da 
Portela deu parecer favorável, através do 
documento E/123632/2022; 
 

E. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o 
disposto nas alíneas a) e c) do n.º 1 do artigo 
33.º do RMEU; 
 

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sra. Diretora do DPGU 
expressos na informação n.º 
410/2022/DGU/JC é aplicável a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto nas alíneas 
a) e c) do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 1 (um) lugar de estacionamento, 
para resposta ao pedido de licenciamento de 
obras de ampliação e alteração de edificação sita 

na Rua Francisco Marques Beato, n.º 71, 
Moscavide, formulado por Sanqualis – Imobiliária, 
SA., no âmbito do processo n.º 
64211/LA/E/OR/2018. 
 
Loures, 9 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663311//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº  0011//22001199,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  MMAARRIIAANNAA  GGAAIITTAA,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  
AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  
((PPRROOCCºº..  NNºº  7711..114400//UURRBB__LL__LL//22002211  ––  JJOOAAQQUUIIMM  
CCAARRVVAALLHHOO  SSOOUUSSAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Joaquim Carvalho Sousa, requereu a licença 

administrativa de alteração ao loteamento 
titulado pelo alvará n.º 01/2019, na Rua Maria 
Machado, Lote 46 no Bairro Mariana da Gaita, 
São João da Talha, União das Freguesias 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela; 
 

B. A pretensão refere-se ao pedido de alteração 
do lote n.º 46, conforme quadro urbanimétrico 
proposto, constante da Planta síntese do 
loteamento (BU/143242/2021), verificando-se 
a alteração de uso de duas ocupações 
destinadas a atividades económicas para 
habitação, passando o número de fogos de 6 
para 8, e a respetiva transferência da área 
afeta às mesmas. Mantêm-se os restantes 
parâmetros urbanísticos aprovados para o 
lote; 
 

C. De acordo com informação técnica constante 
no documento E/119669/2022, verifica-se o 
cumprimento do disposto no PDM em vigor, 
nomeadamente no que se refere à 
percentagem mínima a assegurar para 
atividades económicas; 
 

D. No âmbito da alteração proposta, reduz-se a 
desconformidade existente no que respeita 
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aos lugares de estacionamento (de dez para 
cinco lugares); 
 

E. Haverá lugar a prestação de compensação 
urbanística pela não cedência de área para 
equipamentos de utilização coletiva e espaços 
verdes de utilização coletiva; 
 

F. Realizada a consulta aos proprietários dos 
demais lotes do alvará por via de edital, não 
se registou qualquer oposição, reclamação ou 
sugestões; 
 

G. A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, deu 
parecer favorável à pretensão por via do 
documento E/34408/2022; 
 

H. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho da Diretora do 
DPGU (E/119669/2022) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
disposições conjugadas do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará n.º 01/2019, da Rua Maria 
Machado, Lote 46 no Bairro Mariana Gaita, São 
João da Talha, União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
conforme pretensão instruída no processo 
71140/URB_L_L/2021, em nome de Joaquim 
Carvalho Sousa, nos termos expressos na 
presente proposta. 
 
Loures, 8 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663322//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  EE  AA  
AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  
LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDAA  PPOORRTTEELLAA,,  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA  
((PPRROOCCºº  NNºº..  3311..006611//OOMM--AA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da União das Freguesias de 

Moscavide e da Portela, foi solicitado o 
prolongamento de topónimo e a aprovação de 
topónimo para artéria na localidade da Portela; 
 

B. A proposta da União das Freguesias de 
Moscavide e da Portela consta em Ata de 
reunião de executivo, realizada a 18 de agosto 
de 2022, conforme registo E/117396/2022 a 
fls. 290 a 296; 
 

C. É proposto: 
 

• Prolongamento do topónimo Rua Almirante 
Reis, com início da Avenida do Ralis e 
termo na Avenida da República, Praça 5 de 
Outubro; 

• Atribuição do seguinte topónimo: Rua 
Augusto Herculano Moreira Feyo, com 
início na Estrada da Circunvalação e termo 
na Rua Almirante Reis; 

 
D. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 298, é 
manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimo na localidade da 
Portela, na União das Freguesias de 
Moscavide e da Portela; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 
Prolongar o topónimo Rua Almirante Reis, com 
início da Avenida do Ralis e termo na Avenida da 
República, Praça 5 de Outubro e denominar “Rua 
Augusto Herculano Moreira Feyo”, à artéria com 
início na Estrada da Circunvalação e termo na 
Rua Almirante Reis na União das Freguesias de 
Moscavide e da Portela.  
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Loures, 8 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663333//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDEE  
LLOOUURREESS,,  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCC..ºº  
3311..770000//OOMM--II)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da Freguesia de Loures, foi solicitada 

a aprovação de topónimo para artéria na 
localidade de Murteira, em Loures; 
 

B. A proposta da Junta de Freguesia de Loures 
consta em Ata de reunião de executivo, 
realizada a 25 de maio de 2018, conforme 
registo E/114370/2022 a fls. 503 a 506; 
 

C. É proposta a atribuição dos seguintes 
topónimos: 

 
− “Travessa dos Telhados”, com início na 

Rua dos Telhados; Becos dos Telhados e 
termo na Rua dos Telhados; 
 

− “Beco dos Telhados”, com início na Rua 
dos Telhados; Travessa dos Telhados e 
termo Indeterminado; 

 
D. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 508, é 
manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimo na localidade de 
Murteira, na Freguesia de Loures; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 
Denominar “Travessa dos Telhados” à artéria 
com início na Rua dos Telhados; Becos dos 
Telhados e termo na Rua dos Telhados e 

denominar “Beco dos Telhados” à artéria com 
início na Rua dos Telhados; Travessa dos 
Telhados e termo Indeterminado na Freguesia de 
Loures.  
 
Loures, 9 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663344//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDEE  
PPAALLHHAAIISS,,  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCC..ºº  
3311..770000//OOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da Freguesia de Loures, foi solicitada 

a aprovação de topónimo para artéria na 
localidade de Palhais, em Loures; 
 

B. A proposta da Junta de Freguesia de Loures 
consta em Ata de reunião de executivo, 
realizada a 25 de maio de 2018, conforme 
registo E/114370/2022 a fls. 437 a 445; 
 

C. É proposta a atribuição do topónimo “Beco do 
Lavadouro”, com início na Rua Principal e 
termo indeterminado; 
 

D. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e respetivos despachos, a fl. 447, é 
manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimo na localidade de 
Palhais, na Freguesia de Loures; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 
Denominar “Beco do Lavadouro” à artéria com 
início na Rua Principal e termo indeterminado na 
Freguesia de Loures.  
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Loures, 9 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663355//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  DDAA  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AAPPRREECCIIAARR  EEVVEENNTTUUAAIISS  
PPRROONNUUNNCCIIAASS  DDOO  EEMMPPRREEIITTEEIIRROO,,  AADDJJUUDDIICCAARR  
OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS,,  
AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
AADDIICCIIOONNAALL  EE  AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEVVEENNTTUUAAIISS  
RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS  AAPPRREESSEENNTTAADDAASS  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  PPRRIIMMEEIIRRAA  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
OOBBJJEETTIIVVAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
NNºº  111177//22002222  PPAARRAA  ““CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEE  
TTAALLUUDDEESS  NNAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDAA  PPÓÓVVOOAA””  ((PPRROOCC..  
5511//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
  
Considerando que: 
 
A. A cocontratante ROTA CERTA, Lda. 

apresentou proposta para execução de 
trabalhos complementares, no âmbito da 
empreitada denominada “Consolidação de 
Taludes na Ribeira da Póvoa”, Processo n.º 
51/DA, no valor de € 38.984,00; 
 

B. Os trabalhos complementares valorados pelo 
empreiteiro foram objeto de análise e 
ponderação pela fiscalização e pelo Dono da 
Obra, tendo sido aceites; 
 

C. O expresso no conteúdo da informação n.º 
108/DA/BP, de 2022.09.02 e Anexos, a qual 
propôs acolher, em termos de valor e de 
trabalhos, a proposta apresentada pelo 
empreiteiro de acordo com o parecer da 
fiscalização; 
 

D. O preço atribuído aos trabalhos 
complementares em apreço corresponde a 
6,01% do preço contratual inicial, não sendo 
ultrapassados os limites legais definidos no 
CCP, de 50%, encontrando-se preenchidos os 
demais pressupostos legais impostos pelo 
artigo 370º do Código dos Contratos Públicos, 
aplicáveis por via da disposição transitória 

prevista na alínea a) do nº 2 do artigo 27º da 
Lei nº 30/2021, de 21 de maio, diploma que 
veio a aprovar a última alteração ao Código 
dos Contratos Públicos; 
 

E. O expectável incumprimento dos prazos legais 
de resposta – de competência da Câmara – ao 
empreiteiro, no que respeita ao subsequente 
procedimento previsto para a execução dos 
trabalhos complementares, nos termos dos 
artigos 372º, 373º, 374º e 375º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
102º, 109º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do 
artigo 379º, todos do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro (CCP) na sua atual redação e pela 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio: 
 

1. A aprovação dos trabalhos complementares 
e respetiva ordem de execução, no valor de 
€ 38.984,00 (trinta e oito mil novecentos e 
oitenta e quatro euros), conforme 
identificados na Informação nº 108/DA/BP, 
de 2022.09.02 e parecer da fiscalização 
referente à MOC 1; 
 

2. A delegação no Presidente da Câmara da 
competência para apreciar eventuais 
pronúncias do empreiteiro, nos termos do nº 
2 do artigo 372º e do nº 3 do artigo 373º, 
ambos do CCP, e para adjudicar os 
trabalhos complementares integrados na 
MOC 1, nas condições de valor e prazo 
estabelecidos, e, bem assim, a competência 
para a aprovação da minuta do contrato 
adicional e apreciação de eventuais 
reclamações apresentadas. 

 
Loures, 20 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
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ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
  
  
  
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO NO 636/2022- 
PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO DA CHEFE 
DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL (EMDL), BEM 
COMO A SUA CONSTITUIÇÃO, SUBSCRITA 
PELA SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA EM 
EXERCÍCIO 
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto pelo Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, que estabelece 
o regime jurídico da organização dos 
serviços das autarquias locais, a estrutura 
orgânica municipal pode adotar a estrutura 
matricial, sempre que as áreas operativas 
dos serviços se possam desenvolver 
essencialmente por projetos, visando 
assegurar a constituição de equipas 
multidisciplinares com base na mobilidade 
funcional; 
 

B. O Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
aprovado na 10.ª sessão extraordinária de 
28 de julho de 2022 e na 2.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de 
Loures realizada em 21 de julho de 2022 
(proposta n.º 450/2022) prevê, na alínea b) 
do n.º 2 do seu artigo 29.º, a criação de 
equipas multidisciplinares, bem como o 
estatuto remuneratório do respetivo chefe de 
equipa, nos termos do disposto pela alínea c) 
do artigo 7. 2 e do artigo 12.º do Decreto-Lei 
n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual 
redação; 

 
C. Nos termos previstos no Regulamento 

identificado, a Equipa Multidisciplinar de 
Desenvolvimento Local (EMDL) é uma 
unidade orgânica chefiada por dirigente 
intermédio de I. e grau e tem como missão 
promover e articular com todas as  Juntas de 
Freguesia a coordenação centralizada de 
todos os processos integrados de atuação no 
território do concelho de Loures, bem como 
monitorizar o processo da descentralização 
de competências do Município nas Juntas de 
Freguesia e outras responsabilidades 
partilhadas, nos termos definidos pelo artigo 
117.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures; 

D. A designação dos membros da equipa 
multidisciplinar é efetuada através de 
deliberação da Câmara Municipal, sob 
proposta do Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar) nos 
termos do disposto pela alínea c) do artigo 7.º e 
do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 
de outubro, na sua atual redação, a designação 
da Técnica Superior Maria Carlos Simão Martins 
dos Santos Gama como Chefe da Equipa 
Multidisciplinar de Desenvolvimento Local 
(EMDL), criada nos termos do disposto pela 
alínea b) do n.º 2 do artigo 29.º do Regulamento 
de Organização dos  Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS), com efeitos a 29 de 
setembro de 2022, bem como a constituição da 
respetiva equipa multidisciplinar, a integrar os 
seguintes  trabalhadores municipais: 
 
 

NOME 
CARREIRA / 
CATEGORIA 

Hugo Manuel Ferreira 
Santos 

Técnico superior 

Pedro Manuel Martinho 
Almeida 

Assistente técnico 

Edmundo Piedade 
Goncalves 

Chefe de serviços de 
limpeza 

Carina Andreia Coelho 
aa Silva Santos 

Assistente operacional 

 
Loures, 27 de setembro de 2022 
     

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  55  ((cciinnccoo))  vvoottooss  aa  ffaavvoorr,,  44  
((qquuaattrroo))  vvoottooss  eemm  bbrraannccoo  ee  11  ((uumm))  vvoottoo  ccoonnttrraa  
mmeeddiiaannttee  eessccrruuttíínniioo  sseeccrreettoo))  
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PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO NO 637/2022- 
PARA APROVAR A DESIGNAÇÃO DO CHEFE 
DA EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA JORNADA 
MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 (EMJMJ), 
BEM COMO A SUA CONSTITUIÇÃO, 
SUBSCRITA PELA SRA. PRESIDENTE DA 
CÂMARA EM EXERCÍCIO 
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto pelo Decreto-Lei n.º 

305/2009, de 23 de outubro, que estabelece o 
regime jurídico da organização dos serviços 
das autarquias locais, a estrutura orgânica 
municipal pode adotar a estrutura matricial, 
sempre que as áreas operativas dos serviços 
se possam desenvolver essencialmente por 
projetos, visando assegurar a constituição de 
equipas multidisciplinares com base na 
mobilidade funcional; 
 

B. O Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), aprovado 
na 10.ª sessão extraordinária de 28 de julho 
de 2022 e na 2.ª reunião extraordinária da 
Câmara Municipal de Loures realizada em 21 
de julho de 2022 (proposta n.º 450/2022) 
prevê, na alínea b) do n. g 2 do seu artigo 29.º, 
a criação de equipas multidisciplinares, bem 
como o estatuto remuneratório do respetivo 
chefe de equipa, nos termos do disposto pela 
alínea c) do artigo 7.º e do artigo 12.º, ambos 
do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
na sua atual redação; 
 

C. Nos termos previstos no Regulamento 
identificado, a Equipa Multidisciplinar da 
Jornada Mundial da Juventude 2023 (EMJMJ) 
é uma unidade orgânica chefiada por dirigente 
intermédio de 2.º grau e tem como missão 
assegurar o planeamento e acompanhamento 
dos trabalhos de preparação e organização da 
Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023), 
incluindo as operações pós-jornada, nos 
termos definidos pelo artigo 116.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures; 
 

D. A designação dos membros da equipa 
multidisciplinar é efetuada através de 
deliberação da Câmara Municipal, sob 
proposta do Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos 
termos do disposto pela alínea c) do artigo 7.º e 

pelo artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 305/2009, de 
23 de outubro, na sua atual redação, a 
designação do Técnico Superior Fausto Augusto 
Neves Marinho como Chefe da Equipa 
Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude 
2023 (EMJMJ), criada nos termos do disposto 
pela alínea b) do n.º 2 do artigo 29.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), com efeitos a 
29 de setembro de 2022, bem como a 
constituição da respetiva equipa multidisciplinar, a 
integrar os seguintes trabalhadores municipais: 
 

NOME 
CARREIRA / 
CATEGORIA 

Márcia Vilar Afonso Técnico Superior 
Dulce Maria Alves Tavares Assistente Técnico 

 
  
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  55  ((cciinnccoo))  vvoottooss  aa  ffaavvoorr,,  22    
((ddooiiss))  vvoottooss  eemm  bbrraannccoo  ee  33  ((ttrrêêss))  vvoottooss  ccoonnttrraa  
mmeeddiiaannttee  eessccrruuttíínniioo  sseeccrreettoo))  
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DESPACHO N.º 360/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/130725/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 
CESSAÇÃO DA DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO  
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
360/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 361/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/130799/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

MANUTENÇÃO DA DESIGNAÇÃO EM 
COMISSÃO DE SERVIÇO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
361/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 362/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/130887/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS 

 
1. Considerando a delegação de competências 

da Câmara Municipal no seu Presidente, 
através da Deliberação n.º 456/2021, 

aprovada na reunião de Câmara de 18 de 
outubro, e publicitada através do Edital n.º 
253/2021 e no Loures Municipal, Boletim de 
Deliberações e Despachos, Edição n.º 20, de 
18 de outubro de 2021; 
 

2. Considerando a aprovação, pela Assembleia 
Municipal de Loures, na sua 10.ª sessão 
extraordinária de 28 de julho de 2022, do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures, nos termos da proposta 
n.º 450/2022, aprovada na 2.ª reunião 
extraordinária da Câmara Municipal de Loures 
realizada em 21 de julho de 2022; 
 

3. Considerando que o artigo 34.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, conjugado com o artigo 44.º 
e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), prevê a possibilidade de 
delegação de parte das competências da 
Câmara no seu Presidente e, 
subsequentemente, deste nos Vereadores; 
 

4. Considerando que se torna imperioso recorrer 
à figura jurídica da delegação e subdelegação 
de competências, a qual constitui um decisivo 
instrumento de desconcentração 
administrativa, destinado a conferir eficácia à 
gestão e resposta útil às mais prementes 
necessidades operacionais, bem como maior 
celeridade na tomada das decisões, mediante 
a formalização de um instrumento único e 
uniformizado com a delegação e 
subdelegação de competências nos Senhores 
Vereadores. 

 
Ao abrigo do estatuído no n.º 2 do artigo 36.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
retificada pelas Declarações de Retificação n.º 
46-C/2013, de 01 de novembro e n.º 50-A/2013, 
de 11 de novembro, e alterada pela Lei n.º 
25/2015, de 30 de março, Lei n.º 69/2015, de 16 
de julho, Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março, Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro, Lei n.º 50/2018, de 
16 de agosto, e Lei n.º 66/2020, de 04 de 
novembro, bem como pelo disposto no artigo 44.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
08 de junho, na sua atual redação e, tendo 
igualmente em conta o disposto na alínea f) do n.º 
1 do artigo 10.º e no artigo 16.º do Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS), publicado no Diário da 
República n.º 165/2022, Série II de 2022-08-26, 
páginas 226 – 372 (Aviso n.º 16712/2022, de 26 
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de agosto), delego e subdelego na Senhora Vice-
Presidente na Senhora Vereadora e nos 
Senhores Vereadores abaixo mencionados, as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua 1.ª Reunião Ordinária, 
de 18 de Outubro, e as minhas competências 
próprias, relativamente às Unidades Orgânicas e 
Serviços Municipais a seguir enumeradas: 
 

I. 
 
SRA VICE-PRESIDENTE, SÓNIA ALEXANDRA 
DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO 
LOPES 
SR. VEREADOR NUNO RICARDO CONCEIÇÃO 
DIAS  
SRA. VEREADORA PAULA ALEXANDRA 
FLORA DA COSTA MAGALHÃES BERNARDO 
SR. VEREADOR NELSON CÉSAR 
GONÇALVES BATISTA  
SR. VEREADOR VASCO ANTÓNIO PINHÃO 
RAMOS TELES TOUGUINHA 
 
A. Observando os seguintes CRITÉRIOS 

GERAIS: 
 
1. O dever de executar e velar pelo cumprimento 

das deliberações da Assembleia e da Câmara 
Municipal; 
 

2. A delegação da competência prevista na 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
redação em vigor, a qual abrange a decisão 
de todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos 
às respetivas áreas de atividade, com exceção 
de atos relativos à alteração do respetivo 
vínculo contratual, designadamente: 
 

a) Aprovar e alterar o mapa de férias e restantes 
decisões relativas a férias com respeito pelo 
interesse do serviço; 

b) Autorizar férias, mediante os respetivos mapas 
e requerimentos, dos trabalhadores da 
unidade orgânica, e ausências ao serviço por 
pequenos períodos; 

c) Controlar a assiduidade, visando informações, 
mapas e relatórios de assiduidade no âmbito 
do Quadro Normativo do Relógio de Ponto; 

d) Justificar e injustificar faltas no âmbito do 
Serviço; 

e) Autorizar deslocações em serviço no País; 
f) Autorizar a realização e o pagamento de 

trabalho suplementar, conforme o estatuído no 
artigo 120.º da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação; 

g) Instaurar procedimentos disciplinares e 
nomear os instrutores dos processos; 

h) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 
 

3. Modificar ou revogar os atos praticados por 
trabalhadores afetos aos serviços sob sua 
responsabilidade, nos termos da alínea c) do 
n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor; 
 

4. Executar as opções do plano e orçamento 
aprovados; 
 

5. Alienar bens móveis; 
 

6. No âmbito das atribuições das Unidades 
Orgânicas distribuídas e no que respeita à 
CONTRATAÇÃO PÚBLICA, e do disposto 
nas alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, na alínea b) 
do n.º 1 do art.º 18.º conjugada com o n.º 2 do 
art.º 29.º ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 
8 de junho, na sua atual redação, do artigo  
109.º do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua atual redação, e nos artigos 
27.º e 28.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures 
(ROSMLRS), as competências para autorizar 
a realização de despesas inerentes ao 
contrato a celebrar, nos termos do artigo 36.º 
do mesmo Código, até ao limite de 100.000,00 
€ (cem mil euros), relativamente à locação, 
aquisição de bens e serviços e empreitadas de 
obras públicas, bem como aprovar os projetos 
e as peças dos procedimentos de formação 
dos contratos, e, também a consequente 
adjudicação, aprovação da minuta do contrato 
e outorga dos consequentes contratos; 
 

7. Ainda no âmbito da Contratação Pública, as 
restantes competências que o citado Código 
dos Contratos Públicos confere ao órgão 
competente para a decisão de contratar, 
entidade adjudicante, contraente público e ao 
dono de obra, e ainda praticar todos os atos 
preparatórios e instrumentais inerentes à fase 
de formação e à fase de execução dos 
contratos. 
 

8. Autorizar pagamentos até ao limite de 
100.000,00€ (cem mil euros), com exceção 
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dos referidos no n.º 2 do art.º 30.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação; 
 

9. Gerir instalações e equipamentos afetos às 
respetivas áreas de atividade; 
 

10. Gestão da utilização de veículos municipais, 
nas respetivas áreas de atividade, nos termos 
definidos no Regulamento de Utilização de 
Veículos Municipais; 
 

11. As necessárias à direção dos procedimentos, 
no âmbito da instrução dos procedimentos 
administrativos em que a Câmara Municipal ou 
o Presidente da Câmara sejam o órgão 
competente para a decisão final, nos termos 
dos n.ºs 1 e 4 do artigo 55.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na 
sua atual redação, bem como para a decisão 
dos procedimentos administrativos, nos termos 
previstos nos artigos 94.º, 95.º, 131.º, 132.º e 
133.º do mesmo Código; 
 

12. A prevista no artigo 62.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, para a emissão de alvarás 
relativamente às áreas atribuídas; 
 

13. As atribuídas ao Presidente da Câmara pelos 
atuais Regulamentos Municipais, nas 
respetivas áreas atribuídas; 
 

14. Conceder licenças policiais e fiscais, nos 
termos da lei, regulamentos e posturas, nas 
áreas cujas funções lhes são atribuídas; 
 

15. Colaborar no apoio a programas e projetos de 
interesse municipal, em parceria com 
entidades da administração central, nos 
domínios sob sua responsabilidade; 
 

16. Assegurar a integração da perspetiva de 
género nas áreas que lhe forem atribuídas; 
 

17. O exercício das demais competências 
legalmente conferidas, tendo em vista o 
prosseguimento normal das atribuições do 
Município; 
 

18. Promover as publicações das deliberações ou 
decisões, nos termos previstos no artigo 56.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e do artigo 
19.º do Regimento da Câmara, nos domínios 
da sua responsabilidade; 

19. A prevista na alínea l) do n.º 1 do artigo 35.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, para assinar 
ou visar a correspondência da Câmara 
Municipal com destino a quaisquer entidades, 
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 e Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses, a menos que, no 
que se refere a esta última individualidade, se 
trate de assuntos correntes em instrução nos 
serviços municipais; 

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. 

 
B. Fica a Senhora Vice-Presidente a Senhora 

Vereadora e os Senhores Vereadores 
autorizados a procederem às subdelegações 
das competências ora conferidas que, em 
cada caso, se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
nos termos e dentro dos limites estabelecidos 
no artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação e 
dos n.ºs 3 e 4 do artigo 16.º do Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 

C. As competências ora delegadas e 
subdelegadas, abrangem, relativamente às 
atribuições das respetivas unidades orgânicas 
nos termo previstos no Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS), a prática de todos os 
atos inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento 
quando for o caso, realização de atos 
instrutórios, notificações e a gestão e 
despacho dos assuntos das respetivas 
unidades orgânicas e, ainda, a prática de 
outros atos e formalidades de caráter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do delegante ou 
subdelegante, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
inerentes. 
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II 
 
SRA. VICE-PRESIDENTE, SÓNIA ALEXANDRA 
DA SILVA PAIXÃO DOS SANTOS BERNARDO 
LOPES 
 
1. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das abaixo 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), são 
delegadas e subdelegadas, genericamente, 
todas as competências em mim delegadas nas 
situações em que a SRA. VICE-PRESIDENTE 
me substituir durante as minhas faltas e 
impedimentos. 
 

2. Distribuição de funções relativamente às 
seguintes unidades orgânicas: 
 

− DEPARTAMENTO DE RECURSOS 
HUMANOS (DRH) 

− DEPARTAMENTO DE CULTURA, 
DESPORTO, JUVENTUDE E SAÚDE 
(DCDJS) 

− DEPARTAMENTO DE IGUALDADE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DIDS) 

− DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO (DH) 
− EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA JORNADA 

MUNDIAL DA JUVENTUDE (EMJMJ) 
 
2.1. No âmbito dos RECURSOS HUMANOS:  
 
a. Decidir, nos termos do disposto pela alínea a) 

do n.º 2 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor, todos os assuntos relacionados com a 
gestão e direção dos recursos humanos afetos 
aos serviços municipais, designadamente: 
 

i) Conceção e implementação de políticas e 
estratégias de recursos humanos que 
promovam um bom ambiente de trabalho, a 
valorização e o desenvolvimento dos 
trabalhadores, respondendo às necessidades 
dos serviços municipais e contribuindo para a 
melhoria contínua do desempenho do 
Município, em estreita colaboração com o 
Presidente da Câmara e a Direção Municipal; 
 

ii) Planeamento, conceção e implementação de 
políticas e estratégias referentes a seleção, 
recrutamento e gestão de recursos humanos, 
registo de assiduidade, licenças, férias e 
aposentações, atualização de dados 

cadastrais, processamento dos vencimentos e 
abonos, avaliação de desempenho dos 
trabalhadores, qualificação profissional e 
valorização dos trabalhadores por via da 
formação, prevenção dos riscos profissionais e 
promoção da segurança e saúde, incluindo a 
saúde mental; 
 

iii) Planeamento, gestão e implementação das 
atividades da creche e refeitório municipal; 
 

iv) Autorização de mobilidades internas nos 
serviços da Câmara Municipal; 

v) Definição e concretização das políticas de 
formação profissional; 
 

vi) Justificação e injustificação de faltas; 
 

vii) Autorização do processamento e pagamento 
de horas extraordinárias, abonos e prestações 
sociais e o pagamento de remunerações; 
 

viii) Decisão no âmbito do Estatuto do 
Trabalhador Estudante; 
 

ix) Decisão, nos termos da lei, em matéria de 
duração e horário de trabalho, sob proposta do 
Vereador responsável por cada serviço; 
 

x) Praticar todos os atos respeitantes ao regime 
de segurança social e executar todos os atos 
referentes a acidentes em serviço; 
 

xi) Promoção e coordenação da aplicação do 
Sistema Integrado de Avaliação de 
Desempenho na Administração Pública 
(SIADAP), no âmbito dos serviços municipais, 
exercendo todas as competências cometidas 
ao Presidente da Câmara nos respetivos 
diplomas aplicáveis. 

 
 
2.2. No âmbito da ATIVIDADE CULTURAL: 
 
a. Promoção do desenvolvimento da cultura e a 

dinamização da atividade do movimento 
associativo, através da criação, produção ou 
valorização de conteúdos e da dinamização de 
iniciativas que fomentem a integração artística 
e a identidade local; 
 

b. Planeamento e implementação de estratégias 
que visem incrementar hábitos de participação 
da população de forma continuada e com 
níveis de qualidade elevados, inseridos num 
ambiente seguro e saudável; 
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c. Conceção e implementação de estratégias 
que contribuam para a elevação da qualidade 
de vida das pessoas, com vista à satisfação 
das suas necessidades e expectativas de 
animação dos seus tempos livres; 
 

d. Assegurar a promoção e divulgação das 
iniciativas, acontecimentos, projetos de 
dinamização, património e equipamentos 
culturais do Concelho, em articulação com 
outras Unidades Orgânicas do Município, com 
entidades públicas nacionais e regionais com 
intervenção na área cultural e em parceira com 
o tecido associativo local 

e. Promoção da dinamização da rede municipal 
de galerias e gestão da sua atividade; 
 

f. Promoção, apoio e divulgação de formas de 
artes plásticas e performativas que valorizem o 
património e o espaço público, surgimento de 
artistas emergentes e o desenvolvimento de 
novos projetos e expressões artísticas, 
valorização e divulgação do património 
material, imaterial e de práticas e expressões 
de cultura local, ofícios tradicionais e 
manifestações etnográficas;  
 

g. Gestão e dinamização da Rota Histórica das 
Linhas de Torres. 

 
 
2.3.  No âmbito do APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO: 
 
a. Assegurar o apoio, a promoção e o 

acompanhamento à dinamização da atividade 
do movimento associativo e o voluntariado de 
âmbito desportivo, cultural, recreativo e juvenil, 
criando as condições para o seu 
desenvolvimento; 
 

b. Apoio técnico específico no apoio à gestão 
das Associações; 
 

c. Promoção e coordenação da organização de 
eventos relevantes para o Município dirigidos 
ao movimento associativo; 
 

d. Apoio ao relacionamento com os órgãos da 
Administração Central, Regional e outras 
entidades com intervenção na área cultural, 
propondo o estabelecimento de parcerias; 
 

e. Incentivo e desenvolvimento do movimento 
associativo concelhio, com a dinamização de 
um programa de formação para os Dirigentes 
Associativos; 

 
f. Dinamização e promoção do Observatório das 

Dinâmicas Associativas e do Conselho 
Municipal do Associativismo. 

 
2.4.  No âmbito do DESPORTO: 
 
a. Promoção do acesso de todos ao desporto, 

planeando e executando projetos de 
intervenção na área do desporto e da 
atividade física, com vista a um aumento da 
qualidade de vida da população e da oferta 
desportiva municipal, potenciando os recursos 
existentes e otimizando a gestão dos 
equipamentos municipais; 

b. Promoção do desenvolvimento dos Centros 
Municipais de Formação Desportiva; 
 

c. Desenvolvimento de parcerias e projetos com 
o movimento associativo do Município que 
contribuam para o desenvolvimento desportivo 
das pessoas; 
 

d. Promoção da prática desportiva seguindo os 
princípios do “Desporto para Todos”, 
fomentando a inclusão e a igualdade; 
 

e. Promoção do incremento dos níveis de 
organização e gestão das organizações 
desportivas e da qualificação dos agentes 
desportivos em geral; 
 

f. Promoção de todas as ações que visem a 
conservação qualificação das instalações e 
dos equipamentos desportivos municipais e 
gestão eficiente, responsável e flexível dos 
mesmos. 

 
2.5.  No âmbito da JUVENTUDE: 
 
a. Conceção e implementação de estratégias e 

políticas de valorização e potenciação do 
desenvolvimento psicossocial dos jovens, 
através da implementação e apoio à criação 
de programas de sensibilização e capacitação 
em áreas que concorram para assegurar aos 
jovens uma maior consciência, autonomia, 
autoestima, conhecimento e segurança; 
 

b. Revisão e implementação do Plano de 
Intervenção Municipal — Juventude; 
 

c. Promoção da participação cívica e ativa dos 
jovens através da auscultação, diálogo e 
cogestão de processos, incentivando a sua 
participação em processos democráticos e de 
cidadania, a aquisição de competências 
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transversais de capacitação para o 
empreendedorismo e a empregabilidade, a 
participação em atividades sociais, culturais, 
desportivas, científicas, de formação e 
animação, o voluntariado jovem e o diálogo 
intergeracional e intercultural, o intercâmbio, a 
criação de associação de estudantes e jovens 
e do movimento associativo juvenil; 
 

d. Promoção da saúde mental, sexual e estilos 
de vida saudáveis e prevenção de 
comportamentos de risco; 
 

e. Colaboração na implementação de medidas 
de apoio para acesso à habitação que relevem 
para a sua fixação no Concelho; 

f. Promover o normal funcionamento do 
Conselho Municipal de Juventude. 

 
2.6.  No âmbito da SAÚDE: 
 
a. Promoção da saúde no Concelho de Loures, 

participando no desenvolvimento de 
 

b. ações na comunidade, no planeamento da 
rede de equipamentos, e no funcionamento 
das instalações de Cuidados de Saúde 
Primários; 
 

c. Conceção, implementação e monitorização de 
estratégias e políticas de saúde e bem-estar, 
junto da comunidade, atividades no âmbito da 
prevenção da doença, educação para a saúde 
e promoção de estilos de vida ativos e 
saudáveis; 
 

d. Planeamento da rede de equipamentos de 
saúde e desportivos do Concelho de Loures, 
bem como as adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 
 

e. Elaboração da Estratégia Municipal de Saúde; 
 

f. Articulação com o ACES e com o Hospital 
Beatriz Ângelo, na identificação de problemas 
e respetivas soluções no que respeita ao 
acesso e à qualidade dos cuidados de saúde, 
garantindo a equidade e a adequada gestão 
dos serviços logísticos e dos recursos 
humanos (assistentes operacionais) no âmbito 
da prestação de Cuidados de Saúde 
Primários; 
 

g. Participação no planeamento, gestão e na 
realização de investimentos relativos a novas 
Unidades de Cuidados de Saúde Primários, 
nomeadamente na sua construção, 

equipamento e manutenção, em articulação 
com outras Unidades Orgânicas do Município 
e em colaboração com a Administração 
Central; 
 

h. Monitorização da realização de investimento 
na construção ou aquisição de equipamentos 
no que respeita às Unidades de Cuidados de 
Saúde Primários; 
 

i. Promoção da eficácia e eficiência na gestão 
dos recursos e melhoria dos resultados na 
área da saúde e do envolvimento da 
comunidade local na criação de sinergias e 
potencialidades para a promoção e acesso a 
cuidados de saúde, em articulação com outras 
Unidades Orgânicas; 

j. Exercício das competências municipais, no 
que se refere à rede de farmácias do 
Concelho; 
 

k. Representação do Município na Rede 
Portuguesa dos Municípios Saudáveis; 
 

l. Programação, execução e avaliação de 
programas e projetos na perspetiva da 
redução dos problemas identificados nos 
planos locais, incluindo a dinamização de 
ações de informação/capacitação para o 
aumento da literacia em saúde; 
 

m. Desenvolvimento de parcerias com entidades 
públicas e privadas para o desenvolvimento de 
ações de prevenção da doença e de 
promoção e educação para a saúde no 
Município; 
 

n. Apoio ao funcionamento e promoção da 
articulação das respostas concelhias no 
âmbito dos Cuidados Continuados; 
 

o. Assegurar o funcionamento do Conselho 
Municipal de Saúde; 
 

p. Articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil no âmbito da resposta de 
emergência de saúde pública a situações de 
crises pandémicas ou a intervenção 
necessária em contextos que o justifiquem; 

 
2.7.  No âmbito da IGUALDADE E CIDADANIA: 
 
a. Conceção, desenvolvimento e implementação 

de estratégias e políticas no âmbito da 
intervenção social, da igualdade e cidadania, 
promovendo os direitos humanos, a inclusão, 
o respeito pela diversidade cultural e religiosa 
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da comunidade e a minimização das 
desigualdades sociais; 
 

b. Promoção, conceção, coordenação, 
articulação e implementação de políticas, 
estratégias, programas, projetos e iniciativas 
no domínio dos direitos sociais, 
nomeadamente os referentes a Cidadania, 
Direitos Humanos, Deficiência, Diálogo 
Intercultural e Inter-religioso, Orientação 
Sexual, Identidade de Género e Igualdade de 
Género; 
 

c. Promoção da intervenção de forma direta e 
sistémica em grupos específicos da 
população, com vista à sua capacitação, 
autonomia e inclusão social; 
 

d. Elaboração dos planos municipais para as 
diferentes áreas de competência; 
 

e. Diagnóstico e intervenção no âmbito das 
problemáticas relativas aos direitos das 
minorias étnicas, refugiados e imigrantes; 
 

f. Colaboração e apoio às organizações sociais 
locais e outras estruturas da comunidade, com 
vista à concretização e dinamização de 
projetos que promovam a cidadania, a 
participação e a implementação de ações de 
desenvolvimento comunitário; 
 

g. Promoção do funcionamento eficaz dos 
Centros Locais de Apoio à Integração de 
Migrantes, bem como da mediação e a 
educação interculturais; 
 

h. Promover, articular e coordenar intervenções 
na área da deficiência, numa atuação em 
rede; 
 

i. Conceção e implementação de estratégias e 
políticas no âmbito das questões religiosas 
com relevância pública, promoção da inter-
religiosidade e garantia do relacionamento da 
Câmara Municipal com as organizações 
religiosas; 
 

j. Gestão o Banco Local de Voluntariado de 
Loures e reforçar os valores de cidadania 
através da prática do voluntariado social. 

 
2.8. No âmbito das RESPOSTAS SOCIAIS: 
 
a. Conceção, desenvolvimento e implementação 

de respostas sociais, através de estratégias de 
intervenção social, que visem a prossecução 

dos valores da equidade, da inclusão, da 
igualdade, da cidadania, e do respeito pelas 
necessidades dos grupos mais desfavorecidos 
da população; 
 

b. Promoção e execução, nas suas áreas de 
intervenção, de programas de colaboração 
com instituições e entidades públicas e 
privadas, estabelecendo termos e 
modalidades de apoio a conceder às 
instituições; 
 

c. Conceção e implementação de estratégias de 
intervenção no âmbito da problemática da 
Violência Doméstica, incluindo a coordenação 
da Rede Municipal de Intervenção na 
Violência Doméstica de Loures (RMIVD); 
 

d. Elaboração e dinamização do Plano Municipal 
contra a Violência; 
 

e. Colaboração com a Comissão de Proteção de 
Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures, 
assegurando a representação do Município e 
garantindo o seu regular funcionamento; 
 

f. Desenvolvimento e dinamização do Espaço 
Solidário de Loures, em articulação com as 
restantes organizações sociais do Município; 
 

g. Promoção, articulação e qualificação dos 
agentes sociais; 
 

h. Conceção de uma estratégia de 
desenvolvimento social integrada, 
promovendo a articulação com as Unidades 
Orgânicas competentes, com as instituições 
particulares de solidariedade social, 
associações da sociedade civil, 
freguesias/uniões de freguesias, empresas e 
demais atores locais; 
 

i. Desenvolvimento e aplicação dos mecanismos 
de gestão dos apoios, de modo a 
corresponder de uma forma justa às 
necessidades das entidades do Município, 
bem como elaboração, execução, 
monitorização e cumprimento das obrigações 
contratuais decorrentes dos protocolos e 
contratos-programa celebrados; 
 

j. Promover a implementação dos objetivos da 
Carta Social; 
 

k. Conceção e desenvolvimento de programas e 
projetos integrados de intervenção social, de 
iniciativa municipal ou em parceria com outros 
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agentes sociais, visando grupos 
especialmente vulneráveis ou em risco de 
pobreza e/ou exclusão social, com particular 
incidência na família, na primeira infância e no 
envelhecimento e velhice. 

 
2.9.  No âmbito da AÇÃO SOCIAL: 
 
a. Promoção da implementação do atendimento 

integrado e acompanhamento social às 
famílias, através de parcerias com instituições 
de solidariedade social, IPSS, ONG, 
Fundações e outras instituições equiparadas, 
fomentando o desenvolvimento de estratégias 
de mobilização social com vista à mudança de 
comportamentos e atitudes sociais e 
implementando ações sociais de apoio aos 
grupos mais desfavorecidos da população, 
designadamente em situação ou em risco de 
pobreza e exclusão social; 
 

b. Promoção de diagnóstico e orientação de 
pessoas, famílias e grupos que recorram à 
intervenção do Município no âmbito do 
atendimento integrado; 
 

c. Programação e desenvolvimento de projetos 
de ação social, medidas e políticas de 
intervenção junto da população em situação 
de sem-abrigo, nomeadamente através da 
gestão e dinamização do Núcleo de 
Planeamento e Intervenção Sem-Abrigo de 
Loures (NPISA Loures), serviços sociais de 
apoio a grupos de indivíduos específicos, às 
famílias e à comunidade, no sentido de 
desenvolver o bem-estar social; 
 

d. Participação do Município no Núcleo Local de 
Inserção; 
 

e. Colaboração na estratégia de intervenção 
social integrada de base territorial em 
diferentes zonas do Concelho, ao nível das 
vulnerabilidades e potencialidades locais; 
 

f. Gestão da aplicação de medidas de apoio à 
empregabilidade e inserção social, elaboração 
dos relatórios de diagnóstico técnico e 
acompanhamento e de atribuição de 
prestações pecuniárias; 

 
 
2.10. No âmbito da HABITAÇÃO: 
 
a. Conceção e implementação de políticas e 

estratégias referentes à gestão do parque 
habitacional do Município, assegurando a 

atribuição de habitações municipais e os 
processos de realojamento, gestão e controlo 
do arrendamento do parque habitacional 
municipal e construção, conservação, 
manutenção e reabilitação do parque 
habitacional do Município, visando minimizar 
as desigualdades sociais, melhorar a 
qualidade de vida e promover o 
desenvolvimento coeso e sustentável do 
território;  
 

b. As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente da Câmara, na 
parte aplicável ao Departamento de 
Habitação, nomeadamente as que se 
reportam às seguintes disposições legais: 
 

1. Conceder as licenças administrativas ao 
abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 
 

1.1. Obras de construção, de alteração ou de 
ampliação em área não abrangida por operação 
de loteamento ou por plano de pormenor, 
previstas na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 
1.2. Obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem 
como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de classificação, e 
as obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de imóveis 
situados em zonas de proteção de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, 
previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
1.3. Obras de reconstrução das quais resulte 
um aumento da altura da fachada ou do número 
de pisos, previstas na alínea e) do n.º 2 do artigo 
4.º; 

 
1.4. Obras de demolição das edificações que 
não se encontrem previstas em licença de obras 
de reconstrução, previstas na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao abrigo 
do disposto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 3 do 
artigo 5.º; 
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3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 
artigo 5.º, pedidos de informação prévia, nos 
termos do artigo 14.º; 
 

4. Certificar a verificação dos requisitos do 
destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º; 
 

5. Emitir parecer prévio não vinculativo, nas 
situações e no prazo fixado, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 
 

6. Dirigir a instrução do procedimento, sem 
prejuízo das competências do gestor do 
procedimento, nos termos do n.º 2 do artigo 
8.º; 
 

7. Decidir no âmbito do saneamento e 
apreciação liminar, nos termos do artigo 11.º; 
 

8. Certificar a promoção das consultas a 
entidades externas, nos termos do disposto no 
n.º 12 do artigo 13.º; 
 

9. Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e no n.º 
3 do artigo 65.º; 
 

10. Decidir sobre os pedidos de informação prévia, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º, 
bem como os atos constantes dos n.ºs 2 e 3 
do mesmo artigo; 
 

11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º; 
 

12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 
termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 

13. Promover a consulta pública para efeitos do 
disposto nos artigos 22.º e n.º 2 do 27.º, nos 
termos e condições fixados no regulamento 
municipal; 
 

14. Decidir sobre os pedidos de licenciamento, 
nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 23.º, relativos a obras de 
urbanização e obras previstas nas alíneas c) a 
f) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

15. Aprovar licença parcial para construção de 
estrutura para as obras previstas nas alíneas 
c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 23.º; 
 

16. Aprovar alterações à licença de loteamento, 
com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, nos termos e 
condições definidas no n.º 8 do artigo 27.º;  
 

17. Estabelecer as condições e o prazo de 
execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do disposto 
nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 
 

18. Fixar as condições e prazo de execução de 
obras, nos termos do disposto nos artigos 57.º 
e 58.º; 
 

19. Determinar a realização de vistoria com vista a 
concessão de autorização de utilização, nos 
termos definidos no n.º 2 do artigo 64.º; 
 

20. Designar técnicos, nos termos e nas 
condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º; 
 

21. Proceder à certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3 do artigo 66.º; 
 

22. Declarar as caducidades previstas no artigo 
71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; 
 

23. Revogar a licença de operações urbanísticas, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 

24. Promover a execução de obras, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 84.º; 
 

25. Acionar as cauções, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 84.º; 
 

26. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do 
artigo 85.º; 
 

27. Determinar a execução de obras necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo estético, 
nos termos do n.º 2 do artigo 89.º e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 102.º; 
 

28. Ordenar ou determinar a demolição, total ou 
parcial, das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde e para 
segurança das pessoas, nos termos do 
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disposto no n.º 3 do artigo 89.º e alínea b) do 
n.º 3 do artigo 102.º; 
 

29. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 5 e 6 
do artigo 89.º; 
 

30. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 
prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 90.º; 
 

31. Tomar posse administrativa de imóveis para 
efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 
 

32. Ordenar o despejo administrativo dos prédios 
ou parte dos prédios, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 92.º e nos n.ºs 2 
e 4 do artigo 109.º; 
 

33. Contratar com empresas privadas para efeitos 
de fiscalização, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 94.º e de acordo com os limites 
estabelecidos para autorização de realização 
de despesa nos termos do presente 
Despacho;  
 

34. Exercer a fiscalização, designadamente 
ordenando inspeções e vistorias, nos termos 
dos artigos 94.º a 96.º;  
 

35. Adotar as medidas adequadas de tutela e 
restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 102.º; 
 

36. Promover a realização dos trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 
 

37. Ordenar a demolição total ou parcial da obra 
ou a reposição do terreno, nos termos do 
artigo 106.º; 
 

38. Determinar a posse administrativa e a 
execução coerciva, nos termos do artigo 107.º; 
 

39. Decidir o meio de cobrança das quantias 
relativas a despesas com a realização de 
obras coercivas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 108.º; 
 

40. Praticar todos os atos necessários à execução 
do arrendamento forçado previstos no artigo 
108.º-B; 
 

41. Ordenar e fixar prazo para a cessação de 
utilização de edifícios ou suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 
 

42. Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 

43. Fixar, no mínimo, um dia por semana para que 
os serviços estejam disponíveis aos cidadãos 
para a apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 
 

44. Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º;  
 

45. Manter atualizada a relação dos instrumentos 
jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 

46. Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º; 
 

47. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do n.º 1 do artigo 126.º. 
 

c. Programar, em articulação com o Presidente 
da Câmara, a alienação de fogos e outros 
espaços municipais de caráter social aos 
respetivos inquilinos; 
 

d. Programar e projetar a manutenção e 
conservação dos fogos municipais, bem como 
executar intervenções por administração direta 
em património habitacional; 
 

e. Assegurar a representação do Município em 
Juízo, nomeadamente através da 
representação forense do município em ações 
judiciais com vista à cobrança de rendas em 
dívida no âmbito da realização da missão e 
competências no domínio da habitação; 
 

f. Assegurar a tutela da legalidade relativamente 
aos casos de ocupação abusiva de fogos e 
outros espaços municipais, de caráter social; 
 

g. Celebrar com os moradores dos fogos 
municipais contratos de arrendamento no 
regime de renda apoiada ou outros legalmente 
consagrados; 
 

h. Promover as medidas e ações necessárias ao 
despejo dos ocupantes ilegais de fogos 
municipais, nos termos da lei; 
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i. As competências atribuídas ao Presidente da 
Câmara para a prática de atos e encetar 
procedimentos no âmbito do previsto no 
Decreto-Lei n.º 163/93, de 7 de maio, na sua 
atual redação, e legislação conexa ao 
arrendamento urbano; 
 

j. As atribuídas à Câmara Municipal, na 
qualidade de senhorio, pela Lei n.º 81/2014, 
de 19 de dezembro, alterada pela Lei n.º 
32/2016, de 24 de agosto, que estabelece o 
Regime de Arrendamento Apoiado, 
nomeadamente no que respeita à verificação e 
a decisão relativamente às causas de 
resolução dos contratos, atualizações de 
valores de renda e da composição dos 
agregados familiares, aplicação de sanções 
acessórias, verificação e decisão sobre 
impedimentos, condições de acesso ou 
procedimentos de atribuição de habitação em 
regime de arrendamento apoiado, bem como o 
previsto no seu artigo 28.º no que se refere à 
decisão de ordenar e executar o despejo, 
podendo requisitar as autoridades policiais 
competentes, bem como a decisão de 
promoção da correspondente execução, em 
caso de resolução de contratos de 
arrendamento com fundamento em falta de 
pagamento de rendas, encargos ou despesas; 
 

k. As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro, quanto à 
decisão de gestão e execução de programas, 
de âmbito nacional e regional, de apoio ao 
arrendamento urbano, excluindo as 
competências relativamente à reabilitação 
urbana; 

 
2.11. No âmbito da JORNADA MUNDIAL DA 

JUVENTUDE: 
 
a. Planeamento e acompanhamento dos 

trabalhos de preparação e organização da 
JMJ 2023, incluindo as operações pós-
jornadas no sentido da requalificação, 
valorização ambiental e fruição pública da 
zona ribeirinha progressivamente libertada 
pela relocalização definitiva do Complexo 
Logístico da Bobadela; 
 

b. Acompanhamento, monitorização e gestão 
dos trabalhos de preparação da JMJ 2023, 
designadamente no que se refere às 
competências de planeamento, estudos e 
projetos, empreitadas e demais procedimentos 
de contratação pública e todas as diligências e 
procedimentos necessários às várias 

intervenções a realizar sob responsabilidade 
do Município; 
 

c. Apoio à entidade organizadora da JMJ 2023 
no desempenho das suas funções e na 
execução dos trabalhos necessários à 
preparação e realização do evento, de forma 
atempada, incluindo o desenvolvimento e 
acompanhamento da sua execução física e 
financeira; 
 

d. Promoção, juntamente com o Departamento 
de Marca, Atendimento e Comunicação 
(DMAC), a divulgação do evento em todos os 
meios de comunicação; 
 

e. Promoção de ações de sensibilização com as 
demais Unidades Orgânicas, sobre a 
importância do evento na promoção do 
Município, a nível nacional e internacional; 
 

f. Exercer as demais competências que lhe 
sejam cometidas por lei, regulamento, 
deliberação ou despacho no âmbito da JMJ 
2023. 

 
III 

 
SR. VEREADOR, NUNO RICARDO 
CONCEIÇÃO DIAS  
 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 

− DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 
URBANO (DPU) 

− DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 
RECONVERSÃO URBANÍSTICA (DGRU) 

− DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 
GERAL (DAG) 

− DIVISÃO DE ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE (DES) 

− DIVISÃO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 
COMUNICAÇÕES (DITC) 

− EQUIPA MULTIDISCPLINAR DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL (EMDL) 

 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), são-lhe 
também, delegadas e subdelegadas as 
seguintes: 
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2.1. No âmbito do PLANEAMENTO E GESTÃO 
URBANÍSTICA: 
 
a. As estabelecidas nas alíneas j) e k) do n.º 2 do 

art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na redação em vigor, de: 
 

1. Conceder autorizações de utilização de 
edifícios; 
 

2. Embargar e ordenar a demolição de quaisquer 
obras, construções ou edificações, efetuadas 
por particulares ou pessoas coletivas, nos 
seguintes casos: 
 
2.1 Sem licença ou na falta de qualquer outro 

procedimento de controlo prévio, 
legalmente previsto ou com 
inobservância das condições neles 
constantes; 
 

2.2 Com violação dos regulamentos, das 
posturas municipais, de medidas 
preventivas, de normas provisórias, de 
áreas de construção prioritária, de áreas 
de desenvolvimento urbano prioritário ou 
de planos municipais de ordenamento do 
território plenamente eficazes. 

 
b. rdenar, precedendo vistoria, a demolição total 

ou parcial ou beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo para a 
saúde ou segurança das pessoas; 
 

c. Exercer o controlo prévio, designadamente 
nos domínios da construção, reconstrução, 
conservação ou demolição de edifícios, assim 
como relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou tóxicos; 
 

d. Assegurar, com caráter transitório e até à 
integral implementação e operacionalização 
de todos os serviços de atendimento e 
informação aos cidadãos de acordo com a 
nova estrutura orgânica municipal em vigor, a 
receção, registo e encaminhamento dos 
pedidos e dos documentos apresentados no 
âmbito do controlo prévio de operações 
urbanísticas, de licenciamento e/ou 
autorizações relativos a matérias atribuídas 
aos respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento Urbano (DPU) 
e o Departamento de Gestão e Reconversão 
Urbanística (DGRU), incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que se 
revele necessário no âmbito das competências 
que lhe são delegadas e subdelegadas; 

e. As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente, 
nomeadamente, as que se reportam às 
seguintes disposições legais: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 

 
a. Obras de urbanização e os trabalhos de 

remodelação de terrenos em área não 
abrangida por operação de loteamento, 
previstas na alínea b) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

b. Obras de construção, de alteração ou de 
ampliação em área não abrangida por 
operação de loteamento ou por plano de 
pormenor, previstas na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 
 

c. Obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem 
como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de construção, 
reconstrução, ampliação, alteração exterior ou 
demolição de imóveis situados em zonas de 
proteção de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, previstas na alínea d) do n.º 2 
do artigo 4.º; 
 

d. Obras de reconstrução das quais resulte um 
aumento da altura da fachada ou do número 
de pisos, previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 
 

e. Obras de demolição das edificações que não 
se encontrem previstas em licença de obras 
de reconstrução, previstas na alínea f) do n.º 2 
do artigo 4.º; 
 

f. Obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
em áreas sujeitas a servidão administrativa ou 
restrição de utilidade pública, previstas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

g. Operações urbanísticas das quais resulte a 
remoção de azulejos de fachada, 
independentemente da sua confrontação com 
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a via pública ou logradouros, prevista na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

h. As demais operações urbanísticas que não 
estejam sujeitas a comunicação prévia ou 
isentas de controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao abrigo 
do disposto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 3 do 
artigo 5.º;  
 

3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 
artigo 5.º, pedidos de informação prévia, nos 
termos do artigo 14.º; 
 

4. Certificar a verificação dos requisitos do 
destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º; 
 

5. Emitir parecer prévio não vinculativo, nas 
situações e no prazo fixado, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 
 

6. Dirigir a instrução do procedimento, sem 
prejuízo das competências do gestor do 
procedimento, nos termos do n.º 2 do art.º 8.º; 
 

7. Decidir no âmbito do saneamento e 
apreciação liminar, nos termos do artigo 11.º; 
 

8. Certificar a promoção das consultas a 
entidades externas, nos termos do disposto no 
n.º 12 do artigo 13.º; 
 

9. Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e no n.º 
3 do artigo 65.º; 
 

10. Decidir sobre os pedidos de informação prévia, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º, 
bem como os atos constantes dos n.ºs 2 e 3 
do mesmo artigo; 
 

11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º; 
 

12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 
termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 

13. Promover a consulta pública para efeitos do 
disposto nos artigos 22.º e n.º 2 do 27.º, nos 
termos e condições fixados no regulamento 
municipal; 

14. Decidir sobre os pedidos de licenciamento, 
nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 23.º, relativos a obras de 
urbanização e obras previstas nas alíneas c) a 
f) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

15. Aprovar licença parcial para construção de 
estrutura para as obras previstas nas alíneas 
c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 23.º; 
 

16. Celebrar contratos com os requerentes que se 
comprometam a assegurar as infraestruturas 
necessárias à obra, nos termos do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º; 
 

17. Promover a atualização de documentos nos 
procedimentos de alteração à licença, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 27.º; 
 

18. Aprovar alterações à licença de loteamento, 
com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, nos termos e 
condições definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 
 

19. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 
operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as medidas 
necessárias à reposição da legalidade 
urbanística, quando se verifique que não 
foram cumpridas as normas e condicionantes 
legais e regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia das 
entidades externas competentes ou que com 
elas não se conformem, nos termos do 
disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º; 
 

20. Definir no alvará ou instrumento notarial, as 
parcelas afetas aos domínios público e privado 
do município, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 44.º; 

21. Liquidar as compensações urbanísticas 
previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
 

22. Emitir as certidões, nos termos do disposto 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 
 

23. Estabelecer as condições e o prazo de 
execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do disposto 
nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 
 

24. Fixar as condições e prazo de execução de 
obras, nos termos do disposto nos artigos 57.º 
e 58.º; 
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25. Fixar prazo, por motivo de interesse público 
devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obras, nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 59.º; 
 

26. Determinar a realização de vistoria com vista a 
concessão de autorização de utilização, nos 
termos definidos no n.º 2 do artigo 64.º; 
 

27. Designar técnicos, nos termos e nas 
condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º; 
 

28. Proceder à certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3 do artigo 66.º;  
 

29. Declarar as caducidades previstas no artigo 
71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; 
 

30. Revogar a licença de operações urbanísticas, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 

31. Emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas e conceder 
prorrogação do prazo para o interessado 
requerer a respetiva emissão, nos termos do 
art.º 75.º e n.º 2 do artigo 76.º; 
 

32. Proceder ao averbamento no caso de 
substituição do titular do alvará, nos termos 
definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 
 

33. Publicitar a emissão do alvará de licença de 
loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º; 
 

34. Proceder à apreensão de alvarás cassados, 
nos termos do n.º 4 do artigo 79.º;  
 

35. Decidir sobre o pedido de execução de 
trabalhos de demolição ou de escavação e 
contenção periférica, nos termos do n.º 1 do 
artigo 81.º; 
 

36. Promover a execução de obras, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 84.º;  
 

37. Acionar as cauções, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 84.º; 
 

38. Proceder ao levantamento do embargo, nos 
termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º; 
 

39. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do 
artigo 85.º; 

40. Fixar prazo para a prestação de caução 
destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86.º; 
 

41. Determinar a execução de obras necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo estético, 
nos termos do n.º 2 do artigo 89.º e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 102.º; 
 

42. Ordenar ou determinar a demolição, total ou 
parcial, das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde e para 
segurança das pessoas, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 89.º e alínea b) do 
n.º 3 do artigo 102.º; 
 

43. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 5 e 6 
do artigo 89.º; 
 

44. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 
prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 90.º; 
 

45. Tomar posse administrativa de imóveis para 
efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 
 

46. Ordenar o despejo administrativo dos prédios 
ou parte dos prédios, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 92.º e nos n.ºs 2 
e 4 do artigo 109.º; 
 

47. Contratar com empresas privadas para efeitos 
de fiscalização, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 94.º e de acordo com os limites 
estabelecidos para autorização de realização 
de despesa nos termos do presente 
Despacho; 

48. Exercer a fiscalização, designadamente 
ordenando inspeções e vistorias, nos termos 
dos artigos 94.º a 96.º;  
 

49. Adotar as medidas adequadas de tutela e 
restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 102.º; 
 

50. Proceder à notificação e fixação de prazo, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 102.º-A; 
 

51. Solicitar a entrega de documentos e 
elementos, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 
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52. Fornecer a informação sobre os termos em 
que se deve processar a legalização de 
operações urbanísticas, prevista no n.º 6 do 
artigo 102.º-A; 
 

53. Proceder, oficiosamente, à legalização de 
operações urbanísticas e exigir o pagamento 
das respetivas taxas fixadas em regulamento 
municipal, nos termos do disposto no n.º 8 do 
artigo 102.º-A; 
 

54. Proceder ao embargo de obras de 
urbanização de edificação ou de demolição, 
bem como quaisquer trabalhos de 
remodelação de terrenos, nos termos do n.º 1 
do artigo 102.º-B; 
 

55. Promover a realização dos trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 
 

56. Ordenar a demolição total ou parcial da obra 
ou a reposição do terreno, nos termos do 
artigo 106.º; 
 

57. Determinar a posse administrativa e a 
execução coerciva, nos termos do artigo 107.º; 
 

58. Decidir o meio de cobrança das quantias 
relativas a despesas com a realização de 
obras coercivas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 108.º; 
 

59. Praticar todos os atos necessários à execução 
do arrendamento forçado previstos no artigo 
108.º-B; 
 

60. Ordenar e fixar prazo para a cessação de 
utilização de edifícios ou de suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 
 

61. Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 

62. Fixar, no mínimo, um dia por semana para que 
os serviços estejam disponíveis aos cidadãos 
para a apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 
 

63. Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 
 

64. Manter atualizada a relação dos instrumentos 
jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 

65. Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º; 
 

66. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do n.º 1 do artigo 126.º. 

 
f. As delegadas pela Câmara no Presidente e as 

expressamente conferidas ao Presidente, 
relativas aos processos de urbanismo aos 
quais se aplica o Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação anterior ao Decreto-
Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro; 
 

g. Participar ao Ministério Público os crimes de 
desobediência, resultantes do não 
cumprimento de embargos, ou outras 
notificações no âmbito da reposição da 
legalidade urbanística; 
 

h. As atribuídas à Câmara e ao Presidente da 
Câmara pelo Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação de 
infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013, na parte referente 
ao urbanismo; 
 

i. Nos casos em que seja ainda aplicável, as 
competências atribuídas pelo n.º 1 do artigo 
2.º, artigo 7.º, n.º 2 do artigo 9.º, artigos 12.º, 
15.º, 17.º, 18.º, 19.º, 20.º, n.ºs 2 e 6 do artigo 
23.º, n.º 4 do artigo 27.º, artigo 30.º, n.º 1 do 
artigo 32.º, artigos 33.º e 35.º, n.º 2 do artigo 
36.º, artigos 38.º e 41.º, n.º 2 do artigo 47.º, 
artigos 50.º e 50.º-A, artigos 51.º, 54.º e 55.º, 
n.º 6 do artigo 62.º, artigo 63.º, 65.º, 68.º e 72.º 
do Regime Jurídico do Licenciamento 
Municipal de Obras Públicas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 445/91, de 20 de novembro; 
 

j. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição 
total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de 
agosto de 1951, na sua atual redação, 
designadamente as dos artigos 7.º, 8.º, 12.º, 
21.º, 26.º, 58.º § único, 60.º § único, 61.º, 63.º, 
78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º e 139.º; 
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k. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 224/2015, de 9 de outubro, que estabelece 
o Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios; 
 

l. Realizar vistorias, executar, de forma exclusiva 
ou participada, a atividade fiscalizadora 
atribuída por lei e nos termos por esta 
definidos, incluindo fiscalizar e aplicar sanções 
em matéria de segurança contra risco de 
incêndio;  
 

m. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 39/2008, de 
7 de março, que aprovou o Regime Jurídico da 
Instalação, Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, na sua redação 
em vigor, bem como as atribuídas pelo 
Decreto-Lei 128/2014, de 29 de agosto, que 
aprovou o Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local, na sua 
atual redação.  
 

n. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 
30 de junho, que implementa as medidas 
“Simplex ÷ - Licenciamentos Turísticos + 
Simples”; 
 

o. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, 
de 26 de novembro, que estabelece os 
procedimentos e define as competências para 
efeitos de Licenciamento e Fiscalização de 
Instalações de Armazenamento de Produtos 
de Petróleo e Instalações de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis, na sua atual 
redação; 
 

p. As atribuídas pelo Anexo ao Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o 
Regime Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração (RJAEACSR), na sua redação 
atual, no que se refere aos aspetos de 
natureza urbanística; 
 

q. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro, na sua atual redação, que 
aprovou o Regime Geral da Gestão de 
Resíduos, referentes ao âmbito urbanístico; 
 

r. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, 
de 8 de agosto, que aprovou o Regime da 
acessibilidade aos edifícios e 
estabelecimentos que recebem público, via 
pública e edifícios habitacionais, na sua 
redação em vigor; 
 

s. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 118/2013, 
de 20 de agosto, que aprovou o Sistema de 
Certificação Energética de Edifícios, o 
Regulamento de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação e o Regulamento de 
Desempenho Energético dos Edifícios de 
Comércio e Serviços, na sua atual redação; 
 

t. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 309/2002, 
de 16 de dezembro, que aprovou o Regime da 
Instalação e Funcionamento dos Recintos de 
Espetáculos e Divertimentos Públicos, com 
exceção para o licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados, cabendo-
lhe igualmente designar os técnicos para 
integrar a comissão de vistorias, na sua atual 
redação; 
 

u. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, 
de 31 de julho, na sua atual redação, que 
aprovou o Regulamento Geral do Ruído; 
 

v. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, 
de 1 de agosto, que cria o Sistema de 
Indústria Responsável, na sua atual redação;  
 

w. As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 320/2002, 
de 28 de dezembro, que estabelece o Regime 
de Manutenção e Inspeção de Ascensores, 
Monta-Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes, na sua atual redação; 
 

x. As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 307/2009, 
de 23 de outubro, relativa ao Regime Jurídico 
da Reabilitação Urbana, na sua atual redação; 
 

y. As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro, quanto à 
decisão de gestão e execução de programas, 
de âmbito nacional e regional, no que se 
refere à reabilitação urbana, na sua atual 
redação; 
 

z. As previstas no Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 
de abril, que simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística, na sua atual 
redação; 
 

aa. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, 
de 5 de novembro, com exceção da prevista 
na alínea a) do n.º 4 do artigo 5.º; 
 

bb. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/96, de 15 
de maio, que aprovou o Regime de Horários 
de Funcionamento aos Estabelecimentos 
Comerciais, na sua redação em vigor; 
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cc. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 151-B/2013, 
de 31 de outubro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Avaliação de Impacte Ambiental, 
na sua atual redação; 

 
2.2. No âmbito da FISCALIZAÇÃO TÉCNICA 
URBANÍSTICA e OBRAS COERCIVAS: 
 
a. Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 

inspeção das operações urbanísticas sujeitas 
a licenciamento, comunicação prévia ou 
autorização de utilização, nos termos do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação; 
 

b. Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
e Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas; 
 

c. Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 
inspeção, bem como as vistorias, no âmbito do 
Regime Jurídico da Reabilitação Urbana e 
Instrumento Financeiro para a Reabilitação e 
Revitalização Urbanas; 
 

d. Propor, no âmbito das operações urbanísticas, 
o embargo parcial, ou total, das obras, 
lavrando o respetivo auto, procedendo à 
intimação para reposição da legalidade, assim 
como à execução de obras de conservação e 
limpeza dos prédios, nos termos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação; 
 

e. Participar ao Ministério Público os crimes de 
desobediência, resultantes do não 
cumprimento de embargos, ou outras 
notificações no âmbito da reposição da 
legalidade urbanística; 

f. Propor, promover e assegurar no âmbito das 
operações urbanísticas, a execução de 
intervenções coercivas, aprovadas 
superiormente, e a posse administrativa dos 
prédios onde se irão realizar essas 
intervenções, efetuando as vistorias e 
respetivos autos, nos termos do Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação e 
vistorias para a Caracterização Urbana; 
 

g. Lançar procedimentos de contratação pública 
para intervenções coercivas e proceder à sua 
fiscalização; 
 

h. Verificar o cumprimento das obrigações dos 
promotores e dos contraentes, previstas na lei 
ou nos contratos de natureza urbanística; 
 

i. Assegurar a fiscalização das instalações de 
abastecimento de combustíveis; 
 

j. Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das 
operações urbanísticas da competência do 
serviço, nos casos previstos na lei; 
 

k. Assegurar o saneamento liminar e apreciação 
liminar no âmbito das autorizações ou 
alterações de utilização. 

 
2.3. No âmbito das ÁREAS URBANAS DE 
GÉNESE ILEGAL: 
 
a. As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 

setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal: 
 

1. Efetuar requerimentos de certidão de prédio 
ou prédios em AUGI na Conservatória do 
Registo Predial, nos termos definidos no n.º 3 
do artigo 9.º; 
 

2. Indicar o representante da Câmara nas 
Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do n.º 4 
do artigo 9.º; 
 

3. Aceitar a documentação relativa à gestão 
financeira das AUGI, ao abrigo do n.º 8 do 
artigo 16.º-C; 
 

4. Dispensar a apresentação de projetos das 
redes viária, de eletricidade, de águas, de 
esgotos e de arranjos de espaço exteriores, 
bem como o faseamento da sua execução, 
nos termos definidos no n.º 3 do artigo 18.º; 

5. Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 
termos definidos no artigo 19.º; 
 

6. Proceder à realização de vistorias, nos termos 
definidos no n.º 1 do artigo 22.º; 
 

7. Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 
artigo 29.º; 
 

8. Proceder ao licenciamento condicionado de 
obras particulares conformes com o projeto de 
loteamento aprovado, nos termos definidos no 
artigo 51.º; 
 

9. Emitir parecer sobre a constituição de 
compropriedade ou a ampliação do número de 
compartes de prédios rústicos, ao abrigo do 
artigo 54.º. 
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b. Ordenar, precedendo vistoria, a demolição 
total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações Urbanas, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 38382, de 7 de 
agosto de 1951, na sua atual redação, 
designadamente, as dos artigos 7.º, 8.º, 12.º, 
21.º, 26.º, 58.º § único, 60.º § único, 61.º, 63.º, 
78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º e 139.º; 
 

c. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, 
de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09 de setembro, e pelo Decreto-
Lei n.º 125/2017, de 04 de outubro, que 
aprovou o Regime da Acessibilidade aos 
Edifícios e Estabelecimentos que Recebem 
Público, Via Pública e Edifícios Habitacionais; 
 

d. As previstas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente, 
nomeadamente as que se reportam às 
seguintes disposições legais: 

 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 
 

1.1. Obras de urbanização e os trabalhos de 
remodelação de terrenos em área não abrangida 
por operação de loteamento, previstas na alínea 
b) do n.º 2 do artigo 4.º; 
1.2. Obras de construção, de alteração ou de 
ampliação em área não abrangida por operação 
de loteamento ou por plano de pormenor, 
previstas na alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 
1.3. Obras de conservação, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, bem 
como de imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de classificação, e 
as obras de construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de imóveis 
situados em zonas de proteção de imóveis 
classificados ou em vias de classificação, 
previstas na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
 
1.4. Obras de reconstrução das quais resulte 
um aumento da altura da fachada ou do número 

de pisos, previstas na alínea e) do n.º 2 do artigo 
4.º; 
 
1.5. Obras de demolição das edificações que 
não se encontrem previstas em licença de obras 
de reconstrução, previstas na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
1.6. Obras de construção, reconstrução, 
ampliação, alteração ou demolição de imóveis em 
áreas sujeitas a servidão administrativa ou 
restrição de utilidade pública, previstas na alínea 
h) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
1.7. Operações urbanísticas das quais resulte 
a remoção de azulejos de fachada, 
independentemente da sua confrontação com a 
via pública ou logradouros, previstas na alínea i) 
do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
1.8. As demais operações urbanísticas que 
não estejam sujeitas a comunicação prévia ou 
isentas de controlo prévio, nos termos do disposto 
na alínea j) do n.º 2 do artigo 4.º. 

 
2. Conceder autorização de utilização de 

edifícios ou suas frações, bem como a 
alteração da utilização dos mesmos, ao abrigo 
do disposto no n.º 5 do artigo 4.º e no n.º 3 do 
artigo 5.º; 
 

3. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 do 
artigo 5.º, pedidos de informação prévia, nos 
termos do artigo 14.º; 
 

4. Certificar a verificação dos requisitos do 
destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º; 
 

5. Emitir parecer prévio não vinculativo, nas 
situações e no prazo fixado, nos termos do 
disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 
 

6. Dirigir a instrução do procedimento de controlo 
prévio, sem prejuízo das competências do 
gestor do procedimento, nos termos do n.º 2 
do art.º 8.º; 
 

7. Decidir no âmbito do saneamento e 
apreciação liminar, nos termos do artigo 11.º; 
 

8. Certificar a promoção das consultas a 
entidades externas, nos termos do disposto no 
n.º 12 do artigo 13.º; 
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9. Proceder às notificações, nos termos e para os 
efeitos previstos no n.º 4 do artigo 14.º e no n.º 
3 do artigo 65.º; 
 

10. Decidir sobre os pedidos de informação prévia, 
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 16.º, 
bem como os atos constantes dos n.ºs 2 e 3 
do mesmo artigo; 
 

11. Decidir sobre o projeto de arquitetura, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 20.º; 
 

12. Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 
termos do n.º 5 do art.º 20.º; 
 

13. Promover a consulta pública para efeitos do 
disposto nos artigos 22.º e n.º 2 do 27.º, nos 
termos e condições fixados no regulamento 
municipal; 
 

14. Decidir sobre os pedidos de licenciamento, 
nos termos do disposto nas alíneas b) e c) do 
n.º 1 do artigo 23.º, relativos a obras de 
urbanização e obras previstas nas alíneas c) a 
f) do n.º 2 do artigo 4.º; 
 

15. Aprovar licença parcial para construção de 
estrutura para as obras previstas nas alíneas 
c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos termos do 
disposto no n.º 6 do artigo 23.º; 
 

16. Celebrar contratos com os requerentes que se 
comprometam a assegurar as infraestruturas 
necessárias à obra, nos termos do disposto 
nos n.ºs 3 e 4 do artigo 25.º; 
 

17. Promover a atualização de documentos nos 
procedimentos de alteração à licença, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 27.º; 
 

18. Aprovar alterações à licença de loteamento, 
com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, nos termos e 
condições definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 
 

19. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 
operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as medidas 
necessárias à reposição da legalidade 
urbanística, quando se verifique que não 
foram cumpridas as normas e condicionantes 
legais e regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia das 
entidades externas competentes ou que com 

elas não se conformem, nos termos do 
disposto nos n.ºs 8 e 9 do artigo 35.º; 
 

20. Definir no alvará ou instrumento notarial, as 
parcelas afetas aos domínios público e privado 
do município, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 44.º; 
 

21. Liquidar as compensações urbanísticas 
previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
 

22. Emitir as certidões, nos termos do disposto 
nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 
 

23. Estabelecer as condições e o prazo de 
execução das obras de urbanização, bem 
como a sua alteração, nos termos do disposto 
nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 
 

24. Fixar as condições e prazo de execução de 
obras, nos termosdo disposto nos artigos 57.º 
e 58.º; 
 

25. Fixar prazo, por motivo de interesse público 
devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obras, nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 59.º; 
 

26. Determinar a realização de vistoria com vista a 
concessão de autorização de utilização, nos 
termos definidos no n.º 2 do artigo 64.º; 
 

27. Designar técnicos, nos termos e nas 
condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 65.º; 
 

28. Proceder à certificação para efeitos de 
constituição de propriedade horizontal prevista 
no n.º 3 do artigo 66.º; 
 

29. Declarar as caducidades previstas no artigo 
71.º, nos termos do n.º 5 do mesmo artigo; 
 

30. Revogar a licença de operações urbanísticas, 
nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 73.º; 
 

31. Emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo para o 
interessado requerer a respetiva emissão, nos 
termos do art.º 75.º e n.º 2 do artigo 76.º; 
 

32. Proceder ao averbamento no caso de 
substituição do titular do alvará, nos termos 
definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 
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33. Publicitar a emissão do alvará de licença de 
loteamento, nos termos do n.º 2 do artigo 78.º; 
 

34. Proceder à apreensão de alvarás cassados, 
nos termos do n.º 4 do artigo 79.º; 
 

35. Decidir sobre o pedido de execução de 
trabalhos de demolição ou de escavação e 
contenção periférica, nos termos do n.º 1 do 
artigo 81.º; 
 

36. Promover a execução de obras, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 84.º; 
 

37. Acionar as cauções, nos termos do disposto 
no n.º 3 do artigo 84.º; 
 

38. Proceder ao levantamento do embargo, nos 
termos previstos no n.º 4 do artigo 84.º; 
 

39. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 
previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 do 
artigo 85.º; 
 

40. Fixar prazo para a prestação de caução 
destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86.º; 
 

41. Determinar a execução de obras necessárias 
à correção de más condições de segurança ou 
de salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo estético, 
nos termos do n.º 2 do artigo 89.º e alínea a) 
do n.º 3 do artigo 102.º; 
 

42. Ordenar ou determinar a demolição, total ou 
parcial, das construções que ameacem ruína 
ou ofereçam perigo para a saúde e para 
segurança das pessoas, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 89.º e alínea b) do 
n.º 3 do artigo 102.º; 
 

43. Emitir as certidões a que aludem os n.ºs 5 e 6 
do artigo 89.º; 
 

44. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 
prévia, nos termos do disposto no n.º 1 do 
artigo 90.º; 
 

45. Tomar posse administrativa de imóveis para 
efeitos de obras coercivas, nos termos 
previstos no n.º 1 do artigo 91.º;  
 

46. Ordenar o despejo administrativo dos prédios 
ou parte dos prédios, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 92.º e nos n.ºs 2 
e 4 do artigo 109.º; 
 

47. Contratar com empresas privadas para efeitos 
de fiscalização, nos termos do disposto no n.º 
5 do artigo 94.º, e de acordo com os limites 
estabelecidos para autorização de realização 
de despesa nos termos do presente 
Despacho; 
 

48. Exercer a fiscalização, designadamente 
ordenando inspeções e vistorias, nos termos 
dos artigos 94.º a 96.º; 
 

49. Adotar as medidas adequadas de tutela e 
restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 102.º; 
 

50. Proceder à notificação e fixação de prazo, nos 
termos e para os efeitos do disposto no n.º 1 
do artigo 102.º-A; 
 

51. Solicitar a entrega de documentos e 
elementos, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 
 

52. Fornecer a informação sobre os termos em 
que se deve processar a legalização de 
operações urbanísticas, prevista no n.º 6 do 
artigo 102.º-A; 
 

53. Proceder, oficiosamente, à legalização de 
operações urbanísticas e exigir o pagamento 
das respetivas taxas fixadas em regulamento 
municipal, nos termos do disposto no n.º 8 do 
artigo 102.º-A; 
 

54. Proceder ao embargo de obras de 
urbanização de edificação ou de demolição, 
bem como quaisquer trabalhos de 
remodelação de terrenos, nos termos do n.º 1 
do artigo 102.º-B;  
 

55. Promover a realização dos trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 
 

56. Ordenar a demolição total ou parcial da obra 
ou a reposição do terreno, nos termos do 
artigo 106.º; 
 

57. Determinar a posse administrativa e a 
execução coerciva, nos termos do artigo 107.º; 
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58. Decidir o meio de cobrança das quantias 
relativas a despesas com a realização de 
obras coercivas, nos termos dos n.ºs 2 e 3 do 
artigo 108.º; 
 

59. Praticar todos os atos necessários à execução 
do arrendamento forçado previstos no artigo 
108.º-B; 
 

60. Ordenar e fixar prazo para a cessação de 
utilização de edifícios ou de suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 
 

61. Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 

62. Fixar, no mínimo, um dia por semana para que 
os serviços estejam disponíveis aos cidadãos 
para a apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 
 

63. Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 
 

64. Manter atualizada a relação dos instrumentos 
jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 

65. Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º; 
 

66. Enviar mensalmente os elementos estatísticos 
para o Instituto Nacional de Estatística, nos 
termos do n.º 1 do artigo 126.º. 

 
e. As atribuídas à Câmara Municipal, com 

exceção da prevista na alínea a) do n.º 4 do 
artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, na sua atual redação, que 
aprova o regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduose de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo, 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal. 

 
2.4. No âmbito da GESTÃO E MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA: 
 
a. Tomar decisões relativamente à gestão da 

execução da generalidade dos contratos que 
suportam o funcionamento logístico do 

Município, nomeadamente os de limpeza e 
vigilância das instalações municipais, 
fornecimento de gás natural, saneamento, 
recolha e tratamento de efluentes, 
fornecimento de água, com exceção dos 
relativos a fornecimentos de água em bairros 
sociais e zonas verdes, arrendamento de 
instalações necessárias ao funcionamento dos 
serviços municipais, prestação do serviço de 
seguros; 
 

b. A competência relativa à cobrança coerciva 
das dívidas à Autarquia, provenientes de 
Taxas, encargos de mais-valias e outras de 
natureza tributária; 
 

c. Tomar decisões no âmbito da gestão de 
procedimentos expropriativos; 
 

d. Tomar decisões sobre o arrendamento de 
instalações necessárias ao funcionamento dos 
Serviços Municipais; 
 

e. Assegurar a gestão do Arquivo Municipal de 
forma a garantir o acesso dos serviços do 
município e do público aos documentos em 
condições adequadas de acessibilidade e 
segurança; 
 

f. Assegurar a estratégia de modernização 
administrativa e tecnológica, designadamente 
a relativa à implementação do governo 
eletrónico e ao fomento da comunicação 
virtual; 
 

g. Garantir a eficácia na gestão da informação 
administrativa do Município promovendo a 
crescente desmaterialização documental e a 
celeridade na circulação da informação. 

 
2.5. No âmbito da ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE: 
 
a. Conceção e implementação de estratégias e 

políticas referentes a sustentabilidade, energia 
e clima; 
 

b. Implementar, avaliar e monitorizar a política 
municipal para o ambiente, clima e energia, 
enquadrando-a nos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, respetiva 
Agenda 21 e demais Acordos e Pactos que 
venham a ser subscritos; 
 

c. Assegurar o cumprimento dos compromissos 
nacionais e internacionais assumidos pelo 
Município, no que concerne às áreas do 
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ambiente, energia e alterações climáticas, 
entre outros; 
 

d. Promover a centralização e especialização de 
competências e responsabilidades de 
governação estratégica da Energia, em toda a 
sua cadeia de valor e relativa a todas as 
fontes de energia, nomeadamente, as 
relacionadas com o termo do atual contrato de 
concessão de distribuição de energia e da 
eficiência energética (pública e dos edifícios 
próprios), para pensar e defenderem-se os 
direitos e interesses de todas as Pessoas do 
Concelho de Loures; 
 

e. Propor e colaborar na realização de estudos, 
diretrizes e normas regulamentares que 
suportem a atuação do Município em matéria 
de resiliência, ambiente, eficiência energética 
e alterações climáticas; 
 

f. Desenvolver, acompanhar e avaliar as 
Estratégias e Planos Municipais no âmbito da 
Sustentabilidade Ambiental;  
 

g. Implementar um modelo de gestão de dados e 
produção de informação de suporte à decisão, 
que permita a análise de indicadores de 
gestão e monitorização da sustentabilidade 
ambiental; 
 

h. Prevenir e controlar a poluição sonora no 
âmbito das competências atribuídas ao 
Município, definindo e fiscalizando condições 
de funcionamento no que respeita à vertente 
acústica decorrentes do licenciamento de 
atividades ruidosas de caráter permanente ou 
temporárias; 
 

i. Promover ações no âmbito do controlo da 
poluição atmosférica em parceria com outras 
entidades internas ou externas, e de 
monitorização da qualidade do ar interior de 
edifícios municipais; 
 

j. Dinamizar, em estreita articulação com as 
demais Unidades Orgânicas, a adoção de 
tecnologias, processos inovadores e melhores 
práticas no âmbito da gestão inteligente do 
território, associados à sustentabilidade dos 
recursos naturais; 
 

k. Assegurar de modo partilhado e articulado 
com o Departamento de Obras Municipais 
(DOM), as competências técnicas e respetivas 
responsabilidades de desenvolvimento, gestão 
e controlo dos projetos de Energia; 

l. Assegurar a análise, monitorização e 
propostas de implementação de medidas de 
eficiência energética com base em dados de 
consumos energéticos do Município, em 
estreita articulação com as demais Unidades 
Orgânicas; 
 

m. Colaborar na pesquisa de parcerias com o 
objetivo de reduzir a fatura energética e o 
conforto térmico junto de empresas e 
particulares; 
 

n. Assegurar a certificação energética dos 
edifícios municipais, em articulação com as 
demais Unidades Orgânicas; 
 

o. Participar, juntamente com Divisão de 
Conservação e Administração Direta (DCAD), 
na gestão do controlo operacional da 
execução dos contratos de concessão de 
Distribuição de Energia Elétrica em Baixa 
Tensão e da Iluminação Pública; 
 

p. Colaborar na promoção de políticas de 
mobilidade suave com as demais Unidades 
Orgânicas; 
 

q. Promover a implementação do modelo de 
gestão de eficiência energética na iluminação 
pública, de suporte à decisão, e colaborar na 
definição e monitorização das obras de 
beneficiação da iluminação pública, em 
estreita articulação com as demais Unidades 
Orgânicas; 
 

r. Elaborar ações conducentes à obtenção de 
apoios e financiamento para a implementação 
de medidas de Ação Climática, Eficiência 
Energética, Economia Circular, Mobilidade 
Elétrica entre outros, na área da 
sustentabilidade ambiental, em estreita 
articulação com as demais Unidades 
Orgânicas; 
 

s. Assegurar a existência, implementação e 
monitorização de um Programa Estratégico de 
Educação e Sensibilização Ambiental; 
 

t. Assegurar a dinamização do Centro de 
Educação Ambiental na promoção de ações 
de sensibilização no âmbito da estratégia 
municipal, com iniciativas nas escolas do 
Concelho e envolvimento da população em 
geral; 
 

u. Dinamizar atividades nos Parques da Estrutura 
Verde de Gestão Municipal, com o 
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desenvolvimento de uma programação regular 
de Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS), potenciando os diversos 
recursos aí disponíveis; 
 

v. Articular com as demais Unidades Orgânicas 
competentes, a realização de eventos e 
programação nos Parques da Estrutura Verde 
de Gestão Municipal; 
 

w. Elaborar ações conducentes à obtenção de 
apoios e financiamento para a implementação 
da Estratégia de Educação e Sensibilização 
Ambiental, em estreita articulação com as 
demais Unidades Orgânicas. 

 
2.6. No âmbito da INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 
COMUNICAÇÕES: 
 
a. assegurar a gestão dos sistemas de 

informação, de comunicação e demais 
suportes físicos e lógicos associados, bem 
como a inovação, racionalização e 
simplificação de arquitetura dos sistemas de 
informação da Câmara Municipal de Loures; 
 

b. Planear, propor e executar a estratégia de 
modernização tecnológica; 
 

c. Planear e desenvolver projetos de 
infraestruturas tecnológicas, nomeadamente 
os sistemas de informação, de comunicação e 
demais suportes físicos e lógicos associados, 
tendo em conta as prioridades de 
desenvolvimento estratégico e propondo 
ações de melhoria; 
 

d. Participar, no âmbito das tecnologias da 
informação, em ações de reengenharia de 
processos, visando a modernização 
administrativa do Município; 
 

e. Promover a racionalização e simplificação de 
arquitetura dos sistemas de informação; 
 

f. Desenvolver modelos de modernização 
contínua dos sistemas de informação; 
 

g. Gerir a relação com os agentes internos e 
externos, em matéria de inovação tecnológica; 
 

h. Assegurar desenvolvimentos aplicacionais em 
projetos não estratégicos e relacionados com 
atividades internas e transversais à Câmara 
Municipal; 
 

i. Garantir a adequada documentação de todos 
os processos de desenvolvimento aplicacional; 
 

j. Manter atualizadas as arquiteturas internas de 
tecnologias de informação, promovendo a 
interoperabilidade na administração municipal 
e com a administração central; 
 

k. Acompanhar tecnicamente os procedimentos 
de aquisição de bens e serviços necessários 
ao processo de informatização do Município, 
nomeadamente software, hardware, 
equipamentos de comunicações e suporte 
aplicacional. 
 

l. Acompanhar a execução financeira e 
contratual de todos os procedimentos de 
contratação sob responsabilidade da DITC; 
 

m. Estabelecer orientações comuns em matéria 
de tecnologias de informação e comunicação 
na Administração Municipal; 
 

n. Efetuar a gestão da execução dos contratos 
que suportam os serviços de comunicações 
(fixas, móveis e dados), equipamentos 
multifuncionais e plotters, bem como, dos 
serviços de transmissão de televisão por cabo 
e videovigilância;  
 

o. Contribuir para a melhoria do desempenho da 
organização, em articulação com as Unidades 
Orgânicas, através do apoio tecnológico à 
gestão integrada da informação, a 
simplificação administrativa e a normalização e 
desmaterialização dos documentos e 
processos, a modernização dos 
procedimentos, a racionalização dos circuitos 
e implementação de referenciais de qualidade, 
com vista à redução de custos e aumento da 
eficiência, bem como a celeridade no exercício 
de funções;  
 

p. Coordenar a gestão dos conteúdos do Balcão 
Único e outros meios de comunicação 
eletrónica; 
 

q. Participar na definição da política de qualidade 
da Câmara Municipal de Loures e desenvolver 
e monitorizar um sistema global de 
planeamento e gestão da qualidade que 
permita, de forma integrada, avaliar a 
qualidade dos serviços prestados pela 
administração municipal, nomeadamente 
através da realização de auditorias de 
qualidade; 
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r. Definir e monitorizar periodicamente os níveis 
de qualidade para os serviços, associados a 
métricas e indicadores de desempenho que 
incluam a satisfação das Pessoas para 
diagnóstico das áreas que necessitam de 
melhoria e ações corretivas; 
 

s. Promover a melhoria contínua de processos 
nos vários serviços colaborando na análise 
crítica dos mesmos e na definição de medidas 
de melhoria e ações corretivas, bem como na 
identificação de níveis de serviço, internos e 
externos, quando aplicável; 
 

t. Organizar e manter disponíveis os recursos 
informacionais, normalizar os modelos de 
dados e estruturar os conteúdos e fluxos 
informacionais da organização e definir as 
normas de acesso e níveis de 
confidencialidade da informação; 
 

u. Apoiar na promoção e na divulgação, junto 
das Unidades Orgânicas, das regras e 
princípios a observar no tratamento da gestão 
integrada da informação em estreita 
articulação com a Divisão de Modernização e 
Administração Geral (DMAG). 

 
2.7. No âmbito da EQUIPA MULTIDISCIPLINAR 
DE DESENVOLVIMENTO LOCAL: 
 
a. Estabelecer a ligação institucional entre o 

Município e as Juntas de Freguesia; 
 

b. Estudar e propor a celebração de acordos de 
execução e contratos interadministrativos com 
as Juntas de Freguesia e proceder à 
monitorização e acompanhamento da sua 
execução; 
 

c. Assegurar uma eficiente articulação com as 
freguesias nas áreas relativas aos 
licenciamentos exercidos pelas Juntas de 
Freguesia, garantindo a uniformização dos 
respetivos procedimentos; 
 

d.  Planear e coordenar ações conjuntas de 
intervenção no território, que impliquem a 
participação de vários serviços municipais e ou 
juntas de freguesia; 
 

e. Monitorizar o processo de descentralização de 
competências do Município nas Juntas de 
Freguesia; 
 

f. Representar o Município em todas as 
Comissões de Acompanhamento em matérias 

de descentralização de competências com as 
Juntas de Freguesia; 
 

g. Criar, em articulação com os serviços 
municipais, mecanismos de monitorização dos 
equipamentos delegados/transferidos, que 
permitam o registo de patologias, ações de 
manutenção preventiva e corretiva 
necessárias, e intervenções nos mesmos; 
 

h. Gerir a plataforma de gestão de ocorrências e 
de serviços “Mais Perto de Si”, garantindo o 
apoio aos serviços municipais na prossecução 
da melhoria e modernização dos processos; 
 

i. Elaborar em articulação com as Unidades 
Orgânicas competentes, os termos de 
referência de procedimentos concursais sob 
sua competência; 
 

j. Assegurar o registo atualizado e centralizado, 
de todas as competências e responsabilidade 
existentes entre a CMRLS em todas as 
freguesias, todos os projetos, processos ou 
procedimentos ou outras atividades em curso, 
identificação e direitos obrigações, tais como 
respetivos valores financeiros envolvidos. 

 
IV 

 
SRA. VEREADORA PAULA ALEXANDRA 
FLORA DA COSTA MAGALHÃES BERNARDO 
 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 

− SERVICO DE POLÍCIA MUNICIPAL DE 
LOURES (SPML) 

− DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, 
TRANSPORTES E OFICINAS (DLTO) 

 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), são-lhe 
também, delegadas e subdelegadas as 
seguintes: 

 
2.1. No âmbito da SEGURANÇA E POLÍCIA 

MUNICIPAL: 
 
a) No âmbito da FISCALIZAÇÃO, as 

competências que nos termos legais e 
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regulamentares sejam atribuídas à Câmara 
Municipal e ao Presidente da Câmara: 

 
1. A fiscalização dos regulamentos municipais e 

a aplicação das normas legais cuja 
competência de aplicação ou de fiscalização 
seja da competência da Câmara Municipal ou 
do Presidente da Câmara, designadamente no 
domínio de: 
 

1.1. Urbanismo, com ressalva das 
competências de fiscalização técnica urbanística 
fixadas no número 2.3 do Ponto III do presente 
despacho; 
 
1.2. Defesa e proteção da Natureza; 

 
1.3. Ambiente; 

 
1.4. Património cultural. 

 
2. Exercer as competências que o Código da 

Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, 
de 3 de maio, na sua atual redação, e 
legislação complementar estatui no que 
respeita ao procedimento de remoção de 
veículos indevida ou abusivamente 
estacionados, com exceção do que se refere 
às zonas de estacionamento concessionado; 
 

3. As competências no âmbito do Decreto-lei n.º 
107/2018, de 29 de novembro, quanto à 
regulação e fiscalização em matéria de 
estacionamento nas vias e espaços públicos 
dentro das localidades, para além das 
destinadas a parques e zonas de 
estacionamento, quer fora das localidades, 
que estejam sobre jurisdição municipal, com 
exceção das que se encontrem 
concessionadas; 
 

4. As competências no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2015, de 25 de agosto, que aprova o 
Regime Jurídico da Atividade de Guarda 
Noturno; 
 

5. Exercer a fiscalização do exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário ou 
proveniente de eventos de diversão e 
desportivos, da competência da Câmara 
Municipal; 
 

6. Executar mandados de notificação. 
 
b) No âmbito CONTRAORDENACIONAL, as que 

nos termos legais e regulamentares sejam 

atribuídas à Câmara Municipal e ao Presidente 
da Câmara: 
 

1. Respeitantes à instrução dos processos e 
aplicação de quaisquer sanções 
contraordenacionais; 
 

2. Instauração de processos de contraordenação 
e nomeação dos respetivos instrutores, 
promoção da instrução dos processos de 
contraordenação, prática de todos os atos e 
procedimentos e efetivação das diligências 
necessárias para a sua conclusão; 
 

3. Prática dos atos interlocutórios ou 
instrumentais ao desenvolvimento dos 
processos de contraordenação; 
 

4. Prática de todos os atos subsequentes à 
decisão dos processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o Ministério 
Público junto do tribunal territorialmente 
competente, quer em sede de impugnação 
judicial, quer em sede de cobrança coerciva 
decorrente da falta de pagamento das coimas 
e custas processuais aplicadas; 
 

5. Colaboração com as autoridades 
administrativas que o solicitem, ordenando a 
realização das diligências requeridas. 

 
 
2.2. No âmbito da LOGÍSTICA: 
 
a. De forma integrada, a organização, receção, 

armazenamento e conservação, controlo das 
saídas, e sua distribuição oportuna e nas 
quantidades desejadas aos serviços 
requisitantes dos inventários e ativos 
municipais adquiridos, organização e gestão 
dos espaços físicos, dos armazéns municipais, 
os recursos humanos e meios disponíveis, 
incluindo a brigada de carregadores, com o 
objetivo de se assegurar o contínuo 
fornecimento das Unidades Orgânicas 
requisitantes, nos exatos termos previstos no 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS);  

 
2.3. No âmbito dos TRANSPORTES: 
 
a. Planeamento, programação e gestão dos 

meios de transporte e equipamentos 
mecânicos necessários à atividade e às 
iniciativas do Município de Loures, 
nomeadamente, a frota municipal, incluindo a 
gestão de autocarros, veículos ligeiros, 
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máquinas pesadas e viaturas diversas, 
garantindo a sua operacionalidade, economia, 
racionalização e a sustentabilidade ambiental 
da sua utilização; 
 

b. Gestão dos contratos de fornecimento de bens 
e serviços, no âmbito da gestão da frota, 
nomeadamente de bens móveis, combustíveis 
e outros consumíveis; 
 

c. Propor e desenvolver conjuntamente com a 
Divisão de Energia e Sustentabilidade (DES), 
medidas de melhoria da eficiência energética 
e ambiental da frota municipal; 
 

d. Gestão da utilização dos veículos municipais 
afetos aos transportes escolares e a sua 
eventual cedência ao movimento associativo e 
outras entidades do Município; 
 

e. Propor as aquisições, alugueres e 
substituições de viaturas e máquinas visando 
a rentabilização do parque existente e de 
modo a garantir que seja adequado às 
exigências funcionais dos serviços municipais; 
 

f. Gestão da utilização e reserva das viaturas e 
máquinas municipais e da carteira de seguros; 
 

g. Operar diretamente os serviços de transporte, 
garantindo a satisfação dos pedidos das 
demais Unidades Orgânicas; 
 

h. As competências previstas no Regulamento 
Municipal de Utilização de Veículos 
Municipais.  

 
2.4. No âmbito das OFICINAS: 
 
a. Manutenção e conservação das viaturas e 

máquinas municipais, bem como a gestão das 
respetivas garagens e oficinas municipais; 
 

b. Identificação e planeamento da manutenção 
preventiva e corretiva e demais trabalhos 
oficinais de todas as viaturas da frota 
camarária, diretamente nas Oficinas 
Municipais ou recorrendo à contratação 
externa; 
 

c. Operar diretamente com as oficinas de 
viaturas, diagnosticando as avarias, 
procedendo à requisição de peças 
necessárias às reparações, e à execução das 
reparações que lhe são solicitadas; 
 

d. Gestão das oficinas e armazéns afetos à 
manutenção da frota, administrando os meios 
que lhes estão afetos; 
 

e. Propor e acompanhar os procedimentos de 
contratação para aquisição de todas as peças, 
matérias, lubrificantes e outros bens de 
consumo corrente necessários à assistência à 
frota municipal e equipamentos de apoio. 

 
V 

 
SR. VEREADOR NELSON CÉSAR 
GONÇALVES BATISTA 
 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 

− DEPARTAMENTO DE AMBIENTE (DA)  
− DIVISÃO ECONOMIA E INOVAÇÃO (DEI)  
 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), são-lhe 
também, delegadas e subdelegadas as 
seguintes: 

 
2.1. No âmbito AMBIENTAL: 
 
a. Assegurar os serviços públicos ambientais, 

nomeadamente a limpeza urbana e gestão 
dos cemitérios e crematórios municipais, a 
implementação da estrutura verde municipal, e 
a gestão dos parques e floresta e a defesa 
contra incêndios, bem como a gestão do 
gabinete técnico florestal; 
 

b. Decidir a limpeza das vias e outros espaços 
públicos urbanos, incluindo as operações 
especiais de limpeza;  
 

c. Gerir e planear a cedência de equipamento 
mecânico no âmbito da limpeza de vias e 
outros espaços públicos municipais; 

d. Gerir os cemitérios e crematório municipais, de 
acordo com o Regulamento dos Cemitérios e 
Crematório Municipais; 
 

e. Promover e gerir os espaços verdes e parques 
municipais; 
 

f. Executar ações de prevenção e de controlo 
integrado de pragas urbanas e/ou outras 
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espécies nocivas, no espaço público, nos 
edifícios municipais, mercados, escolas e 
património habitacional municipal, bem como 
outras ações de salvaguarda da saúde 
pública; 
 

g. Exercer as competências previstas na Lei n.º 
20/2009, de 12 de maio, relativas ao 
funcionamento dos gabinetes técnicos 
florestais, bem como outras no domínio da 
prevenção e da floresta, na sua atual redação, 
com exceção das alíneas j) e l) do n.º 2 da 
referida lei, sendo que as alíneas e), g) e h) do 
mesmo número são desenvolvidas 
conjuntamente com o SMPC; 
 

h. Exercer as competências atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 96/2013, de 19 de julho, na 
sua atual redação, para os procedimentos de 
autorização e comunicações prévias de ações 
de arborização e rearborização na área 
territorial do Município; 
 

i. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 102-D/2020, 
de 10 de dezembro, na redação em vigor, que 
aprovou o Regime Geral de Gestão de 
Resíduos, na parte não respeitante ao âmbito 
urbanístico; 

 
2.2. No âmbito da ECONOMIA E INOVAÇÃO: 
 
a. Promoção e acompanhamento de projetos 

estruturantes para o desenvolvimento da 
economia local; 
 

b. Desenvolvimento de parcerias com entidades 
públicas e privadas para a dinamização e 
captação do investimento e patrocínios para 
apio a iniciativas e projetos municipais; 
 

c. Implementação de medidas de promoção da 
competitividade do Concelho de Loures e a 
qualificação do respetivo tecido empresarial, 
visando o reforço do crescimento económico, 
da inovação e o incentivo a iniciativas 
empreendedoras 
 

d. Conceção e implementação de projetos e 
ações de desenvolvimento económico; 

e. Promoção e acompanhamento da gestão dos 
zonamentos industriais do Concelho; 
 

f. Promoção de ações de divulgação das áreas 
vocacionadas para a atividade económica, 
definidas no Plano Diretor Municipal - PDM; 
 

g. Acompanhamento da instalação de empresas 
nas áreas da indústria, comércio, serviços e 
agricultura; 
 

h. Acompanhamento dos processos de 
licenciamento; 
 

i. Promoção da captação de empresas de cariz 
sustentável; 
 

j. Implementação de medidas de apoio ao 
consumidor e promoção e apoio de ações 
socioeducativas neste âmbito, junto da 
comunidade docente e escolar;  
 

k. Acompanhamento técnico em áreas de 
(re)inserção no mercado de trabalho; 
 

l. Apoio no âmbito da procura de formação 
profissional, na seleção de financiamentos e 
na elaboração de candidaturas aos incentivos 
disponíveis; 
 

m. Apoio na procura do primeiro emprego, e 
potenciais criadores de empresas, incluindo a 
elaboração de candidaturas, no âmbito dos 
programas de apoio ao empreendedorismo e à 
criação do próprio emprego. 

 
VI 

 
SR. VEREADOR VASCO ANTÓNIO PINHÃO 
RAMOS TELES TOUGUINHA  
 
1. Distribuição de funções relativamente às 

seguintes unidades orgânicas: 
 

− DIVISÃO DE BEM-ESTAR ANIMAL (DBA)  
− DIVISÃO DE TURISMO (DT)  
− DIVISÃO DE PATRIMÓNIO CULTURAL E 

BIBLIOTECAS (DPCB) 
− UNIDADE DE BIBLIOTECAS E LEITURA 

PÚBLICA (UBLP) 
− UNIDADE DE PATRIMÓNIO E 

MUSEOLOGIA (UPM) 
 
2. Para além das competências mencionadas no 

Ponto I e das inerentes à gestão das 
assinaladas unidades orgânicas, tendo em 
vista assegurar o cumprimento da missão que 
às mesmas se encontra atribuída pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), são-lhe 
também, delegadas e subdelegadas as 
seguintes: 

 
2.1. No âmbito do BEM-ESTAR ANIMAL: 
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a. 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 dos estabelecimentos de comércio 
de produtos não alimentares e de prestação 
de serviços cujo funcionamento possa 
envolver riscos para a segurança das 
pessoas; 
 

b. 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; 
 

c. Promoção e desenvolvimento de campanhas 
de profilaxia e prevenção, no âmbito da saúde 
pública; 
 

d. Proceder à captura, alojamento e abate de 
canídeos e gatídeos, nos termos da lei; 
 

e. Assegurar a gestão do Centro de Recolha 
Oficial; 
 

f. Decidir sobre a deambulação e extinção de 
animais considerados nocivos. 

 
2.2.  No âmbito do TURISMO:  
 
a. Promoção, desenvolvimento, valorização e 

divulgação do turismo ao serviço do 
desenvolvimento do Concelho; 
 

b. Desenvolvimento de uma Política Municipal de 
Turismo; 
 

c. Assegurar a divulgação das potencialidades 
turísticas do Concelho; 
 

d. Promover a realização de eventos 
relacionados com atividades de interesse 
turístico; 
 

e. Organizar e promover eventos procurando 
sinergias e parcerias externas; 
 

f. Articulação com setor empresarial no âmbito 
da promoção turística; 
 

g. Promoção de visitas de familiarização a 
operadores e agentes; 
 

h. Gestão e dinamização do Posto de Turismo de 
Loures 

 

2.3.  No âmbito do PATRIMÓNIO CULTURAL, 
BIBLIOTECAS, LEITURA PÚBLICA E 
MUSEOLOGIA:  

 
a. Gestão da rede de equipamentos culturais 

municipais, nomeadamente no âmbito 
museológico e bibliotecário, ao serviço da 
sociedade e do seu desenvolvimento, zelando 
pela conservação e salvaguarda do património 
e pela perpetuação da memória de toda a 
vivência económica, social e cultural do 
Concelho, assim como a promoção da 
educação, da informação e do lazer em torno 
do livro e da leitura, de modo tendencialmente 
gratuito e universal, tendo por base uma visão 
integrada de aplicação das políticas culturais 
do Município; 
 

b. Planeamento e gestão da rede de museus 
municipais e outros espaços museológicos e 
de interpretação; 
 

c. Planeamento e gestão da rede de bibliotecas 
municipais, o acesso à leitura, informação e 
conhecimento. 

 
VII 

 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
presente Despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 363/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/130958/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO DE CARGO DE ADJUNTO DO 
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
363/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 364/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131015/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE 

COORDENADORA DO GABINETE DE 
PLANEAMENTO, PREVENÇÃO E AVALIAÇÃO 
(GPPA), DA TÉCNICA SUPERIOR ELSA MARIA 

DA SILVA SOBRINHO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
364/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 

DESPACHO N.º 365/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131046/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE 

COORDENADOR DO GABINETE DE 
OPERAÇÕES LOGÍSTICA E COMUNICAÇÕES 
(GOLC), DO TÉCNICO SUPERIOR HENRIQUE 

JORGE DE JESUS ANTUNES FREIRE 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
365/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 

DESPACHO N.º 366/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131060/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE 

COORDENADORA DO GABINETE DE 
SENSIBILIZAÇÃO E INFORMAÇÃO PÚBLICA 
(GSIP)t DA TÉCNICA SUPERIOR ANA FILIPA 

DA SILVEIRA DUARTE BARBOSA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
366/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 367/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131072/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 
DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 

DA COMISSÁRIA LUÍSA IRENE PRAGOSA 
MONTEIRO NO CARGO DE COMANDANTE DA 

POLÍCIA MUNICIPAL DE LOURES 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
367/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 

DESPACHO N.º 368/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131078/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO JURÍDICO-ADMINISTRATIVA (DJA), 
DA TÉCNICA SUPERIOR ILDA MARIA GOMES 

MARTINS FERREIRA BERNARDO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
368/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 369/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131084/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE BEM-ESTAR ANIMAL (DBA), DA 
TÉCNICA SUPERIOR NEOMÉSIA EMÍLIA 
CORREIA LANDIM LOPES NOGUEIRA 

BRANCO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
369/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 370/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131096/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DO CENTRO DE RECOLHA OFICIAL 
(UCRO), DA TÉCNICA SUPERIOR VIRGÍNIE 

GANHÃO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
370/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 371/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131111/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE ENERGIA E SUSTENTABILIDADE 
(DES), DA TÉCNICA SUPERIOR ANA JOÃO 

DOS SANTOS GAIOLAS 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
371/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 372/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131117/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

 
 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE ECONOMIA E INOVAÇÃO (DEI), 
DO TÉCNICO SUPERIOR LUÍS FERNANDO 

MARQUES CHARNEIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
372/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 373/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131124/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

 
DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 

SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE INOVAÇÃO, TECNOLOGIA E 

COMUNICAÇÕES (DITC), DO TÉCNICO 
SUPERIOR TIAGO ARAÚJO GUERREIRO 

TEIXEIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
373/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 374/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131131/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE TURISMO (DT), DA TÉCNICA 

SUPERIOR SÍLVIA CRISTINA RIBEIRO 
MENDES SANTOS 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
374/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 375/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131133/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DO PATRIMÓNIO CULTURAL E 
BIBLIOTECAS (DPCB), DO TÉCNICO 

SUPERIOR LUÍS FILIPE REIS DOS SANTOS 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
375/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 376/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131137/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
UNIDADE DE PATRIMÓNIO E MUSEOLOGIA 
(UPM), DA TÉCNICA SUPERIOR MARIA DA 
CONCEIÇÃO ASSIS LOURENÇO MACIEIRA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
376/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 377/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131139/2022, de 26 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
UNIDADE DAS BIBLIOTECAS E LEITURA 
PÚBLICA (UBLP) DA TÉCNICA SUPERIOR 

SOFIA ALEXANDRA PINHO PINTO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
377/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 378/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131269/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
UNIDADE DE PROTOCOLO E RELAÇÕES 

INSTITUCIONAIS (UPRI), DO TÉCNICO 
SUPERIOR ROLANDO CARLOS GOMES 

CORREIA DOS SANTOS 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
378/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 379/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131325/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO DE MARCA, 
ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO (DMAC), DA 

TÉCNICA SUPERIOR ANA MARIA MANSOS 
SILVA GRACINDO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
379/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 380/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131352/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

(DAP), DA TÉCNICA SUPERIOR ANA 
ALEXANDRA FERREIRA FERRINHO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
380/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 381/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131381/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE MARCA E COMUNICAÇÃO (DMC), 
DA TÉCNICA SUPERIOR ANA ISABEL 

FAVINHA GOMES COSTA 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
381/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 19 

 

 
 

03 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  60 

 
 
 
 

DESPACHO N.º 382/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131415/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

(DRH), DO TÉCNICO SUPERIOR CARLOS 
MIGUEL DIAS MOREIRA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
382/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 383/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131442/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE RECURSOS 

HUMANOS (DARH), DA TÉCNICA SUPERIOR 
ANA ISABEL FRANCISCO VITORINO 

RODRIGUES 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
383/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 384/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131467/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL 

(DVP), DA TÉCNICA SUPERIOR CARLA 
SUSANA MOITA ARRIFANA 

 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
384/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 385/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131486/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE GESTÃO DE REFEITÓRIO (UGR), 
DA TÉCNICA SUPERIOR EDITE CLÁUDIA 

MACEDO CALADO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
385/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 386/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131532/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE GESTÃO DE CRECHE (UGC), DA 
TÉCNICA SUPERIOR CRISTINA MARIA 

SOARES LOPES PASSOS DE SÁ 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
386/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 387/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131553/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE PLANEAMENTO E CONTROLO 

DE GESTÃO (DPCG), DA TÉCNICA SUPERIOR 
SANDRA CLÁUDIA RAMOS PAIVA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
387/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 388/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131572/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE GESTÃO FINANCEIRA (DGF), DA 
TÉCNICA SUPERIOR CARLA SUSANA 

TRINDADE PINELA 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
388/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 
 

DESPACHO N.º 389/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131593/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 
DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 

GERAL (DAG), DA TÉCNICA SUPERIOR 
PAULA RITA MARREIROS 

 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
389/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

 
 

 

DESPACHO N.º 390/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131662/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO GERAL (DMAG), DO 

TÉCNICO SUPERIOR NELSON FILIPE NUNES 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
390/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 391/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131695/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE PATRIMÓNIO DOCUMENTAL E 

APOIO TÉCNICO (DPDAT), DA TÉCNICA 
SUPERIOR GRACIETE DE JESUS MORAIS 

COELHO RAMALHEIRO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
391/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 392/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131711/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 
DO DEPARTAMENTO DE GOVERNAÇÃO E 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 
(DGTC), DA TÉCNICA SUPERIOR RUTE SOFIA 

FLORÊNCIO LIMA DE JESUS 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
392/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 393/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131756/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO DE AMBIENTE (DA), DA 
TÉCNICA SUPERIOR MADALENA DO 

ROSÁRIO MANSO HENRIQUES DA ROSA 
NEVES 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
393/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 394/2022 
 

de 26 de setembro de 2022 
 

(registo E/131785/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO DE CARGO DE ADJUNTO DO 
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
394/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 395/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/1318242022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE GESTÃO DE PARQUES E 
FLORESTA (DGPF), DO TÉCNICO SUPERIOR 

JOÃO MANUEL JANEIRO LUCAS 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
395/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 396/2022 
 

de 26 de setembro de 2022 
 

(registo E/131853/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 
IMPLEMENTAÇÃO FASEADA DA ESTRUTURA 

ORGÂNICA ADOTADA NOS TERMOS DO 
ARTIGO 145. 0 DO REGULAMENTO DE 

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 
DE LOURES (ROSMLRS) 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
396/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 397/2022 
 

de 26 de setembro de 2022 
 

(registo E/131869/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
397/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 398/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131892/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE 

COORDENADOR DO GABINETE TÉCNICO 
FLORESTAL (GTF), DO TÉCNICO SUPERIOR 

ANDRÉ MORAES DOROTÊA FABIÃO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
398/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 399/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131909/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA, 
TRANSPORTES E OFICINAS (DLTO), DO 

TÉCNICO SUPERIOR PAULO ALEXANDRE 
TEIXEIRA CUNHA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
399/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 

DESPACHO N.º 400/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131916/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE GESTÃO DE TRANSPORTES 

(DGT), DO TÉCNICO SUPERIOR VICTOR DA 
LUZ LOPES CORREIA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
400/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 401/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131920/2022, de 27 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 
DO DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO 
URBANO (DPU), DA TÉCNICA SUPERIOR 

ÂNGELA CARVALHO FERREIRA 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
401/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 356/2022 
 

de 19 de setembro de 2022 
 

(registo E/128650/2022, de 20 de setembro de 2022) 
 

SUDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE UNIDADE DE BIBLIOTECAS E 

LEITURA PÚBLICA 
 
 
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 
considerando as competências que me foram 
delegadas pelo Senhor Presidente da Câmara, 
através do Despacho n.º 551/2021, subdelego 
na licenciada Sofia Alexandra Pinho Pinto, 
Chefe de Unidade de Bibliotecas e Leitura 
Pública, as seguintes competências, no âmbito 
da respetiva Unidade: 
 
I -  No âmbito da Contratação e da 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 legais; 
 

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou decorrentes de outras obrigações 
municipais previamente autorizados; 
 

4. Propor as requisições internas no âmbito da 
Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública; 

 
II - No âmbito da 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 dos 
trabalhadores; 
 

4. Propor, 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 instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

9. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

10. Autorizar 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, Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação, 
Gabinete de Protocolo e Relações 
Institucionais, Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial/Refeitório 
Municipal e pedidos de assistência ao 
Departamento de Obras Municipais, no âmbito 
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da atividade da Unidade de Bibliotecas e 
Leitura Pública, de acordo com as normas em 
vigor, decorrentes da gestão ordinária e de 
processos previamente autorizados. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
1. As competências ora 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 unidade orgânica, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos; 
 

2. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Unidade de 
Bibliotecas e Leitura Pública designadamente 
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; 
 

3. Visar a correspondência necessária ao 
exercício das competências 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 Concelho 
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. 
 
Este despacho produz efeitos a 19 de Setembro 
de 2022, 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. 
 

O Vereador 
 

(a) Vasco Touguinha 
 
 
 

 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/127273/2022 

 
de 19 de setembro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de setembro de 2022, 

pela Sra. Vice-Presidente 
 

(registo E/127273/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 21 e 26 de setembro 
e de 2022, por motivo de gozo de férias, 
proponho que a minha substituição enquanto 
Coordenador do Espaço A, conforme despacho 
n.º 34/2022, seja assegurada pelo Técnico 
Superior Luís Miguel Rafael de Brito.  
 
Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que seja remetida à Secção 
de Expediente para divulgação.  
   

UNIDADES ORGÂNICAS 
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À Consideração do Diretor do Departamento de 
Cultura Desporto e Juventude, Dr. Alfredo Santos.   
   

Coordenador do Espaço A 
 

(a) Luís Gomes 
 
 

 
 
 

 

 
 

AVISO n.º 18085/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS COM VÁRIOS 
ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO 
 

(CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO) 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 
de setembro de 2022, com Liliana Filipa 
Magalhães Conde Reduto, Elisa Betânia dos 
Santos Airosa, Tatiana Marisa Moura Gouveia 
Trincheiras, Vânia Cristina Rodrigues Soares, 
Sílvia Renata Vaz Maia, Ana Lúcia Fernandes 
Assunção, Tânia Cristina Henriques Lopes 
Morais, Ilda Maria Ferreira Morais, Liliana Filipa 
Gomes Machado, Beatriz Ribeiro dos Santos, 
Célia Maria Honório Pereira David de Oliveira, 
Mara Cristiana da Costa Ferreira, Joana Filipa 
Martins da Purificação de Melo, Soraia Raquel 
Tomás dos Santos, Maria João Batista Ribeiro 
Vitorino, Elisabete Gomes Carvalho Gonçalves, 
Andreia Filipa Conceição Nunes Correia, Beatriz 

Alexandra Miranda Domingues, Rosa Andrade 
Diniz da Silva, Ana Sofia Martins da Silva, Maria 
de Fátima de Jesus Pereira Vitorino Oliveira, 
Sílvia Alexandra Ferreira da Silva, Daniela 
Albuquerque Dias, Maria Olinda Matias Pimenta, 
Susana Sofia Mercês Costa Gonçalves, Catarina 
Sofia Rebelo Horta, Sílvia Cláudia Carvalho da 
Conceição Algares, Vanessa Alexandra Lima 
Rodrigues Crispim, Celsia Costa Alegre Boa 
Morte, Deise Damasceno Reis, Maria Fernanda 
Piedade Chumbeiro, Patrícia Alexandra Carvalho 
da Cunha, Santa Jacira Schurings Morar Guita, 
Inaara Moledina Jivraj, Ana Paula Barroca 
Almeida, Ana Filipa Fonseca Pereira, Carla Maria 
Leal Maçãs, Francielle Gardeni de Souza 
Carvalho, Sílvia Patrícia Albuquerque Lino, Vera 
Lúcia Mota da Silva, Arlete de Pina Cardoso, 
Edeodete da Cruz Batista da Encarnação, na 
categoria de Assistente Operacional da carreira 
geral de Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
13879/2021, publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de 2021. 
 
2 de setembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 181, de 19 de setembro de 2022) 
 

 
 

AVISO n.º 18085/2022 
 

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE 
CLASSIFICAÇÃO DO MONUMENTO AOS 

MORTOS DA GRANDE GUERRA, EM LOURES, 
COMO MONUMENTO DE INTERESSE 

MUNICIPAL (MIM) 
 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, no âmbito das 
competências que lhe foram delegadas por 
Despacho n.º 551/2021, de 20/10/2021 torna 
público, nos termos do ponto 2 do artigo 32.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, na 
redação atual, que a Câmara Municipal de Loures 
reunida em 31/08/2022 aprovou a conclusão do 
procedimento de classificação do Monumento aos 
Mortos da Grande Guerra, em Loures, como 
Monumento de Interesse Municipal (MIM), ao 
abrigo do ponto 1 do artigo 57.º do referido 
decreto-lei. 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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O monumento possui uma forte carga simbólica 
para o Município de Loures enquanto 
homenagem aos mortos da Grande Guerra 
(1914-1918). Situa-se na Praça da Liberdade, no 
centro da cidade de Loures, conforme planta 
anexa. Foi edificado em 1929. 
 
O imóvel classificado como Monumento de 
Interesse Municipal fica abrangido pelas 
disposições legais em vigor, nomeadamente as 
constantes dos artigos 46, 48 e 49 da Lei n.º 
107/2001 de 8 de setembro. 
 
6 de setembro de 2022. - O Vereador, Nuno 
Ricardo Conceição Dias. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 182, de 20 de setembro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 18318/2022 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA TÉCNICO SUPERIOR DE 

DESPORTO 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 
RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 

TÉCNICO SUPERIOR 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 21.ª 
reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 20 de julho de 2022, torna-se 
público que, por despacho da Sr.ª Vice-
Presidente de 10 de agosto de 2022, exarado na 
informação n.º 224/DGRH/APG/CS-PO, de 29 de 
julho de 2022, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 551/2021, de 18 de outubro), se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
procedimento concursal comum, para ocupação 
de 1 (um) posto de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
licenciatura em Gestão do Desporto ou na área 
de Ciências do Desporto, afeto ao Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude (DCDJ). 
 

Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
no Regulamento da Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures, complementado 
pelas seguintes funções: promover e dinamizar 
iniciativas e atividades de carácter desportivo, 
promovendo a participação da comunidade; 
desenvolver tarefas conducentes à execução de 
planos de desenvolvimento desportivo 
superiormente definidos, incluindo a conceção e 
planificação de atividades, elaboração dos 
respetivos regulamentos e divulgação, 
nomeadamente através do contacto com escolas, 
clubes e associações, prestando apoio à 
concretização das mesmas; elaborar informações 
e relatórios, sempre que solicitado superiormente, 
sobre as atividades desenvolvidas; coordenar, 
orientar e supervisionar as atividades no âmbito 
das atribuições e competências do desporto e 
lazer; coordenar, orientar e executar os 
procedimentos e ações de apoio administrativo; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: 
 
Titularidade de licenciatura em Gestão do 
Desporto ou na área de Ciências do Desporto, 
sem possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional. 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
12 de setembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 184, de 22 de setembro de 2022) 
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AVISO n.º 18422/2022 
 

APROVAÇÃO DO CÓDIGO CONDUTA PARA 
A PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO DO 

ASSÉDIO EM CONTEXTO LABORAL DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 185, de 23 de setembro de 2022) 

 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, o 
Aviso nº 18422/2022 está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 614/2022 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

- 

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

 

E 

 

LUBRIFUEL – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA. 
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OMPBLD&MOIFD&KB&PEHL�F]GE&OE&~DOCBLJEĤLIE&KD&�BnICHD&~DPBLFIEG&B&KB&ABCCDE&FDGBHIJE&OMPBLD&
QR��RWRRR&FDP&CBKB&OE&�]E&KE&~EGPBILEX&OMPBLD&TWRX&[BHLE&~X&�OKLIODCX&TVSR8RRQ&[BILIEX&
FDP&BOKBLBZD&KB&FDLLBID&BGBHL̂OIFD&nBLEG�G]NLI�]BG�AHX&FDP&D&FEAIHEG&CDFIEG&KB&�RR�RRRXRR&
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 615/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

CONTRATO ADICIONAL 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

- 

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

 

E 

 

CONSTRADAS – ESTRADAS E CONSTRUÇÃO CIVIL, LDA. 











 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 616/2022 

 

 

 

MINUTAS 

DE  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

 
E 
 

SUBMERCI – CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA. 
 

- 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

 
E 
 

CONSTRUBUILD SERVICES, LDA. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 625/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

TEATRO NACIONAL DE RUA - ASSOCIAÇÃO PORTUGUESA DAS  

ARTES E TEATRO DE RUA 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 626/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELHO DE LOURES 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 627/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ASSOCIAÇÃO REDE DO PROGRESSO 











 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 628/2022 

 

 

 

UNIDADE DE EXECUÇÃO CASAL DOS REIS SUL 
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defghi 

  j 

  k 

  l 

  l 

  m 

  n 

  o 
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d efghif jklmnhop npq rsqtlkifstpq nf ufqtvp wfllhtplhxy zejruw{| x}lp~xnp }fyp �folftp��fh s�� 
������� nf �� nf ixhp| sx qkx lfnx�vp xtkxy| }lf~�| sp �i�htp nx }lpglxix�vp f qhqtfixq nf 
f�fok�vp npq }yxspq ikshoh}xhq nf plnfsxifstp np tfllht�lhp| sp qfk xlthgp �����| x nfyhihtx�vp 
nf kshnxnfq nf f�fok�vp� wlxtx�qf nf ki ifoxshqip nf f�fok�vp nf }yxsp ikshoh}xy nf 
plnfsxifstp np tfllht�lhp �kf �ph hstfglxnp f lf�pl�xnp sp xtkxy �yxsp �hlftpl �kshoh}xy nf 
�pklfq z����pklfq{� 

 � �� zkshnxnf nf f�fok�vp{ lf�pl�x xq opi}ft�sohxq np ikshom}hp fi ixt�lhx nf }lpip�vp nx 
f�fok�vp opplnfsxnx f }lpglxixnx np }yxsfxifstp tfllhtplhxy| xtlx~�q nf ki kl�xshqip nf 
}xloflhxq| nftflihsxsnp }xlx pq }xlthokyxlfq p nf~fl nf opsolfth�xlfi f xnf�kxlfi xq qkxq 
}lftfsq�fq �q iftxq f }lhplhnxnfq sfyfq fqtx�fyfohnxq� 

�xlx x f�fok�vp nfqtx ��| }lp}�f�qf p qhqtfix nf f�fok�vp nf hshohxth~x npq hstflfqqxnpq| nf 
xoplnp opi p nhq}pqtp sp xlthgp ����� np sp~p ejruw| opsqhnflxsnp tlxtxl�qf nf kix qpyhohtx�vp 
f�ftkxnx }fyx fi}lfqx rlivpq �ptx| �nx�| opi p p��fth~p nf nfqfs~py~fl kix �lfx nf xth~hnxnfq 
fops�ihoxq sp ypoxy| ops�plif lf�flhnp sp }lpofqqp xnihshqtlxth~p s�� ��� � �ruw���� 

� }lp}pqtx nf nfyhihtx�vp nf kshnxnf nf f�fok�vp p��ftp nf nhqokqqvp }¡�yhox| nfopllf np xlthgp 
����� np efgkyxifstp np ����pklfq| }xlx pq fq}x�pq nf xth~hnxnfq fops�ihoxq nf hsnkqtlhx f 
tfloh�lhp| hsqflhnp sx ¢k�kshnxnf d}flxth~x nf �yxsfxifstp f ufqtvp z¢�d�u{ �� £ ¢t�� �st�shp 
npq ¤x~xyfhlpq� 

d �folftp��fh s�� ������� nf �� nf ixhp| sp s�� � np xlthgp �����| nf�hsf| txi��i| �kf sx �xytx 
nf }yxsp nf kl�xsh�x�vp pk nf }plifspl| x}yho�~fy � �lfx x�lxsghnx }fyx ��| nf~f x o�ixlx 
ikshoh}xy }lpip~fl| }lf~hxifstf � qkx x}lp~x�vp ki }flmpnp nf nhqokqqvp }¡�yhox| fi tflipq 
xs�ypgpq xpq }lf~hqtpq }xlx p }yxsp nf }plifspl�  

�fqtf ipnp| sx ���¥ efkshvp dlnhs�lhx nf ¤�ixlx| nf �� nf �ky¦p nf ����| �ph nfyh�flxnx x 
x�fltklx np }flmpnp nf nhqokqqvp }¡�yhox nx 

nplx~xstf nfqhgsxnx }pl �lp}pqtx nf �fyhihtx�vp nf �shnxnf nf ��fok�vp�   

�qqhi| p }lfqfstf npokifstp lf�flf�qf � }psnflx�vp nx }xlthoh}x�vp }¡�yhox| nklxstf p }flmpnp 
nf nhqokqqvp }¡�yhox| qp�lf x �lp}pqtx nf �fyhihtx�vp nf �shnxnf nf ��fok�vp z����{| nf xoplnp 
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def e ghijeike le lmn o ge pqkhre lmn stmn ge uvwxyz {|} jq}~� p jelg}qp��e } gh~|�rp��e gei 
q}i|�kpgei gp ghid|ii�e j���hdpm  

 

 

� j}q�ege g} ghid|ii�e j���hdp ie�q} p �qejeikp g} �}�hfhkp��e g} �lhgpg} g} ��}d|��ez def p 
g|qp��e g} �� ghpi �k}hiz g}deqq}| g} s g} preike p � g} i}k}f�qe g} ����z k}lge ihge pl|ldhpge 
le �h�qhe gp u}j���hdp def p plk}d}g�ldhp g} dhlde ghpi �k}hiz pkqp~�i ge �~hie lmn ���������� 
�delikplk} p ��im �t ge jqed}iie�z del�eqf} e }ikhj|�pge le lmn � ge pqkhre ��smn del�|rpge def 
lmn � ge pqkhre stmnz ge uvwxym  

� p~hie �eh p�h�pge lei �p�ei ge �eld}��e } le �}jpqkpf}lke g} ��pl}pf}lke } x}ik�e 
�q�pl�ikhdp ���x�� } j|��hdpge le �e|q}i �|lhdhjp� � �e�}khf g} �}�h�}qp��}i } �}ijpd�eim  

 ehz kpf��fz gh~|�rpge l¡ ¢£¤¥¦§¢¡̈©£ ª£¢§¡«¬ ¦£ £®¦¡« ̄§°®§£ ±²£®®³§£ ̄¡ ́¡¦µ©¶¬ ¦£ ̄§¡ � g} 
preike g} ���� �d·jhp delikplk} p ��im o� ge jqed}iie�z �}f defe lp j�rhlp gp wlk}ql}k gp 
�̧fpqp �|lhdhjp� �kkji¹��ºººmdf»�e|q}imjk��q}p�elk}|gempij�¼�hij�p½wg¾��o� �d·jhpi 
delikplk}i p ��im o� ge jqed}iie�m 

�i }�}f}lkei gp jqejeikp g} g}�hfhkp��e }ikh~}qpf piihf ghijel�~}hi jpqp deli|�kp lp j�rhlp gp 
wlk}ql}k gp �̧fpqp �|lhdhjp� g} �e|q}iz }f �eqfpke ghrhkp� } le �}jpqkpf}lke g} ��pl}pf}lke 
} x}ik�e �q�pl�ikhdpz }f �eqfpke g} jpj}�z kegei ei ghpi �k}hiz gpi �t¹�� ¿i �o¹�� �eqpiz g|qplk} 
e j}q�ege g}�hlhgez ei {|phi¹ 
À y}qfei g} u}�}q�ldhp gp �lhgpg} g} ��}d|��e �pip� gei u}hi Á|�Â 
À �qejeikp g} g}�h�}qp��e lmn �s������z g} pjqe~p��e g} p�}qk|qp ge j}q�ege g} ghid|ii�e 
j���hdpÂ 

À �~hie Ãmn ����������z g} j|��hdp��e }f �h�qhe gp u}j���hdpm 
�|qplk} e j}q�ege g} ghid|ii�e j���hdp {|p�{|}q hlk}q}iipge jÄg} pjq}i}lkpq q}d�pfp��}iz 
e�i}q~p��}iz i|r}ik�}iz �}f defe j}ghgei g} }id�pq}dhf}lkez ie�q} p ����z pkqp~�i g} }�jeih��e 
jeq }idqhkez q}f}khgp jpqp e }lg}q}�e g} deqq}he }�}kq·lhde gp �h~hi�e g} ��pl}pf}lke �q�pl�ikhdez 
ghid|iipej|��hdpÅgj|Ædf»�e|q}imjkz e| phlgpz }l~hpgp jeq deqq}he jpqp e �}jpqkpf}lke g} 
��pl}pf}lke } x}ik�e �q�pl�ikhdpz lp u|p w��p gp �pg}hqpz lmn � q�dz �oÇ� � ��� �e|q}im   
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de fghijh ghk h lmnopq firsth uvwxq yszjh h {ei|hjh je js}g~}}�h {���sgf f g�kfif k~zsgs{f� 
{hzjeif e js�~�tf h} ie}~�rfjh}q je}stzfjfkezre frif��} jf ghk~zsgf��h }hgsf�q jf {�frfyhikf 
gh�f�hifrs�f je te}r�h reiisrhisf� e jf ie}{ers�f {�tszf jf ozreizerq f} ieg�fkf��e} h�}ei�f��e}q 
}~te}r�e} e {ejsjh} je e}g�fiegskezrh f{ie}ezrfjh} {e�h} {firsg~�fie}q ysgfzjh h�istfjf f 
ie}{h}rf y~zjfkezrfjf {eifzre f�~e�e} �~e sz�h�~ekq je}stzfjfkezre� 

f� de}ghzyhiksjfje h~ f szghk{frs�s�sjfje ghk {ihtifkf} e {�fzh} reiisrhisfs} e ghk 
{ih�erh} �~e je�ek }ei {hzjeifjh} ek yf}e je e�f�hif��h�  

�� � je}ghzyhiksjfje ghk js}{h}s��e} �etfs} e iet~�fkezrfie} f{�sg��es}� 
g� � �e}�h je jsiesrh} }~��ers�h}w 

�}rf ie}{h}rf }ei� ghk~zsgfjf {hi e}gisrh fh} szreie}}fjh}q }ek {ie�~|�h jh js}{h}rh zh firsth 
��xq zwx � jf �es zwx u��v�q je �� je fth}rh �jsiesrh je {firsgs{f��h {ihgejskezrf� e je f��h 
{h{~�fi�w 

 
 

d~ifzre h {ei|hjh je js}g~}}�h {���sgf jf �d�� yhs f{ie}ezrfjf zf ��kfif �~zsgs{f� je �h~ie} 
~kf {firsgs{f��h yhikf�q ghk h iets}rh q jfrfjh je � je }erek�ih je ����q f �~f� 
}e �~zrf ek fze�hw 

 

�hzjeif��h 

de ieyeisi �~e f yhikf ghkh h jhg~kezrh e}r� e�f�hifjhq zf }~f tezeif�sjfje ghk{h}rh {hi 
fysikf��e}q rhizh~ jsy|gs� h ezrezjskezrh jf} �~e}r�e} �~e }e {ierezjek �ei ie}{hzjsjf}w 

�h ezrfzrhq yhs yesrh ~k e}yhi�h je sjezrsysgf��h jf} {iehg~{f��e} ek gf~}f rezjh }e �eisysgfjh 
�~e f} ie}{h}rf} ¡} kfr�isf} sjezrsysgfjf}q {fif e}rf �zsjfje je ��eg~��hq e}r�h e�{�fzfjf} zh 
jhg~kezrh }~�kersjh f js}g~}}�h {���sgfq je}stzfjfkezre zh} gf{|r~�h}q ¢�w 
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defghijhkdelm nmk m oik id pmgjdqr s tuv ojwenxowmq mjwdelhimjdq ih modjhyzm 
gj{hexqlwnhrv 

|

 
is}~��s��s �~ �s��~�~ �s ���}����~ �����}� }~����s����s ��s � �����}�����~ �s������� ��~ �s��s�s 
�s�}~��~������s� ~� ��}~������������s� }~� ��~������ s ����~� �s����~����� s }~� ��~�s�~� ��s 
�s�s� �s� �~��s���~� s� ���s �s s���~����~� ~� �s�}~��~������s }~� ����~����s� �s���� s 
�s�����s����s� ����}��s��� ~� ������ �s��~ �s ���s��~� ����s���~�� }~��~��s ��s����~ �~ �v� � �~ 
�����~ ��v� �~ j�w�lv 

h����� ���� ���~����~ �~ ��s�s��s �s������~ �s �~��s����~ �� ���}����~ �����}� �s�~� ����~� 
��������}~� }~��s�s��s� �s�s�� ~ �s��~ �s� ��������~� �s��������s��s ����� � �� 
}~����}���~ �~}���� �� ������~��� }~���~������ �s �s���~ �s����~���� s �� ������ �� ���s��s� �� 
n¡���� k���}���� �s p~��s�� }~��~��s ����~��~ �~ �����~ ��v¢ �~ ej�w�lv 

is�s� ������ �s� ���~ }������s��~ �~ ����~��~ �~ �v� £ �~ �����~ ��v� �~ j�w�l ��~�~�s��~ � 
�~���� �s }~�¤s}��s��~ �~ ��s�s��s �s������~ �s �~��s����~ �~ �����}�����sv 
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Wl!'ZaUXfûR!\̂!]STeXaXfgS!̂YaV̂!̂\Zb{]ZSR!_V̂̂ qZRâYâR!X!eXYâVm!!
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g!N!#ÔRO![VPRO!_TaQVPPX]Pa!T!_TX�UX̂T!]P![VPRO!zUP!\YORa!ROOPlUVRV!R!QVT̂PScT!]TO!OYÔPaRO!XR̂UVRYOd!R!VPlUjRScT!
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MN!+OPQR!+MSTUVMR!Q!-VWQXVMSTUVMRY!!
ZN!+OPQR!$Q[TUVMRY!!
SN!+OPQR!\USMR]!!
!

!̂_!.!Q̀WXaWaXM!QSURb[TSM!cQ!VOPQR!VMSTUVMR!Q!TVWQXVMSTUVMR!TVWQ[XM!M̀!dXQM̀!eaQ!SUV̀WTWaQf!U!̀agUXWQ!cÙ!̀T̀WQfM̀!
QSURb[TSÙ!haVcMfQVWMT̀!Q!Ù!XQSaX̀Ù!VMWaXMT̀!TVcT̀gQV̀dPQT̀!i!̀àWQVWMZTRTcMcQ!cU!WQXXTWbXTUj!̀QVcU!M!̀aM!gXUWQklU!
SUVhQXTcM!gUX!TV̀WXafQVWÙ!cQ!UXcQVMfQVWU!cU!WQXXTWbXTU!cQ!VOPQR!VMSTUVMR!Q!TVWQXVMSTUVMR]!!
m!_!&!VOPQR!VMSTUVMR!Q!TVWQXVMSTUVMR!SUfgXQQVcQ!Ù!̀URÙ!MhQWÙn!!
MN!o!$Q̀QXPM!.[XOSURM!+MSTUVMR!p$.+NY!!
ZN!o!$Q̀QXPM!#SURb[TSM!+MSTUVMR!p$#+NY!!
SN!.U!qRMVU!'QWUXTMR!cM!$QcQ!+MWaXM!mrrr!pq'$+N]!!
s!_!.̀!dXQM̀!TVWQ[XMcM̀!VM!$.+j!$#+!Q!qRMVU!'QWUXTMR!cM!$QcQ!+MWaXM!mrrr!Q̀WlU!TcQVWThTSMcM̀!VM̀!SMXWM̀!cQ!
SUVcTSTUVMVWQ̀!cM!$.+!Q!cM!$#+j!XQhQXTcM̀!VU!MXWT[U!t]u!cU!$q(%\UaXQ̀j!MgRTSMVcUv̀Q!Ù!XQ̀gQWTPÙ!XQ[TfQ̀!waXOcTSÙ]!!
!

!̂_!.!Q̀WXaWaXM!QSURb[TSM!cQ!VOPQR!RUSMR!SUfgXQQVcQ!M̀!USUXXxVSTM̀!VMWaXMT̀!eaQj!SUfgRQfQVWMXfQVWQ!MÙ!VOPQT̀!
àgQXTUXQ̀!cM!#̀WXaWaXM!#SURb[TSM!%aVTSTgMRj!SUVWXTZaQf!gMXM!M!̀àWQVWMZTRTcMcQ!cU!WQXXTWbXTUj!gMXM!M!eaMRThTSMklU!cU!
SMXdSWQX!cM!qMT̀M[Qf!cU!%aVTSOgTU!cQ!\UaXQ̀!Q!gMXM!afM!fQRyUX!TcQVWTcMcQ!cU!fQ̀fU]!!
m!_!&!VOPQR!RUSMR!SUfgXQQVcQ!Ù!̀URÙ!MhQWÙn!!
MN!.Ù!zMRUXQ̀!+MWaXMT̀Y!!
T]!qMWXTfbVTU![QUfUXhURb[TSU!!
TT]!zQ[QWMklU!VMWaXMR!Q!̀QfTVMWaXMR!!
TTT]!'URÙ!cQ!QRQPMcU!PMRUX!QSURb[TSUY!!
ZN!o!#̀WXaWaXM!#SURb[TSM!{XZMVMY!!
SN!ò!|XQM̀!zTWMT̀Y!!
cN!ò!\T[Mk}Q̀!~!,UXXQcUXQ̀!zTWMT̀Y!!
QN!o!$Q[TlU!(QfMXSMcM!cU!zTVyU!cQ!�aSQRM̀]!!
!

!̂_!&̀!PMRUXQ̀!VMWaXMT̀!TVWQ[XMf!U!gMWXTfbVTU![QUfUXhURb[TSUj!M!PQ[QWMklU!VMWaXMRj!̀QfTVMWaXMR!Q!Ù!̀URÙ!cQ!QRQPMcU!
PMRUX!QSURb[TSU]!!
m!_!+Q̀WM̀!dXQM̀!VlU!̀lU!gQXfTWTcÙ!àÙ!eaQ!MhQWQf!M!TVWQ[XTcMcQ!cÙ!PMRUXQ̀!XQhQXTcÙ]!!

!̂_!.!#̀WXaWaXM!#SURb[TSM!{XZMVM!PT̀M!TfgRQfQVWMX!afM!XQcQ!cQ!Q̀gMkÙ!PQXcQ̀!haVcMfQVWMR!MU!haVSTUVMfQVWU!Q!
eaMRThTSMklU!MfZTQVWMR!cU!̀T̀WQfM!aXZMVU]!!
m!_!.!fUXhURU[TM!cM̀!dXQM̀!eaQ!TVWQ[XMf!M!#̀WXaWaXM!#SURb[TSM!{XZMVM!�!cQhTVTcM!Q!XQ[aRMcM!VU!�fZTWU!cÙ!gRMVÙ!cQ!
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gXU[XMfdWTSÙ!Q!haVSTUVMT̀j!cQPQVcUj!̀QfgXQ!eaQ!gÙ ÒPQRj!TVWQ[XMX!afM!Q̀WXaWaXM!SUVWOVaM]!!

!̂_!.̀!|XQM̀!zTWMT̀!SUXXQ̀gUVcQf!MÙ!Q̀gMkÙ!RTPXQ̀!SUV̀TcQXMcÙ!PTWMT̀!gMXM!M!eaMRThTSMklU!Q!Q̀WXaWaXMklU!aXZMVM]!!
m!_!�aMReaQX!TVWQXPQVklU!VM̀!dXQM̀!PTWMT̀!cQPQ!UZ̀QXPMX!M!gXUWQklU!cÙ!XQSaX̀Ùj!PMRUXQ̀!Q!̀T̀WQfM̀!VMWaXMT̀!
TcQVWThTSMcÙ!VM!,MXWM!cM!#̀WXaWaXM!#SURb[TSM!%aVTSTgMR!
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VW_WV[P_aZ[MVWZ!RQ!PZoWjQ!PU!MS[P_̂PSjeQ!P!VQSRMVMQSW_!WZ!Q\_WZ!P![_W\W]fQZ!PU!_WueQ!RPZZPZ!PZ[iRQZN!!
z!h!&Z!o]WSQZ!RP!i_\WSMuWjeQ!P!RP!oQ_UPSQ_!RP̂PU!kM{W_l!PU!kiSjeQ!RQ!_MZVQ!ZaZUMVQ!RQZ!ZQ]QZ!W\_WSsMRQZl!_Ps_WZ!
_P]W[M̂WZ!n!PZ[_i[i_W!RQZ!PRMkaVMQZl!RP!kQ_UW!W!WiUPS[W_PU!W!VWoWVMRWRP!RP!_PZMZ[dSVMW!s]Q\W]!W!kQ_jWZ!fQ_MuQS[WMZl!\PU!
VQUQ!_PZ[_MjqPZ!n!W][P_WjeQ!SQ!MS[P_MQ_!RQZ!PRMkaVMQZ!P!RQZ!̂eQZ!RWZ!kWVfWRWZ!tiP!W][P_PU!W!_PZMZ[dSVMW!PZ[_i[i_W]!RQZ!
UPZUQZl!MRPS[MkMVW_!PZoWjQZ!o|\]MVQZl!PtiMoWUPS[QZ!Qi!MSk_WPZ[_i[i_WZ!WRWo[ŵPMZ!n!i[M]MuWjeQ!!
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 629/2022 

 

 

 

UNIDADE DE EXECUÇÃO DA QUINTA DO LAGO TOJAIS – LOGISTICS HUB 
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h ijklmj nopqrlst rtu vwuxpomjwxtu rj yjuxzt {jpplxtpl|} ~invy{�� |�pt�|rt �j}t �jspjxt��jl w�� 
������� rj �� rj m|lt� w| uo| pjr|�zt |xo|}� �pj��� wt �m�lxt r| �ptkp|m|�zt j uluxjm|u rj 
j�jso�zt rtu �}|wtu mowlsl�|lu rj tprjw|mjwxt rt xjpplx�plt� wt ujo |pxlkt ������ | rj}lmlx|�zt 
rj owlr|rju rj j�jso�zt� {p|x|�uj rj om mjs|wlumt rj j�jso�zt rj �}|wt mowlsl�|} rj 
tprjw|mjwxt rt xjpplx�plt �oj �tl lwxjkp|rt j pj�tp�|rt wt |xo|} �}|wt �lpjxtp �owlsl�|} rj 
�topju ~����topju�� 

 � �� ~owlr|rj rj j�jso�zt� pj�tp�| |u stm�jx�wsl|u rt mowlsq�lt jm m|x�pl| rj �ptmt�zt r| 
j�jso�zt sttprjw|r| j �ptkp|m|r| rt �}|wj|mjwxt xjpplxtpl|}� |xp|��u rj om op�|wlumt rj 
�|psjpl|u� rjxjpmlw|wrt �|p| tu �|pxlso}|pju t rj�jp rj stwspjxl�|pjm j |rj�o|pjm |u uo|u 
�pjxjwu�ju �u mjx|u j �pltplr|rju wj}ju jux|�j}jslr|u� 

�|p| | j�jso�zt rjux| ��� �pt��j�uj t uluxjm| rj j�jso�zt rj lwlsl|xl�| rtu lwxjpjuu|rtu� rj 
|stprt stm t rlu�tuxt wt |pxlkt �� �� rt wt�t invy{� stwulrjp|wrt xp|x|p�uj rj om| ut}lslx|�zt 
j�jxo|r| �j}| �|ko}¡| ¢twuo}xtpl| j vw�juxlmjwxtu £���� stm t t�¤jxl�t rj rjujw�t}�jp om 
stm�}j�t lwrouxpl|} wt }ts|}� stw�tpmj pj�jplrt wt �ptsjuut |rmlwluxp|xl�t w�� ¥������vy{���� 

� �pt�tux| rj rj}lmlx|�zt rj owlr|rj rj j�jso�zt t�¤jxt rj rlusouuzt �¦�}ls|� rjstppj rt |pxlkt 
����� rt ijko}|mjwxt rt ����topju� �|p| tu ju�|�tu rj |xl�lr|rju jstw�mls|u rj lwrouxpl| j 
xjpsl§plt� lwujplrt w| £o�owlr|rj h�jp|xl�| rj �}|wj|mjwxt j yjuxzt ~£�h�y� �� ̈ {t¤|lu�  

h �jspjxt��jl w�� ������� rj �� rj m|lt� wt w�� � rt |pxlkt ������ rj�lwj� x|m��m� �oj w| �|}x| 
rj �}|wt rj op�|wl�|�zt to rj �tpmjwtp� |�}ls§�j} � §pj| |�p|wklr| �j}| ��� rj�j | s�m|p| 
mowlsl�|} �ptmt�jp� �pj�l|mjwxj � uo| |�pt�|�zt om �jpqtrt rj rlusouuzt �¦�}ls|� jm xjpmtu 
|w§}tktu |tu �pj�luxtu �|p| t �}|wt rj �tpmjwtp�  

�juxj mtrt� w| � �© ijowlzt hprlw§pl| rj ¢�m|p|� rj �� rj ¤ow¡t rj ����� �tl rj}l�jp|r| | 
|�jpxop| rt �jpqtrt rj rlusouuzt �¦�}ls| r| 

rtp|�|wxj rjulkw|r| �tp �pt�tux| rj �j}lmlx|�zt rj 
�wlr|rj rj ��jso�zt�   

�uulm� t �pjujwxj rtsomjwxt pj�jpj�uj � �twrjp|�zt r| �|pxlsl�|�zt �¦�}ls|� rop|wxj t �jpqtrt 
rj rlusouuzt �¦�}ls|� ut�pj | �pt�tux| rj �j}lmlx|�zt rj �wlr|rj rj ��jso�zt ~������ rj |stprt 
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hij i klmnimoi pi pqr s ki tuolvi pqr wxqr ki yz{|}~ ��� nu��� t nipk�ut��i � kl���vt��i kim 
u�m��otkim kt klmh�mm�i n���lhtq  

 

 

� n�u�iki k� klmh�mm�i n���lht mi�u� t ����~ hij t k�ut��i k� �� kltm �o�lm~ k�hiuu�� k� �w k� 
����i t �s k� tvimoi k� ����~ o�pki mlki tp�phltki pi �l�uli kt y�n���lht hij t tpo�h�k�phlt 
k� hlphi kltm �o�lm~ tout��m ki ��lmi pqr ���sw����� �hipmotpo� t ��mq ��� ki nuih�mmi�~ hip�iuj� 
i �moln��tki pi pqr � ki tuolvi ��wqr hip��vtki hij pqr � ki tuolvi wxqr~ ki yz{|}q  

� t�lmi �il t�l�tki pim �t�im ki  iph���i � pi ��ntuotj�poi k� ��tp�tj�poi � |�mo�i 
�u�tp�molht ���|�� � n���lhtki pi ¡i�u�m ¢�plhlnt� £ ¤i��olj k� ���l��ut�¥�m � ��mnth�imq 
��ih�j�poim hipmotpo�m t ��mq ��x~ �s� � �s� ki nuih�mmi� 

¦il~ otj��j~ kl���vtki pt hij�plht��i mihlt�~ pi �iupt� kl�uli § iuu�li kt ¢tp��̈~ pi klt �� k� 
����i k� ���� �h©nlt hipmotpo� t ��mq ��� ki nuih�mmi�~ ��j hiji pt n�vlpt kt {po�up�o kt 
 ªjtut ¢�plhlnt� �oonm«��¬¬¬qhj�i�u�mqno��u�t ipo��kiqtmn�®�lmn�t̄{k°��s� !"#$%&' 
"()'*&)*+' & ,-'. /01 + /00 2( $3("+''(4. 

5' +-+6+)*(' 2& $3($('*& 2+ 2+-%6%*&78( +'*%9+3&6 &''%6 2%'$():9+%' $&3& "()';-*& )& $<=%)& 2& 
>)*+3)+* 2& ?@6&3& A;)%"%$&- 2+ B(;3+'C +6 ,(36&*( 2%=%*&- + )( D+$&3*&6+)*( 2+ E-&)+&6+)*( 
+ F+'*8( G3H&):'*%"&C +6 ,(36&*( 2+ $&$+-C *(2(' (' 2%&' I*+%'C 2&' JKLJJ M' /NLJJ O(3&'C 2;3&)*+ 
( $+3:(2( 2+,%)%2(C (' P;&%'L 
Q R+36(' 2+ S+,+3T)"%& 2& G)%2&2+ 2+ UV+";78( 2& W;%)*& 2( B&=( R(X&%' Y B(=%'*%"' ZG[\ 
Q E3($('*& 2+ 2+-%H+3&78( ).] ̂K_̀_J__C 2+ &$3(9&78( 2+ &H+3*;3& 2( $+3:(2( 2+ 2%'";''8( 
$IH-%"&\ 

Q a9%'( b.] /̂cNd̀_J__C 2+ $;H-%"&78( +6 D%<3%( 2& S+$IH-%"&. 
D;3&)*+ ( $+3:(2( 2+ 2%'";''8( $IH-%"& P;&-P;+3 %)*+3+''&2( $e2+ &$3+'+)*&3 3+"-&6&7f+'C 
(H'+39&7f+'C ';=+'*f+'C H+6 "(6( $+2%2(' 2+ +'"-&3+"%6+)*(C '(H3+ & EDGUC &*3&9g' 2+ +V$('%78( 
$(3 +'"3%*(C 3+6+*%2& $&3& ( +)2+3+7( 2+ "(33+%( +-+*3#)%"( 2& D%9%'8( 2+ E-&)+&6+)*( G3H&):'*%"(C 
2%'";''&($;H-%"&h2$;i"6j-(;3+'.$*C (; &%)2&C +)9%&2& $(3 "(33+%( $&3& ( D+$&3*&6+)*( 2+ 
E-&)+&6+)*( + F+'*8( G3H&):'*%"&C )& S;& >-O& 2& A&2+%3&C ).] 1 3̀"C _Nc1 Y 0J/ B(;3+'.   

 



 !"#$%&!'( )* +(,-"!$./( )0 -'12311/( +45#'2$                     
  678689:0 )* )"#';'%$./( -"  <=>)0)* )* *?"23./( @<>=:0 )8 A0B8 :8C0>9 DA8B>9:>E9 F<G 

2HIJKJ ;LMNONPJQ RS #TLKSU V -SPJKWJISMWT RS 6XYZ[Y\[Z]̂ [ _SUẀT 3KaJMbUWNOJ V -NcNÙT RS +QJMSJISMWT 3KaJMbUWNOT 
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hi jklmnl klo l pqrstu jmvwxl yz{|u }w~nl l �im�lnl ni nw�k����l ����wkj j k�ojmj o�~wkw�j� 
�l~nimj i nw���xj l� mi���vjnl�u ni�wx~jnjoi~vi jvmj��� nj klo�~wkj��l �lkwj�u nj ��jvj}lmoj 
kl�j�lmjvw�j ni xi�v�l vimmwvlmwj� i nj mi��ivw�j ��xw~j nj s~vim~ivu j� mik�joj��i� l��im�j��i�u 
��xi�v�i� i �inwnl� ni i�k�jmikwoi~vl j�mi�i~vjnl� �i�l� �jmvwk��jmi�u }wkj~nl l�mwxjnj j 
mi��l�vj }�~njoi~vjnj �imj~vi j��i�i� ��i w~�l��iou ni�wx~jnjoi~vi� 

j� hi�kl~}lmownjni l� j w~klo�jvw�w�wnjni klo �mlxmjoj� i ��j~l� vimmwvlmwjw� i klo 
�ml�ivl� ��i ni�io �im �l~nimjnl� io }j�i ni i�j�lmj��l�  

�� � ni�kl~}lmownjni klo nw��l�w��i� �ixjw� i mix��joi~vjmi� j��wk��iw�� 
k� � �i��l ni nwmiwvl� ����ivw�l�{ 

��vj mi��l�vj �im� klo�~wkjnj �lm i�kmwvl jl� w~vimi��jnl�u �io �mi����l nl nw��l�vl ~l jmvwxl 
��|u ~{| � nj �iw ~{| y��z�u ni �� ni jxl�vl �nwmiwvl ni �jmvwkw�j��l �mlkinwoi~vj� i ni j��l 
�l���jm�{ 

 
 
 

h�mj~vi l �im�lnl ni nw�k����l ����wkj nj �h�� }lw j�mi�i~vjnj ~j ��ojmj  �~wkw�j� ni �l�mi� 
 �jmvwkw�j��l }lmoj�u klo l mixw�vl u njvjnl ni �¡ ni jxl�vl ni ¢�¢¢{ � 

oi�oj kl~�vj nl �mlki��l j }��{ ��£ i ��~vj¤�i io j~i¥l jl �mi�i~vi mi�jv¦mwl{ 

hi mi}imwm ��i j }lmoj klol l nlk�oi~vl i�v� i�j�lmjnlu ~j ��j xi~imj�wnjni klo�l�vl �lm 
j}wmoj��i�u vlm~l� nw}�kw� l i~vi~nwoi~vl nj� ��i�v�i� ��i �i �mivi~nio �im mi��l~nwnj�{ 

§l i~vj~vlu }lw }iwvl �o i�}lm�l ni wni~vw}wkj��l nj� �milk��j��i� io kj��j i ni mi��l�vj ̈� 
ojv�mwj� mi}imi~vi� j i�vj �~wnjni ni �¥ik���lu j� ��jw�� 

�{�{©ª«¬®̄°±²²³®¬́²́®́®µ¶́·³««́®°̧ ®́¹®¬¶°«µ¶³°¬³º®³®°̧ ®́«³®»±«̄¼±½®́®µ¶́¾³¬́¿®ÀÁÂ®Ã̧ ®́
ÄÅÆÇÈÉÊËÄËÌÍÈÎÈÄÇÈÄÇÉËÏÈÄÇÎËÄËÌÐÈÎÈÄÇÌËÄÍÈÇÑÌÒÎÈÎËÓÇÍÆÎÆÇËÄÍËÇÉÊÆÔËÄÄÆÇÌÅÆÇÕÇÍÊÈÌÄÉÈÊËÌÍËÇ
ÌÅÆÇÄÈÖË×ÆÄÇÈÇØÆÙÑ×ËÍÊÒÈÇÚÑËÇØÈÒÇÍËÊÛÇÀÁÂ®Ǘ²́®³«¬³®µ¶́·³««́®°̧ ®́·́°Ý³·³Þ́ «®́®µ¶́¾³¬́®°³Þ®
ÈÄÇßÊËÈÄÇÎËÇÆÔÑÉÈÏÅÆ¿àÇ
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hijklmnopiq rs ltluljvis kn hwxy zimnu k{|}t~nkis ji �u�{vi kn k{s�}sspi ���t{�n� 
kls{~jnknuljvl is �lmuis kl �lzlm�j�{n� 
rs ulsuis lj�}nkmnu n �mlvljspi ji hw��� �iu l�vmnvis kns �nmvns kn �tnjvn kl 
imkljnuljvi� kn �tnjvn kl �ijk{�{ijnjvls l klz{jlu ns �ijk{o�ls n �}l n i�lmnopi 
}m�nj�sv{�n lsv� s}�l{vn nvmn|�s kis hm{j���{is rm{ljvnkimls kn r�lmnopi xm�nj�sv{�n�  
ys�tnml�l�sl �}l is �nm�ulvmis }m�nj�sv{�is n n�t{�nm � �mln klt{u{vnkn �ltn xy ��iu }un 
s}�lmz��{l kl ���� �n� lsvpi {jk{�nkis ji �ijvi ����� h����y��r� x��� ¡��¢£r�¤ kis 
�lmuis kl �lzlm�j�{n ���~� ¥¦� l spi is u��{uis �lmu{v{kis jis vlmuis ki k{s�isvi ji nmv{~i 
¦¦§�̈ ki ml~}tnuljvi ki hw���  
©
ª«¬« ®̄°©±²³́µ±©¶·¶̧¹¶º±»µ°©¼±©½³¶©»±º©¾¶½³º±»µ¶¿̄°©¼¶©½³¶©ÀÁ±©ÂÁ́µ³Ã³ÀÁ±º©¶©Ä°»́µ̧Á¿̄°©
ÅÆÇÈÉÊËÌÍÅÉÅÆÊÎÏÐÊÑÒÓÊÔÆÕÖÓ×ÉÊÕÍØÉÙÒÓÊÄ³̧ÄÁ·¶¿̄°©¶°©Ú¶³̧̧°©¼°́©Û̧»±³̧°́Ü©º±́º°©́±»¼°©Áº¶©
Ý°»¶©¼±©ÛÁ¹³́©Ä°»µ³»Á¶©́±º©º±·Þ°̧¶̧©°©¶Ä±́́°©¶©º±́º¶ß©ÎÏÐÊà́µ̧¶¼¶©¼±©á³»µ±Á́©½¶³©
°́â̧±Ä¶̧̧±¹¶̧©¶©½³¶©¼±©µ̧¶»́³µ°©±©·°¹ã́µ³Ä¶Ü©¾³°̧¶»¼°©¶©Ý°»¶©¶·äº©¼±©°Áµ̧¶́©Á»³¼¶¼±́©¼±©
·°¹ã́µ³Ä¶åæ©

hijklmnopiq  n hwxy� ji �ijvi ���¦� y çx�w���y �r x��� r¤ kis hm{j���{is 
rm{ljvnkimls kn r�lmnopi xm�nj�sv{�n � mlzlm{ki �}l n xy lsvn�ltl�l t{~nopi �s 
{jzmnlsvm}v}mns |{�m{ns kl j�|lt ¢ ��§ l �èé£�y��� �m{|{tl~{njki n �{m�}tnopi �im |{ns 
lsvm}v}mnjvls� kls|{njki nss{u i vmnzl~i �mi�lkljvl kns nv{|{knkls �}l sl |pi {jsvntnm kis 
j��tlis �n�{vn�{ijn{s� 
ê nss{jntnkn� n{jkn� n {jvljopi kl ult�imnm n n�lss{�{t{knkl ti�nt nvmn|�s ki ml�lmz{tnuljvi 
ki vmioi kn y� �ë¦ �}l �ijz{jn �iu n xy� �lkljki �nmvl ki t{u{vl �iljvl kn xy �nmn i lzl{vi� 
�ij�mlv{ìnjki nss{u }u ji|i �lmz{t �}l {jvl~mn n zn{�n kl mikn~lu l�{svljvl ��iu ¥ sljv{kis 
kl vm�js{vi� l }u �nssl{i �iu ¥���u lu vikn n l�vljspi kn xy�  
 lsvl �u�{vi �tnm{z{�n�sl �}l i ml�lmz{tnuljvi kn |{n y� �ë¦ {jvl~mn n mlzimu}tnopi kn s}n 
t{~nopi ni jí kn y ¦¦�éî{n kl £{jv}mnéy�¦è l�{svljvl n s}t� �nssnjki lsvn n znìlm�sl kl zimun 
k{mlvn� 
�n{s mlzlmlu is hm{j���{is rm{ljvnkimls kn r�lmnopi xm�nj�sv{�n �}l n sit}opi |{�m{n nkivnkn 
�nmn i n�lssi kn xy �ijvlu�tn }un �itsn kl n�ltlmnopi l klsn�ltlmnopi ti�nt{ìnkn ji t{u{vl 
{jvlm{im kn xy l �}l n sit}opi |{�m{n z{jnt z{�n �ijk{�{ijnkn� n�}njki kn i�lmnopi }m�nj�sv{�n� 
� n|nt{nopi mls}tvnjvl kl }u lsv}ki kl vm�zl~i �}l n|nt{l i {u�n�vi ki �iu�tl�i {jk}svm{nt 
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hijhjklj mn okliplpin qrsirn otrklomlo ujv n oqomlpnw mouokkrxnxo xo rmlijxpyzj xo pv m{ 
|rinl{irj} 
 

 
~���~�� �~ ���������� 

�

��������������������������������� ������¡��������¢ �������£������������¤������¥£� �������
¦§̈�©ª§̈«¬�

jmxoinyzj® � ��~̄ mj hjmlj °±}²³ �~�́µ����¶ rmxrun mjk kopk irmu·hrjk �iromlnxjiok ̧po 
nk uox¹murnk mouokksirnk kzj nk xoujiiomlok xj uswupwj xj ºmxruo xo �ox¹murn �»xrn xo ¼̄² 
ujm½jivo xo½rmrxj hnin n ���¾ ¿À}  
�nk io½oiov ̧po pvn qoÁ ̧po ko hiolomxo uirni pv ujmxjv·mrj rmxpklirnw mzj ko ujmkrxoin 
ujvhnl·qow n ujmuiolrÁnyzj xo sionk xo uox¹murnk hnin o̧prhnvomljk ujwolrqjk jp okhnyjk 
qoixok xo plrwrÁnyzj ujwolrqn xomlij xn �~Â howj ̧po nk uox¹murnk ov ½nwln koizj ujvhomknxnk 
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hij klmnij oi pmkqri stuvw oi mlrxypnlhki oi z{|} l oi pmkvw ~~vw oi ���� �mlrqnl �xm�oq�i 
op xm�phq�p��i l loq�q�p��i�v 
zmi��l�jl pqhop ��� � ���� �� ������ ������� � ���� ��� ¡����� � ¢�£���¤¥�¦ §��̈  ©ª«¬©®© 
n̄ � jl�p �loqop pi nxhq���qi �ini �in�lhjp��i klhoi ln °qjkp p �lhl�q�qp��i op mlol °q±mqp 
l²qjklhkl ��| ³~s�v   

´

~v~v µ¶·̧¹º»¼̧½¾¿»¹»¹¿̧À»Á¹Â¹Ã̧ÀÄ½¾ÅÆ¾¹Ç»½»¹ÈÂÉÄ½Æ¾½¹»¹¿̧À»¹½Æ½»¼Á¹Â¹»ÊÅ¾ÂÀÄ»¼¹ËÆÂ¹ÂÌ¾ÉÄÂ¹À̧¹¼̧Ã»¼¹
ÍÎÏÐÑÒÓÎÔÏÐÕÓ́ÖỐ×ÐÕØÑÍÎ×ÏÙ́ÚØÖ́ÎÖÍ×ÎḮÚØÏÙ×ÕÏÕÖ́ÕÖ́Û×ÕḮÜÝ́ÒÎÖÞØÖÑ×Ïß́àáấã́ØỐÕÖÑäÖÎÕåæ×Óḉ
Ó́ÑÓÙÓḉÓ́ÍÖÎÎÖÐÓ́ÑÖÎ́ÍÎÏÐÑÒÓÎÔÏÕÓ́äÏÎḮØÔḮØÐ×ÕÏÕÖ́ÕÖ́ÙÓÞåÑÍ×æÏß́èáâ¹éÑÍḮØÐ×ÕÏÕÖ́æÓÐÍÎ×êØ×́
äÏÎḮḮÕÖÑÚØÏÙ×Ò×æÏëìÓ́äÏ×ÑÏÞåÑÍ×æḮÖí×ÑÍÖÐÍÖ́æÓÐÑ×ÕÖÎÏîÑÖ́ÒØÐÕÏÔÖÐÍÏÙ́ḮÔÏÐØÍÖÐëìÓ́ÕÖ́
ÝÎÖÏÑ́ÛÖÎÕÖÑ́ÐÖÑÍÖ́ÍÖÎÎÖÐÓïð́
ziholmp��iñ ò zyphi {qmlkim |xhq�q�py ol }ixmlj �z{|}� pjjlhkp hxnp °qj�i jqjkónq�p �in 
i i��lkq°i ol �ihkmq�xqm �pmp xn oljlh°iy°qnlhki jxjklhk±°ly oi klmmqkômqi nxhq�q�pyv 
õlmq�q�p�jl öxl p ±mlp op z{�� ljk± �ypjjq�q�pop �ini jiyi xm�phi÷ xm�phq�±°ly÷ ol pkq°qopolj 
l�ihônq�pj ol qhoøjkmqp l klm�q±mqi÷ �lyi öxl ij xjij öxl jl �mlklholn qhjkpypm �pkq°qopolj 
l�ihônq�pj mlyp�qihpopj �in kmphj�imkl÷ pmnp�lhpnlhki l oqjkmq�xq��i� j�i �in�pk�°lqj 
�in ljkp öxpyq�q�p��i ol lj�p�i÷ hij klmnij oi oqj�ijki hi pmkqri ssùvw �ih�xrpoi �in i 
pmkqri ùùvw oi mlrxypnlhki oi z{|}v 
òj zmqh���qij òmqlhkpoimlj op ò�lmp��i �m�ph�jkq�p ol�qhln hij �ihkij ú³vsû 
�üý�þ{�þ|�üÿò �� þüò! l ú³v"û �üý�þ{�þ|�üÿò �� þü#$ÿ%&ò!÷ �ihoq��lj l �pkimlj 
öxl °qjpn nqhqnq�pm ij qn�p�klj �mi°lhqlhklj oi oljlh°iy°qnlhki opj pkq°qopolj op ��÷ �pmp 
nly'im lhöxpompnlhki op �mlklhj�iv 

 
~v³v µ ÈÂÀÄ¾!¾Ã»Ê¹º»¼̧½ÂÉ¹Ç»Ä½¾Ȩ̂ À¾»¾É¹È»¹"ÉÄ½ÆÄÆ½»¹"Ã̧¼#$¾Ã»¹%ÆÀ¾Ã¾Ç»¼¹Â¹ÄÂÊ¹ÆÊ»¹¿̧À»¹
ÂÃ̧¼#$¾Ã»¹Â¹»ÊÅ¾ÂÀÄ»¼¹¾ÊÇ̧½Ä»ÀÄÂ¹À»¹¿̧À»Á¹ÈÂºÂÀȨ̀¹ÉÂ½¹Ç½ÂÉÂ½º»Ȩ̀ïð́
ziholmp��iñ &ih�imnl ylqkxmp qhklrmpop opj °±mqpj &pmkpj öxl jl �ihjkqkxln hp zyphkp oi 
òmolhpnlhki oi z{|}÷ h�i jl °lmq�q�pn °pyimlj �pkmqnihqpqj hp ±mlp �pmp p z{��v  
þ �jkmxkxmp ��iyôrq�p |xhq�q�py ljk± qolhkq�q�pop hp z{�� l qhklrmp ij lj�p�ij ol °lmol ol 
�mikl��i l lhöxpompnlhki÷ �in �xmjij ol ±rxp op �ljlm°p ��iyôrq�p üp�qihpyv òj zmqh���qij 
òmqlhkpoimlj l²�mljjij hi �ihki ú³v"û �üý�þ{�þ|�üÿò zþ%$þ&#$ÿ%&ò!÷ �ml°'n 
lhöxpompnlhki �pqjpr�jkq�i �pmp �mljlm°p��i oljkpj ±mlpjv 
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hijiklmnopqprstquqprsvouqopqwxytzsuqtx{wpnst|qyuopqxpquqpn}wt~qyu~qpxtw|qu{~w�tou�k��k���k
p�wrsp��k
����������� ��� ������ �� ���������� �� ������ � ��������� �� ������� ��������� �� �� �� 
¡ �¢������£��� ����� ¤����  �� ��¥ ¦ � � ���������� �¡����� �� ������������ ¡ ¤���� �� 
���� �� ���§��� �� �������������� �� ������� ��������� ̈ ��������� �� ©������ �� 
ª¢�� ���i 
k
k
k
 

�� ��¦ «���� �� ���¬��� �� ���� ���� ������ � ���������� �� ������������ �� �� �� ����� 
������������ ��� ®����� �� ̄�¤��«���� �� �������� �� °���������� �� ©������ �� ª¢�� ���� 
�� ��� ����� �����¤����±�� �� ����� �

²³́qµq¶t�v|·tķ��¹�º»�¼½¾k¿kÀ�Á¿¹»½Â¿�»�¹kÃÄÅÄk»¿ÂkÆ�Â�kÇ¼¿»¿�¹��k¾kÂ¿ºÈ�¼½¾kÉ¾k
¾Æ¿¹¹½Ê½º½É¾É¿kº�Æ¾ºk¾»¼¾ÁË¹kÉ�k¼¿Ç¿¼Ì½º¾Â¿�»�kÉ�k»¼�Í�kÉ¾kÎÏkÐÑÒkÓkÎ¹»¼¾É¾kÉ¿kÔ½�»Ë�¹k
Æ��Ì½�¾�»¿kÆ�Âk¾kÕ�½É¾É¿kÉ¿k¿Ö¿Æ�Í��×kÇ¿º�kØ�¿kÆ¿É¿kÇ¾¼»¿kÉ�kº½Â½»¿kÇ�¿�»¿kÉ¾k��½É¾É¿k
É¿k¿Ö¿Æ�Í��kÇ¾¼¾k�k¿Ì¿½»�ÄkÙk��Á�kÇ¿¼Ì½ºk½�»¿Ú¼¾k¾kÌ¾½Ö¾kÉ¿k¼�É¾Ú¿Âk¿Ö½¹»¿�»¿kÆ�ÂkÉ�½¹k
¹¿�»½É�¹kÉ¿k»¼Û�¹½»�k¿Âk¼¾Ü�ÝÁ¿ºk¿¹»¾É�kÉ¿kÆ��¹¿¼Á¾Í��kÓkØ�¿k¹¿¼ÝkÇ¼¿¹¿¼Á¾É¾kÓk¿kÞ×ßÐkÂk
É¿kÇ¾¹¹¿½�k¿Âk»�É¾k¾k¿Ö»¿�¹��kÉ¾kÕ�½É¾É¿kÉ¿kª¢�� ���i 

 
������ ��à� ��������� �� �������� �����à��� �� ���������� �� ���� ���� ������ ����� à����� 
� �á�¦ ���� ����������� �����á � ����� ��� ��� ������ �������������� �����¡� �� 
��� ������� ������� �� �����¤���� ������������ �� ������ ����������� � �� �á���� �� �������� �� 
â£���� ã ������� �� ä� ���� ���¤���� �������� �� ������ åæiç �� �̄è�é®i 

°���� ������ ��� ���� � ��������� �� �������� �� �iç h �� ������ åæiç �� ̄è�é® ���������� � 
������ �� ���ê�������� �� �������� �����à��� �� ���������� �� ������������i 
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XTYSZ[ 
\ ]̂_̀abcdea ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff g 
h ij̀ji_k̀]ljdea k mcn_]o]ijdea bk bkp]q]_jdea ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff r 
g k̂scjb̀jqk̂_a ̂a tpĵa b]̀k_à qĉ ]i]tjp bk pac̀kn utbqpac̀knv fffffffffffffff w 
gf\x tpĵ_j bk àbk̂jqk̂_a y ipjnn]o]ijdea k scjp]o]ijdea bk napa fffffffffffffffffffff w 
gfhx tpĵ_j bk àbk̂jqk̂_a y kn_̀c_c̀j tj_̀]qâ ]jp ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff z 
gfgx ij̀_j bk àbk̂jqk̂_a y kn_̀c_c̀j kiap{|]ij qĉ ]i]tjp fffffffffffffffffffffffffffffffff } 
gfrx ij̀_j bk àbk̂jqk̂_a y ̀]nian ja cna bk napa ] fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff ~ 
gfwx ij̀_j bk àbk̂jqk̂_a y ̀]nian ja cna bk napa ]] ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \� 
gf�x t̀a|̀jqjdea kn_̀j_�|]ij fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \\ 
gfzx iâ b]i]â ĵ_kn ] y ksc]tjqk̂_an k ac_̀jn ]̂òjkn_̀c_c̀jn fffffffffffffffffffffffff \g 
gf}x iâ b]i]â ĵ_kn ]] y ̀kic̀nan ̂j_c̀j]n� tj_̀]q{̂ ]a kb]o]ijba k j_]�]bjbkn \w 
gf~x iâ b]i]â ĵ_kn y ̀knk̀�j kiap{|]ij ̂ji]â jp ùk̂v fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \� 
gf\�x iâ b]i]â ĵ_kn y ̀ĵ ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \z 
r n]_cjdea ijbjn_̀jp ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \} 
w t̀]̂i�t]an à]k̂_jbàkn bj atk̀jdea c̀�ĵ�n_]ij ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \~ 
wf\x k̂scjb̀jqk̂_a c̀�ĵa ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff \~ 
wfhx_ki]ba kb]o]ijba fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff h� 
wfgx k̂scjb̀jqk̂_a tj]nj|�n_]ia ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff h� 
wfrx ac_̀jn ]̂òjkn_̀c_c̀jn fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff h� 
wfwx tj̀�qk_̀an c̀�ĵ�n_]ian fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff h\ 
wf�x ikb�̂i]jn fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff h\ 
wfzx �k̂ko�i]an k k̂ij̀|an ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff hh 
wf}x t̀a|̀jqj fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff hh 

� bkp]q]_jdea bj ĉ ]bjbk bk k�kicdea ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff hg 
z n]n_kqj bk k�kicdea fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff hg 
} tkdjn bknk̂�jbjn fffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff hr 
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X #"JK+$!)*+ 
 
Y Z[\U]U ̂_TS̀SaUb cd ef_]dg a]dhdTcd U cdbS\ShUijf cd _\U _TScUcd cd dkd̀_ijf aU]U _\U 
aU]̀dbU cf hd]]Shl]Sf SThdR]UcU TU mnoPp qr s tfuUSgv aU]U U ̀fT̀]dhSwUijf cf xgaUif cd 
YhSyScUcdg x̀fTl\S̀Ug zTc{gh]SU d td]̀SQ]Sf cd|STScf TU PbUThU cd o]cdTU\dThf cf P}̂  ~ 
ZbUggS|S̀Uijf d �_UbS|S̀Uijf cf gfbf� 
xghU a]dhdTgjf cd̀f]]d cU gfbS̀ShUijf d|dh_UcU adbU d\a]dgU ̂ UR_b�U ZfTg_bhf]SU d 
zTydghS\dThfg m�Y�v ̀f\ gdcd TU �_U �bf]�dbU xgaUT̀Uv ��r r���~��q mjf �_bSjf cf tfuUb ~ 
ef_]dgv ̀f\ �z� ������q��v �_d ydSf a]faf] Uf \_TS̀�aSf U cdbS\ShUijf cd _\U _TScUcd cd 
dkd̀_ijfv �_d ad]\ShU U dcS|S̀Uijf cd _\ ̀f\abdkf STc_gh]SUb s �_SThU cf eURf tfuUSg s efRSghS̀g 
�_� s d\ yQ]SUg aU]̀dbUg cd hd]]dTf cd �_d � a]fa]SdhQ]SUv SThdR]UcU TU g_�_TScUcd fad]UhSyU 
cd abUTdU\dThf d Rdghjf cd tfuUSg �mnoPp qr�v |]dR_dgSU cd mUThf YThjf d mjf �_bSjf cf tfuUbv 
ZfT̀db�f cd ef_]dgv ̀f\ f STh_Shf cd ̀]SU] _\ dgaUif �_d ]d{TU cS|d]dThdg UhSyScUcdg 
d̀fTl\S̀Ug ]dbÙSfTUcfg ̀f\ h]UTgaf]hdv U]\UwdTU\dThf d cSgh]S�_Sijf T_\U �Ugd ̀f\d]̀SUb d 
cd gd]ySifg� 
YggS\v U a]dgdThd a]fafghU cd cdbS\ShUijf cd _TScUcd cd dkd̀_ijf cd̀f]]d cf a]dySghf Tf 
�dR_bU\dThf cf PbUTf }S]dhf] ̂_TS̀SaUb cd ef_]dg ��P}̂  ef_]dg�v U]hSRf qqq��v aU]U f gfbf 
_]�UTSwQydbv �_d cdhd]\STU U Td̀dggScUcd cd cdbS\ShUijf cd _TScUcd cd dkd̀_ijf�  
Y a]fafghU cd cdbS\ShUijf cdadTcd cU f�gd]yUijf cUg cSgafgSi�dg cd|STScUg Tfg P]ST̀�aSfg 
o]SdThUcf]dg cU oad]Uijf n]�UT�ghS̀Uv cd|STScfg Tf a]dgdThd cf̀_\dThf�  
P]dySU\dThd � g_U Ua]fyUijfv U Z[\U]U ̂ _TS̀SaUb cd ef_]dg a]f\fyd]Q _\ ad]�fcf cd 
cSg̀_ggjf a{�bS̀Uv d\ hd]\fg UTQbfRfg Ufg a]dySghfg aU]U abUTf cd af]\dTf]� 
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X (%K%(J&K#Y%)*+ & Z![J#\#(%)*+ $& $&]#̂#J%)*+ 
 
_ ̀abRaUcUdeb f fgfhideb jb Pkl jf mbiafn ofc jfpSTSjb ic hbTqiTob jf rsPt f ursPt 
hbc bvqfoSwbn jfxSTfUjbn ̀UaU U niU hbThafoSyUdebz hbc àffTjfTjb QafUn U niqfSoUa U ̀xUTb jf 
iavUTSyUdebz jf ̀bacfTba bi U iTSjUjfn jf fgfhidebz jf Uhbajb hbc Un jSǹbnSd{fn jb 
|Pklmbiafn}  
~b UaoSRb T}� � jb UaoSRb ���}� jb |Pklmbiafnz Un QafUn jf STofawfTdeb jbn ̀xUTbn jf 
iavUTSyUdebz ̀xUTbn jf ̀bacfTba f jUn iTSjUjfn jf fgfhideb ̀bjfc hbaafǹbTjfa U icU 
ursPt bi ̀Uaof jfnoUz ̀bjfTjb SRiUxcfTof nbvaf̀ba�nf U jiUn bi cUSn ursPt}  
�bS jfxScSoUjU icU QafU jf fnoijb bhìUTjb icU nìfap�hSf jf ���� �Bz fTRxbvUTjb nbxb 
iavUTSyQwfx Upfob U UoSwSjUjfn fhbT�cShUn � STj�noaSU f ofahSQaSbz nbxb iavUTSyUjb Upfob � 
affnoaioiaUdeb jf UoSwSjUjfn fhbT�cShUn � STj�noaSU f ofahSQaSb f USTjU fǹUdbn wfajfn � wfajf 
jf ̀abofdeb f fT�iUjaUcfTob fc nbxb iavUTSyUjb} � UoaUwfnnUjU Tb nfToSjb Tbaof�nix ̀fxU 
fnoaUjU ciTShS̀Ux �l �W� � �noaUjU jf PSTo�in � �if hbTnoSoiS b nfi ̀aSThS̀Ux Uhfnnbz oUTob U 
ÙaoSa jU nfjf jb hbThfx�b U nixz hbcb jb T� jU _�z U Tbaof}  
�noU QafU jSwSjf�nf fc TicfabnUn ̀UahfxUnz U cUSba ̀Uaof jUn �iUSn nfc U jScfTneb TfhfnnQaSU 
ÙaU U iavUTSyUdeb f fjSpShUdeb Tbn cbxjfn jfpSTSjbn ̀fxb Pkl} PUaof jfxUn fThbToaUc�nf 
bhìUjUn hbc inbn fc �if jbcSTUc Un UoSwSjUjfn fhbT�cShUnz ̀facUTfhfTjb jfnbhìUjU U 
niU cUSbaSU}  
~U UwUxSUdeb fpfoiUjU fc objU U QafU iavUTSyQwfxz pbaUc SjfToSpShUjUn Un QafUn STpaUfnoaioiaUjUn 
f fnoUvSxSyUjUn U T�wfx jf hUjUnoabz nSoiUTjb�nf U ̀afofTnebz TicU jfnnUn QafUn jfwSjUcfTof 
STpaUfnoaioiaUjUnz ̀fapfSoUcfTof fnoUvSxSyUjU U T�wfx jf hUjUnoab f jf jScfTneb nipShSfTof ̀UaU 
U hbTnoaideb jf ic hbc x̀fgb STjinoaSUx} 
_nnScz qixRU�nf �if U jfxScSoUdeb jU iTSjUjf jf fgfhideb nbxShSoUjU ̀bjf UhbTofhfa ÙfTUn 
hbc U ̀UahfxU jf ofaafTb fc hUinU f ic �TShb ̀ab̀aSfoQaSbz jfnjf �if hic àSjUn objUn Un 
baSfToUd{fn jfpSTSjUn Tb ̀afnfTof jbhicfTob}  
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X &"Y!%$K%Z&"J+ "+ <[%"+ $#K&J+K Z!"#(#<%[ $& [+!K&\ 
]<$Z[+!K&\̂ 

 
_ ̀abcbTdb eTSfUfb fb bgbheijk fbcbTlkmlbncb Tk opqSdk fU hkThabdSrUijk fk PmUTk sSabdka 
teTShS̀Um fb ukeabc vPstukeabcwx ̀eqmShUfk Tk sSQaSk fU yb̀zqmShUx {|} c~aSbx UdaUl~c fk _lSck 
T|� �����{��Wx fb �� fb �eT�k fb {��Wx sy T|� ���x {|} c~aSbx UmdbaUfk ̀bmk _lSck T|� �����{��� 
fb � fb �blbabSakx sy T|� {�x {|} c~aSb b kq�bdk fb hkaabijk pUdbaSUm UdaUl~c fk _lSck T|� 
���W��{��� fb � fb Tklbpqakx sy T|� {�Wx {|} c~aSbx b UmdbaUfk ̀bmk sy T� ��x {} �~aSb 
ybRemUpbTdk T|� {���{�{{| 
X��� <[%"J% $& +K$&"%Z&"J+ � ([%\\#�#(%)*+ & Y!%[#�#(%)*+ $& \+[+ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
�SReaU � ���y_�� s_ Pu_��_ s� �ys��_t����  
([%\\#�#(%)*+ & Y!%[#�#(%)*+ $+ \+[+ �kmk �aqUTSrUfk � �c̀Uikc �bafbc�  

�D=CD CD <=>ADHI> D &N��BC=BGDNA> vhkT�kapb fb�STSfk 
Tkc UadSRkc ��{|� b ���|� fk yPstukeabcw| 

�kmk �aqUTSrUfk � �c̀Uikc fb _dSlSfUfbc �hkT�pShUc�  
#NC @A=FB D JD=OF¡=F> B KDD@A=�A�=B= vTkc dbapkc fk 
fSc̀kcdk Tkc UadSRkc W�|� b ��|�x �{|� U ��|� fk 
yPstukeabcwx Tjk cb ÙmShUTfk k fSc̀kcdk Tk T|� { fk 
UadSRk ��� fk ab�baSfk abRemUpbTdk| 

�kmk �aqUTSrQlbm � �c̀Uikc fb _dSlSfUfbc �hkT�pShUc�  
#NC @A=FB D JD=OF¡=F> vhkT�kapb fb�STSfk Tkc UadSRkc ���|�x 

���|�x ���|� fk yPstukeabcw| 
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X QYZU ST[ZRYU TU \]U ̂US_YSU \_̀_ ]YaUTSbQcZ̀ d e\fUg_\ hZ X[ScShUhZ\ ei_Tĵ SiU\k lThm\[YSU Z 
nZYiSQYS_o p]Z i_YYZ\f_ThẐ  U_\ Z\fUg_\ hZ\[STUh_\ q ZrfUT\s_ hZ U[ScShUhZ\ Zi_Tĵ SiU\t U 
T_YhZ\[Z \_̀_ ]YaUTSbUh_ d e\fUg_\ hZ X[ScShUhZ\ ei_Tĵ SiU\k lThm\[YSU Z nZYiSQYS_ U 
uZZ\[Y][]YUY Z U TU\iZT[Zv\]̀ ]̂ U wUSrU Ẑ  \_̀_ ]YaUTSbUh_ d e\fUg_\ xZYhZ\k xZYhZ hZ 
PY_[Zgs_ Z eTp]UhYÛ ZT[_y 
X\\Ŝ \ZTh_o \ZR]Th_ _ XY[SR_ zz{y| h_ uP}~�_]YZ\ p]Z hZwSTZ _ YZRŜZ hZ ZhSwSiUaS̀ShUhZ 
fUYU QYZU\ Ẑ  �>E> !=�BNF���DE � &@?BH>@ CD %AF�FCBCD@ &O>N�GFOB@o _\ fUY�̂ Z[Y_\ 
]YaUT�\[Si_\ [Sh_\ Ẑ  i_T[Uo w_YÛ  _\ \ZR]ST[Z\k 
�ThSiZ hZ ZhSwSiUaS̀ShUhZ ̂ QrŜ_ d �o��o \ZTh_ p]Z ]̂ U cZb p]Z U UwZ[Ugs_ h_ \_̀_ � 
ST[ZSYÛ ZT[Z hZhSiUhU U_\ ]\_\ STh]\[YSÙo ̀_R�\[SiUo ̂SiY_̀_R�\[SiU Z _fZYUg�Z\ hZ RZ\[s_ hZ 
YZ\�h]_\o _ �ThSiZ hZ ZhSwSiUaS̀ShUhZ ̂QrŜ_ � \]a\[S[]�h_ fZ̀_ �ThSiZ c_̀]̂ �[YSi_ hZ � ̂�v̂�y 
�ThSiZ hZ fZŶZUaS̀ShUhZ ̂�TŜ_ d �o��  
�ThSiZ ̂QrŜ_ hZ _i]fUgs_ d ���  
X̀[]YU ̂QrŜU hU wUi�UhU d U hU\ QYZU\ ZTc_̀cZT[Z\ Ts_ f_hZTh_ ZriZhZY �� ̂ hZ Ù[]YU 
 
&@?BH>@ �D=CD@ � �D=CD CD <=>ADHI> D &N��BC=BGDNA>  
XY[SR_ z��y|  
X\ QYZU\ hZ xZYhZ PY_[Zgs_ Z eTp]UhYÛ ZT[_ cS\Û  w]Tg�Z\ hZ fY_[Zgs_ U YZi]Y\_\ TU[]YUS\o 
T_ iU\_ i_TiYZ[_ fY_[Zgs_ q ̀ST�U hZ QR]U ZrS\[ZT[Z U TU\iZT[Zo q\ p]US\ Z\[Q U\\_iSUh_ ]̂  
YZRŜZ ̀ZRÙ ��� �����������y 
 
#NC�@A=FB D JD=OF�=F> B KDD@A=�A�=B= 
XY[SR_ {�y| 
z d  Z\[U\ QYZU\ Uf̀SiU¡\Z _ YZRŜZ hZ ZhSwSiUaS̀ShUhZ hZwSTSh_ T_ UY[SR_ �{y| ¢£¤� ������ �¥ 
¥�¦¤��§�¥ ̈�©ª«�§©�¥¬ ����� �� ̈�©«��®�̄����� «°±�«� 8 ²³́²µ ����� �� ̈�©«��®�̄����� 
«��«� 8 ²³¶·µ ����� «°±�«� �� ��¤̈�̧¹� 8 ·²ºµ �̄§¤©� �� ���»��� «°±�«� 8 � ��¥ °©��¥ 
¤©®���¥ ��¼�̄¼��§�¥½ 
� d  U\ QYZU\ U YZZ\[Y][]YUY _ �ThSiZ hZ ZhSwSiUaS̀ShUhZ ̂QrŜ_ f_hZ \ZY ̂U¾_YUh_ fUYU zo _ 
�ThSiZ hZ fZŶZUaS̀ShUhZ ̂�TŜ_ f_hZ hZiYZ\iZY U[� �oz� Z _ �ThSiZ hZ _i]fUgs_ ̂QrŜ_ f_hZ 
\ZY ̂U¾_YUh_ U[� ¡ ���o Zrì]\ScÛ ZT[Z T_\ iU\_\ Ẑ  p]Z U Z\fZiSwSiShUhZ [�iTSiU Z Zi_Tĵ SiU 
ZrS¾U ]̂ U QYZU \]fZYS_Yy 
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XYZ[ <\%"J% $& +K$&"%]&"J+ ̂ &_JK!J!K% <%JK#]+"#%\ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S̀RabU c defghfi jh Pkhlfh jd igjdlhmdlfi  
&_JK!J!K% <%JK#]+"#%\  
 

lno pq SrqTsStSuUbUv wUxobqp yUsbSvoTSUSp TU yUbuqxU qv UTQxSpqz 
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XYXZ (%KJ% $& +K$&"%[&"J+ \ &]JK!J!K% &(+̂ _̀ #(% [!"#(#<%̂  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aSRbcU d efghigj ki Plimgi ke jhkeminemgj  
(%KJ% $& &]JK!J!K% &(+̂ _̀ #(% [!"#(#<%̂ 
 
eopcbpbcU eqrstRSqU lrqUs u eopcbpbcU eqrstRSqU vcwUTU 
i QcxU xTqrTpcUyox obzxSpU Ur qb{|cS{xTpr }Uo }So|roS~�xo }x�STS}Uo Tro UcpSRro ������ ������ 
����� x ����� }r hPkn� b{U �x� �bx qr{|cxxT}x U TUoqxTpx b{U QcxU STpxRcU}U TU eopcbpbcU 
eqrstRSqU U m��xs mUqSrTUs x �TpxcTUqSrTUs x lrqUs� cxo|xpS�U{xTpx�  
iooSTUsUyox� TU PsUTpU }x �rT}SqSrTUTpxo� U x�Sop�TqSU }x �rTUo cSwxScST�Uo� QRbUo }x STpxcSrcxo 
x QcxUo }x ST�SspcU~�r {Q�S{U rb }x U|UT�U{xTpr u EDFA>@ CD O�=@>@ CD ���B B FNAD�=B= NB 
K&"� iqcxoqxTpUyox �bx U eopcbpbcU eqrstRSqU }x m��xs lrqUs qrccxo|rT}x Uro orsro U�xpro � 
eopcbpbcU eqrstRSqU vcwUTU x � hxRS�r kx{UcqU}U |xsr �ST�r }x �bqxsUo� 

&@A=�A�=B &O>E��FOB \ "��DE "BOF>NBE D #NAD=NBOF>NBE \ K&" 
hxRS�r kx{UcqU}U }r �ST�r }x �bqxsUo  

icpSRro ����� x ����� }r hPk� 

eopcbpbcU eqrstRSqU vcwUTU y "��DE E>OBE  
�rT�rc{x }x�STS}r Tr UcpSRr ����� }r hPknlrbcxo 
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XYZ[ (%KJ% $& +K$&"%\&"J+ ] K#̂(+̂  %+ !̂ + $& ̂+_+ # 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S̀RabU c defghfi jh Pkhlfh jd igjdlhmdlfi  
(%KJ% $& K#̂(+̂  %+ !̂ + $+ ̂+_+ # 

 
 
h QbnU nTopTqbUrsn satnSqU Up oauvbSunTqp wUs wSsvpsSxyns wnzSTSwUs Tp UbqSRp {|}~� wp gPjm~ 
hobnsonTqUrsn �an auU �n� �an p bSsop s�suSop � uUSpbSqUbSUunTqn uaSqp n�n�Uwp� U ��uUbU 
maTSoSvU� wn�nbQ sp�SoSqUb � nTqSwUwn STqnb�nTSnTqn nsqawps opuv�nunTqUbns Rnp��RSops� 
�SwbpRnp��RSops n Rnpq�oTSops wn U�U�SUx�p wU oUvUoSwUwn nsqbaqabU� wp nwSz�oSp �an UvbnsnTqnu 
U wnzSTSx�p wn sp�axyns q�oTSoUs opuvUq��nSs opu Us oUbUoqnb�sqSoUs wp nsvUxp nu STqnb�nTx�p 
n opTwSoSpTUb Us p�bUs n qbU�U��ps nu bU��p wnssns nsqawps~ 

KF@O>@ "BA�=BF@ ] KF@O> ̂�@GFO> 
d�n�Uwp 

KF@O>@ "BA�=BF@ ] KF@O> @�@GFO> 
maSqp d�n�Uwp 
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PQRSTU V WX  

YZ[\ (%KJ% $& +K$&"%]&"J+ ̂ K#_(+_ %+ !_+ $& _+̀ + ## 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
aSRbcU d efghigj ki Plimgi ke jhkeminemgj  
(%KJ% $& K#_(+_ %+ !_+ $+ _+̀ + ## 
 
 
i QcoU oTpqTrcUsto tbuoSrU Uq pbvwcSvoTrq xUt xStwqtSyzot xo{STSxUt Tqt UcrSRqt W||}~ xq 
hPkn} 
 
 
 

(EB@@FLFOBHI> BO�@AFOB 
�qTUt nStrUt 
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XYZ[ <K+\K%]%)*+ &̂ JK%J_\#(% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S̀RabU c defghfi jh Pkhlfh jd igjdlhmdlfi  
(%KJ% $& <K+\K%]%)*+ &̂ JK%J_\#(% 
 
 
ln opqSrn sU tbnRbUpUuvn wxrbUryRSzU sn Pjm{ U QbwU sw wxrasn twbrwTzw | }iP~ j � dS�n 
knR�xrSzn w STrwRbU U �}iP~ W� � fn�USx{ tUbU Ux �aUSx wxrvn sw�STSsnx znTrw�snx tbnRbUpQrSznx{ 
znT�nbpw n sSxtnxrn Tnx UbrSRnx ����� w ����� sn gPjm�  
 
 

!+<\ $ � &F�> �>��@AFO> C>@ J>�BF@ 
�znT�nbpw sw�STSsn Tn gPjmknabwx{  

hbrSRnx ����� w ��W��� 

!̂+<\�� � J>�BF@ 
�znT�nbpw sw�STSsn Tn gPjmknabwx{ hbrSRnx ����� w ������ 
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PUYU U Z[\P] ̂_ ̀UabUc d ŶêfUTĝ _ T̂̀ShTUY iUYĝ jhb hkl̂gSfhb ĵmSTSjhb nâ ̂bgoh 
ŶeÙShTUjhb ̀h_ U iYhihbgU UiŶb̂TgUjUp 
kq rYSUsoh ĵ a_ ĝ̀ Sjh ̂ _iŶbUYSUe ̂ _ ŶR̂Tĝc UgYUfdb jU ̀hT̀ŶgStUsoh jUb QŶUb 
aYkUTStQf̂Sbc ĵ STjubgYSU ̂ ĝỲSQYSh ̂ ̀hTbheSjUsoh jUb ̂vSbĝTĝbc UihSUjU TU ĵmSTSsoh jU Ŷĵ 
fSQYSU ̂bgYagaYUTĝ ̂ TU k̂T̂mS̀SUsoh jU Ŷĵ fSQYSU ̂vSbĝTĝw 
jq rhT̀ŶgStUsoh jU ̂bgYagaYU ̂̀ hexRS̀U aYkUTUc UgYSkaSTjhyeẑ a_ iUîe ŶêfUTĝ TU hYĵTUsoh 
jh aYkUThySTjabgYSUe{ 
|̂ eUgSfU_ T̂ĝ Uhb iUY}_ ĝYhb aYkUT~bgS̀hb iUYU U Z[\P] WX UieS̀U_yb̂ hb iŶfSbghb Th UYgSRh 
X�X{� jh |P��{ 
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YZ[\ (+"$#(#+"%"J&] # ̂ &_!#<%̀ &"J+] & +!JK%] #"aK%&]JK!J!K%] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bSRcdU e fghijhk lj mjihj lf mknlomoknjnhfp o  
&_!#<%̀ &"J+] & +!JK%] #"aK%&]JK!J!K%] 

 
 
 
 
 

%D=>?>=A>@ D %D=qC=>G>@ ̂ r>NB ]DOA>= Y$s 

 

%D=>?>=A>@ D %D=qC=>G>@ ̂ r>NB t 
muTvcwxU kydSRUxzdSU {|uxUv vc}~dSud~v U ���� 

%D=>?>=A>@ D %D=qC=>G>@ ̂ r>NB ]DOA>= Y$� 

f�cS}U�~Txuv� l~�~vU nU|SuTUw � KBCF>DE�A=FOB 
 

ld~TUR~� �~ QRcUv d~vS�cUSv � (>EDA>= D�F@ADNAD 

(BGFN�> G�NFOF?BE 

�ST�U jwxU x~Tv�u {�WW����  
O>NOD@@F>N�=FB� &$< ̂ �FN�B ���� 
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PQRSTU V WX  

Y QZ[U \[ []̂_\̀ []̂Q ]_a[ŜU U _b c̀Ta_T̂̀  \[ ][ZdS\e[] [ Z[]̂ZSfe[] \[ _̂SgS\U\[ hijgScU Ù] 
k_US] ][ UhgScUb Z[RSb[] g[RUS] []h[clmSc̀]n \[]SRTU\Ub[T̂[o 
Up qUbSTr̀ s_TScShUg t uld[g vvv w[\[ x̀cUg   
jp Y[Z̀h̀Ẑ̀] [ Y[Zy\Z̀b ]̀ t z̀TU { | }[ĉ̀ Z {~W  
cp Y[Z̀h̀Ẑ̀] [ Y[Zy\Z̀b ]̀ t z̀TU { | }[ĉ̀ Z {~�  
\p Y[Z̀h̀Ẑ̀] [ Y[Zy\Z̀b ]̀ t z̀TU �  
[p xSTrU YĝU ̂[T]�̀ ��WW��dp | q̀ Tc[]]S̀TQZSUo �~P t xSTrU ���d  
mp �k_ShUb[T̂̀ ]o ~[m[]U uUcS̀TUg t wU\S̀[g�̂ZScU  
Rp ~Z[TUR[b \[ QR_U] Z[]S\_US] t q̀ g[̂̀ Z [�S]̂[T̂[ 
 
ù  k_[ \S� Z[]h[Ŝ̀ �] Z[]̂ZSfe[] [g[TcU\U] h[gU] vTmZU[]̂Z_̂_ZU] \[ Y[Z̀h̀Ẑ̀] [ Y[Zy\Z̀b ]̀n 
][ZQ T[c[]]QZSU U c̀T]_ĝU ̀jZSRÛyZSU \U b[]bU _bU d[� k_[ U QZ[U [b cU_]U c̀bhZ[[T\[ 
c̀ Û] ]_h[ZS̀Z[] U �X�n z̀TU �� 
w[gÛSdUb[T̂[ U] xSTrU] U�Z[U \[ �� �d k_[ ÛZUd[]]Ub ̀] ̂[ZZ[T̀] \[gSbŜU\̀] h[gU ��P�n � 
ST̂[Tf�̀ \̀ Z[k_[Z[T̂[ cZSUZ c̀T\Sfe[] hUZU k_[ U] b[]bU] hU]][b U ][Z [T̂[ZZU\U] cU]̀ ̀ 
\[]dS̀ U�Z[̀ T�̀ ][aU dSQd[g�  
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YZ[\ (+"$#(#+"%"J&] ## ̂ K&(!K]+] "%J!K%#]_ <%JK#̀a"#+ &$#b#(%$+ & 
%J#c#$%$&] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
dSRefU g hijkljm nl olkjl nh ompnqoqmplpjhr qq  
K&(!K]+] "%J!K%#]_ <%JK#̀a"#+ &$#b#(%$+ & %J#c#$%$&] <&K#s+]%]  
 

 
l tUfuvwU vx UTQwSyv uzxtfvvT{v ex O|=@> CD }~|B � fvuefyz TU�efUw {v {zx�TSz ��{fSuz � tvwz 
�ev ST�vRfU me�fUy ozT{SuSzTUT�vy qq � kvuefyzy pU�efUSy� PU�fSx�TSz h{S�SuU{z v l�S�S{U{vy 
PvfSRzyUy� 
 
 

kvuefyzy pU�efUSy � kvuefyzy ��{fSuzy � nzx�TSz ��{fSuz 
(|=@>@ CD }~|B 
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YZ[\ (+"$#(#+"%"J&] ̂ K&]&K_% &(+̀ ab#(% "%(#+"%̀  cK&"d 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
eSRfgU h ijklmkn om Ppmqkm oi rnqosrsnqmqkit  
K&]&K_% &(+̀ ab#(% "%(#+"%̀  

 
m QguU uTvwTxgUyzu zf{uSxU Uw luRS|u }fg~�Svw �U luzug�U ivw��RSvU qUvSwTU� �liq� TU |UTv�U 
UzzSTU�U�U TU �SRfgU UvS|U� zuT�w �fu TuzxUz QguUz ��wTUz gS�uSgST�Uz� QRfUz �u STxugSwguz u 
QguUz �u ST�S�xgU��w |Q�S|U wf �u U�UT�U|uTxw � puSxwz �u vfgzwz �u QRfU U STxuRgUg TU liq� 
U�uTUz z�w U�|SxS�wz fzwz u U��uz vw|�Ux~�uSz vw| wz w�{uxS�wz �u �gwxu��w uvw��RSvU u 
U|�SuTxU� u �u �gu�uT��w u gu�f��w �u gSzvwz TUxfgUSz �u QguUz STxuRgU�Uz TU liq� vwT�wg|u 
mTu�w s � tuv��w ss � �guUz gu�u�UTxuz �UgU U zfzxuTxU�S�S�U�u �w vSv�w �S�gw��RSvw xugguzxgu �w 
luRS|u }fg~�Svw �U liq� 
 

�wTUz gS�uSgST�Uz� QRfUz �u STxugSwguz u QguUz �u ST�S�xgU��w 
|Q�S|U wf �u U�UT�U|uTxw 

D̀FA>@ CD O�=@>@ CD ���B B FNAD�=B= NB K&" 
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YZ[\] (+"$#(#+"%"J&̂  _ K%" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
S̀RabU Wc defghfi jh Pkhlfh jd miljnmnilhlfdo  
K&̂ &Kp% %qKr(+s% "%(#+"%s 

 
h QbtU U utvSwSxUb Tyz t{xQ {a|tSxU Uz btRSwt |ab}uS~z uU ghl� 
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Y Z#J!%)*+ (%$%ZJK%[ 
 
#$&"J#\#(%)*+ 

$%Z 
<K+<K#&$%$&Z 

 
]%JK#̂ "_̀ 

aK&% $% 
<K+<K#&$%$& 

bc 
#"Z(K#)*+ 
$% \#(d% $% 

(K< 
 

<K+<K#&JaK#+Z 
efSTgU hi jURi klm Wlknmm WXok  

 
 
 

pURfqrU siTtfqgiuSU v 
wTxvtgSbvTgit yz{z 

efSTgU hi jURi Wk| oz}mmnmm Wkm} 
efSTgU hi jURi Wl Wczm~~nmm ~mW} 
�vuuU hUt PvhuUt 
v �vRUgSTri 

W   
jURit c ~|zmlmnmm ~mmW 
jURi }   
jURit WW kzXmmnmm }lo  

efSTgU hi jURi W}m ozmXonmm ~mWk  
J>ABE !_&_  oWzomknmm    

{ �ui�itgU hv fTShUhv hv v�v�f��i STgvRuU X �ui�uSvhUhvt �vugvT�vTgvt U fb �TS�i �ui�uSvgQuSi� 
pURfqrU siTtfqgiuSU v wTxvtgSbvTgit yz{z  
PvqU qi�UqS�U��i hU hvt�uS��i hi uvRStgi �uvhSUq hUt �Uu�vqUtn vb �fv km� hUt hvt�uS��vt 
U�iTgUb �UuU efSTgU hi jURin vtgv � i Tibv vt�iqrShi �UuU U ShvTgS�S�U��i hU �TShUhv hv 
��v�f��in �vqi �fv gibUuQ i Tibv hv efSTgU hi jURi �i�USt � jiRStgS�t �f�z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�SRfuU WW j��{��{p���� ��P�����ws� �{ ��w�{�� �� ���s���� � 
jwpw��y s{�{y��{wy � w����w�ws{��� �{y P��P�w��{��y {��{��w�{y 

W 
c 

} 

WW 
Wk| Wl 

klm 

W}m 
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Y <K#"(Z<#+[ +K#&"J%$+K&[ $% +<&K%)*+ !K\%"Z[J#(% 
 
Y]̂_ &"̀ !%$K%a&"J+ !K\%"+ 
 
b QcdU ed STfdcgdThij kSflUmkd TU ncdRldkSU ed oUTfj bTfij ej pjqUrs tjTudrvj ed wjlcdk d x 
yUcfd STfdRcUTfd eU oz{P| } ~ �S�j wjR�kfSuj ejk pjqUSk� b �kfcUeU �lTSuSyUr �� ��W ~ �kfcUeU 
ed PSTfxlk ~ UfcUgdkkU Tj kdTfSej klrmTjcfd elUk yUcudrUk eU lTSeUed ed d�dulhij ��UfcS� T� W 
d T� WW� d rS�SfU U yjdTfd RcUTed yUcfd eU lTSeUed� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
{ UcclU�dTfj cdndcSej dkfU�drdud U rSRUhij �k STncUdkfclflcUk gSQcSUk ed T�gdr � �b� d bX� Tl� 
ydculckj ed �s� �� Ufx Uj T� eU b� wjlcdk d ed �s� �� Ufx � yjcfURd� eU bX t��w� 
b �� ��W fd� julyUhij �UcRSTUr ed fdccdTjks kdcgShjks STe�kfcSU d vU�SfUhij ~ dkfU �rfS�U d� 
�dTjc dkuUrU ~s uj� Ulk�TuSU ed yUkkdSjk TU �USjc yUcfd eU klU d�fdTkijs USTeU �ld 
edkd�ydTvd l�U nlThij kjuSUr edujccdTfd edkkU julyUhij kd� �lds yUcU fUrs fdTvU Ue�lScSej 
j ydcnSr �ld RUcUTfU U kdRlcUThU ydejTUr� 
b �URlrvU tjTklrfjcSU d �TgdkfS�dTfjk o�b� fd� uj�j ycdfdTkij U �drvjcSU eU UudkkS�SrSeUed 
rjuUr UfcUgxk ej =D?D=LFEBGDNA> C> A=>H> CB &a Y�̂ � &@A=BCB CD <FNA��@ ujTnSTUTfd uj� U 
zTSeUed ed d�dulhijs ydrj �ld uded yUcfd ej rS�Sfd yjdTfd eU lTSeUed ed d�dulhij yUcU j 
dndSfj� { Tjgj ydcnSr STfdRcU U nUS�U ed cjeURd� d�SkfdTfd uj� ejSk kdTfSejk ed fc�TkSfj d� 
cU�jQgdr dkfUej ed ujTkdcgUhij ~ �ld kdcQ ycdkdcgUeU ~ d �s�� � ed yUkkdSj d� fjeU U 
d�fdTkij eU zTSeUed ed ��dulhij� �kfd cdydcnSrU�dTfj ycdg� cdnjc�lrUc U rSRUhij eU �� ��W 
Uj T� eU ��WW�� SU ed tSTflcU���WXs yUkkUTej dkfU rSRUhij U nU�dcmkd ed njc�U eScdfU� �kfU 
kjrlhij fdcQ �ld STurlSc j cdkfU�drduS�dTfj � �lU �UcSU b�QrSU  U� ed tUcgUrvj�
z�U gd� �ld Tj STfdcSjc eU z� kdcQ ucSUeU l�U nUS�U ed Uc�jcS�Uhij d� QcdU ujTnSTUTfd uj� 
kjrj clcUr d Uj rjTRj eU �� ��W uj� l�U rUcRlcU ed cdndc�TuSU ed � � yjc njc�U U �STS�S�Uc jk 

¡SRlcU W� �}��p�¡�tb¢£{ }b z��}b}� }� �¤�tz¢£{ � ¡{p{|�b¡�b b¥��b 
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SYZU[\]̂ _Ŝ̀ UŜ a ̂]T]b]̂ STabaT\â U] câaT_]d_SYaT\] cÛ U\S_ScUcâ U [bSUb T] \a[Sc] 
bâScaT[SUd a TU ZUŜURaY b̀bUd aeŜ\aT\âf ] ZÛ âS] ae\abS]b Tg] ̂abQ Ubh]bSiUc]j 
k câaTl] Zba_m \UYhnY U [bSUog] ca ̀YU h]d̂U ca U[adabUog] a câU[adabUog] ZUbU p̀a U 
aT\bUcU a ̂UqcU ca _aq[̀d]̂ T] ST\abS]b cU ̀TScUca Tg] ST\abrSbU []Y ] T]bYUd \bQraR] _SQbS] TU 
ŝ\bUcU ca PST\ǹ  ̂t ŝ\bUcU ù TS[SZUd vsuw xyz a ZabYS\U []T̂ap̀aT\aYaT\a U aT\bUcU{̂UqcU 
cU Zb]ZbSacUca T]̂ c]Ŝ ̂aT\Sc]̂ ca \b|T̂S\]j 
}Ud_UR̀UbcU~̂a p̀a U ̂]d̀og] _SQbSU rSTUd rS[U []TcS[S]TUcU� 
Uw � U_UdSUog] bâ d̀\UT\a ca ̀Y â\̀c] ca \bQraR]f U baUdSiUb ]Z]b\̀TUYaT\af p̀a U_UdSa ] SYZU[\] 
c] []YZdae] STc̀ \̂bSUd Zb]Z]̂\] TU â\b̀\̀bU _SQbSU aeŜ\aT\a a U a_aT\̀Ud Ta[â ŜcUca ca 
aea[̀og] ca ̀Y T� RSbU\�bS]j 
hw � Ta[â ŜcUca ca aY ̂aca Zb�ZbSU ca dS[aT[SUYaT\]f c]\Ub U ̀TScUca a U _SU ca U[â ]̂ []Y 
ŜTUdSiUog] l]bSi]T\Ud a _ab\S[Udj  
 
����J&(#$+ &$#�#(%$+ 
 
k acSrS[Uc] aeŜ\aT\a caT\b] cU QbaU ca ST\ab_aTog] ̂abQ ]h�a\] ca caY]dSog] \]\Udj 
 
���� &"�!%$K%�&"J+ <%#�%���J#(+ 
 
�]Y] barabSc] UT\abS]bYaT\a T] \ab[aSb] [UZq\̀d] c] ZbâaT\a c][̀YaT\]f U ̀TScUca ca aea[̀og] 
[]YZbaaTca ̀ Y [̀b̂] ca QR̀U U TÛ[aT\a a ̂ d̀f p̀a ̂abQ Zbâab_Uc] a ]h�a\] ca 
aTp̀UcbUYaT\] ZUŜURq̂\S[]j �U ZbâaToU ca [̀b̂]̂ ca QR̀Uf U Zba\aT̂g� ���� ����Z\Ub 
YacScÛ ca []T̂ab_Uog]f baUhSdS\Uog] a ̂]d̀o�â p̀a []T\bSh̀UY ZUbU U bac̀og] c]̂ bŜ[]̂ ca 
���������� ������������ � ¡�¢��� �� £� ����� �� ���£ �¢���� � �� ¢¤����¥ t []Tr]bYa ] 
cŜZ]̂\] T] Ub\SR] zXWj¦ c] §P̈ uf T]YaUcUYaT\a ̀\SdSiUTc] \n[TS[Û ca aTRaTlUbSU TU\̀bUdj 
k UdoUc] \Ubc]i cÛ rbUo�â U TÛ[aT\a \aY badUog] cSba\U []Y U dSTlU ca QR̀U a []Y U QbaU 
_abca aT_]d_aT\a ca Zb]\aog] a aTp̀UcbUYaT\]f Zad] p̀a ZUbU ZbS_SdaRSUb â\a âZUo]f ]̂ 
YU\abSUŜ ZabYaQ_aŜ ̀\SdSiUc]̂ T] ZU_SYaT\] Zb][̀bUbg] U [bSUog] ca ̀Y Zab[̀b̂] Zac]TUd ZUbU 
rb̀Sog] c]̂ r̀T[S]TQbS]̂ a _ŜS\UT\âj 
© QbaU lUhS\U[S]TUd Uc�U[aT\a ̂abQ \ScU aY []T\U TU ZbâaT\a Zba\aT̂g] Zad] p̀a ] Pb]�a\] ca 
©bbUT�]̂ se\abS]bâ Zb][̀bUbQ Zb]\aRab U _ŜShSdScUca c]̂ lUhS\UT\â []Y ba[̀b̂] U ̀YU []b\STU 
_abca U Z]aT\a{TÛ[aT\a p̀a bâR̀Ubca U _Ŝ\U cU acSrS[Uog] Zb]Z]̂\Uj ̈a bâ Ûd\Ub p̀a ] ÛZa\] 
_Ŝ̀ Ud cU YâYU ̂abQ [̀ScUc]f ̀YU _ai p̀a \]cÛ Û rbUo�â \abg] ̀YU UZUbmT[SU ̂SYSdUbj  
 
��ª� +!JK%� #"�K%&�JK!J!K%� 
 
«¬ ®̄°±²®³́¬ µ¬ ®́°µ¬ ¶ µ®®³·¬̧·®¹ º¶¹¶ ¶ »¬³»¹®́±¼¶½¾¬ µ¶ ¿³±µ¶µ® µ® ÀÁ®»°½¾¬Â µ®·® 
¶ ®Ã°±º¶ ́Ä»³±»¶ ¹®º¬³Å·®̧ º®̧¶ Æ°́°¹¶ ¬º®¹¶½¾¬ °¹Ç¶³È́±»¶ º¹¬®̄°±¹ »¬² ¶ µ±̧±̄É³»±¶ 
³®»®Å¹±¶ Ê°³́¬ µ¬ ËÌÍÎÏÂ ³¬ Ã°® ¹®º®±́¶ ¶¬ ¶Ç¶́®»±²®³́¬ µ® Å̄°¶ ® µ¹®³¶̄®² µ® Å̄°¶ 
¹®±µ°¶± ® º̧°·±¶±Ð 
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PQRSTU V WX  

YZY[ <%K\]&JK+̂  !K_%"̀ Ĵ#(+̂  
 
PUabcdeafg haiUTjgeSkfg UlmSkQndSg o QadU haiUTSpQndmq dglUrfg sd UeSnSsUsdg dkfTtcSkUgq sd 
STsugeaSU d edakSQaSfv 
w xcU ndp yhd gd ladnz U efeUm U{deUr|f Uf hgf STshgeaSUmq f jTsSkd sd dsS{SkUiSmSsUsd cQ}Scf 
~q�~ � ghigeSehjsf ldmf jTsSkd nfmhc�eaSkf sd � c��cW� 
w �TsSkd sd ldacdUiSmSsUsd cjTScf � ~qW�� 
w �TsSkd cQ}Scf sd fkhlUr|f � �~ �� 
w �mehaU cQ}ScU sU {Uk�UsU � U sUg QadUg dTnfmndTedg T|f lfsdTsf d}kdsda W� c sd 
UmehaU� 
 
YZ�[ (&$�"(#%̂  
 
�g QadUg sd kdszTkSU sdndc khclaSa U kdszTkSU SRhUm fh ghldaSfa U ~q�~ sd{STSsU lUaU U �x�P� 
dc kUhgUq �x�P� XW � ������q sd Ukfasf kfc fg kaSe�aSfg dgeUidmdkSsfg Tf UaeSRf X���� sf 
adRhmUcdTef sf P��� 
xcU ndp yhd U STedTr|f sf laflaSdeQaSf � U kaSUr|f sd hc kfTsfcjTSf STshgeaSUm d yhd U ladgdTrU 
sd hc dyhSlUcdTef kfmdeSnf fh dglUrf ndasd d sd heSmSpUr|f kfmdeSnU Tf STedaSfa sU x� T|f � 
kfclUejndm kfc dged {Scq lafl�dwgd U kfcldTgUr|f ldmU QadU sd kdszTkSU dc {UmeUq Tfg edacfg 
sf UaeSRf X���� sf P�� d sf UaeSRf ���� sf ��x��  
 
�g QadUg sd kdszTkSU TdkdggQaSUg sdkfaadTedg sf kQmkhmf sf ��� �jTsSkd sd kdszTkSU c�sSU  
sdndc khclaSa U kdszTkSU c�sSU sd ~q�~ sd{STSsU lUaU dgeU �x�P� XW � �f¡USg� 
Pafl�dwgd yhd U QadU U Tfaed sU nSU ����Xq kfc Ulaf}ScUsUcdTed X���Xq�X cWq yhd 
kfaadgl¢£¤¥ ¦ §¦̈©¥ ¤¢ §̈ª¤«¢ ¬¢ ¦ ¦©̈«® §̈¥¤«¦̄ ̈°±©«¬¦ £² ³́ ¤¥£¢«£¦¤¢ µ¶¥̈ ¦̈ ¤¦± ·¥¤̈¦± 
d ̧¥¹¦©«£º¢» d SsdTeS{SkUsU sd gdRhSsU Tf �gyhdcU PaSTkjlSfg �aSdTeUsfadgq gd¡U kdsSsU Uf 
chTSkjlSf kfcf kfcldTgUr|f edTsf dc nSgeU U idTd{SkSUr|f sU adsd nSQaSU d}SgedTed� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mScSed sU x�  

QadU kdszTkSU lUaU 
idTd{SkSUr|f sU adsd nSQaSU      
����X U idTd{SkSUa 

Ukdggf nSQaSf o x� 

�faeSTU UaitadU  

{US}U ndasd sd lafedr|f 

&@¼½DGB <=FNO¾?F>@ +=FDNABC>=D@  
¿&À&"$%Á 
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PQRSTU V WW  

XYZ[ \&"&]̂(#+_ & &"(%K̀ +_ 
 
abTcdSdefg hfTfijkSbc lU mn U flSiSkUhSoSlUlf pfifpSlU Tb qbTdb rsr V PUptgfdpbc mphUTjcdSkbcs 
abTcdSdefg fTkUpRbc lU mn Uc kfluTkSUc fTegfpUlUc Tb qbTdb rsv V afluTkSUc f dblUc Uc 
STipUfcdpedepUc TfkfccQpSUc w SgqoUTdUxyb lbc ecbc qpbqbcdbc TU QpfU U lfoSgSdUpz dUSc kbgb b 
pfibpxb lUc STipUfcdpedepUc dfppSdbpSUScz UdpU{|c lbc pfcqfdS{bc cScdfgUc d|kTSkbc RfpUSc lf 
ceqbpdfz kUcb cf}Ug TfkfccQpSbcz qblfTlb STkoeSp b pfibpxb lUc gfcgUc STipUfcdpedepUc ibpU lU 
mTSlUlf lf n~fkexybs 
 
XY�[ <K+̀ K%�% 
 
� �UReo�U abTceodbpSU f �T{fcdSgfTdbc �s�s qpf{u qUpU U eTSlUlf lf f~fkexyb U flSiSkUxyb lf 
eg qbob lf UdS{SlUlfc fkbT�gSkUc � �eSTdU lb �URb �b}USc � �bRScdSkc �eh � lfcdSTUlb U 
fgqpfcUc lflSkUlUc Ub dpUTcqbpdfz UpgU�fTUgfTdb f lScdpSheSxyb TegU hUcf kbgfpkSUo f lf 
cfp{Sxbcs 
� dSqbobRSU lUc ipUx�fc kbTkflf U qboS{UouTkSU TfkfccQpSU qUpU U SgqofgfTdUxyb lf �eUo�efp 
TfR�kSbz pfceodUTlb TU kpSUxyb lf eg fcqUxb kbg egU {UcdU bifpdU lf cfp{Sxbcs 
ncdf Tb{b fcqUxb qbdfTkSU b kpfckSgfTdb fkbT�gSkb lb dfkSlb fgqpfcUpSUo Tb abTkfo�b lf 
�bepfc f qfoU ceU lSgfTcyb qfpgSdf U kpSUxyb lf Tb{bc qbcdbc lf dpUhUo�bz bqbpdeTSlUlfc lf 
fgqpfRb qUpU U qbqeoUxyb obkUos 
� qpbRpUgU kbTdfgqoU egU qbpdUpSU qUpU kbTdpbob lf Ukfccbcz fcqUxbc lf oU�fp f~dfpSbpfc f eg 
fcqUxb lf pfcdUepUxybs 
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PQRSTU V WX  

Y $&Z#[#J%)*+ $% !"#$%$& $& &'&(!)*+ 
 
\ ]̂_S̀SaUbcd ]̂ eTS]U]̂f ]̂ ̂ĝhebcd ]̂hdiî ]d jeU]id _̂RU_ ]d k̂ RS̀  ̂leim]Shd ]df 
nTfaiè T̂adf ]̂ ô facd p̂iiSadiSU_ qklnoprs âT]d d Ptuvdeîf STâRiU]d df f̂ef hiSawiSdf ]̂ 
]̂_S̀SaUbcdx 
t̂ fâ ̀d]ds d UiaSRd yzXx{ ]̂|ST̂ d f̂ReSTâ} 
~� 8 1� �������� �� �������� ������������ � ��� ������ �� ���������� ���������� ���� ������� 
�� �������� �� �� ����������� �� ����������� ����������� � ��������� �� ������� �� ������ 
��������� ��� ������� ������� �� ���� � �������� � ����������� ������������ ��� � ������������� �� 
����� �� ������� ����������� 
� 8 1 ����������� ��� �������� �� �������� ������ ��������� �� ��������������� ������ 
���������� � � ����� ���������� �� ���������� � �������� ����� ������������� ����������� 
������� �������� ����� � ������ � ������� �������� ���� � ����������� 
¡ 8 1 9¢���� £��������� ��� ���������� ������� �� � �� ��������� ��� ������������� ������������� 
���� ��������� �������� �� ������¤¥ ¦§̈§ ©ª§«©ª¬̈ ¦§̈¬ ®¥ ¬̈¨̄°̈¥̄ ±ª²̄³̄¦§«́µ 
¶d ·îf̂Tâ hUfds U ·id·dfaU ]̂ ]̂_S̀SaUbcd ]̂ eTS]U]̂ ]̂ ̂ĝhebcd hd̀ ·î T̂]̂ ·Uiâ ]U 
¹̧ºPo yWs ̂ ]̂hdiî ]̂ STShSUaS»U ·UiaShe_Ui ·UiU |eaeiU hdTfaiebcd ]̂ è  Pd_d nT]efaiSU_x 
\ eTS]U]̂ ]̂ ̂ĝhebcd U¼iUTR̂ è U QîU ]̂ ½yx½¾¿s¾¾ ̀ W ]̂fhiSadf TU ̀ UaiSÀs f̂T]d jê 
UaiU»wf ]d _̂»UTaÙ T̂ad ad·dRiQ|Shd |dS ̀ ]̂S]U è U QîU ]̂ ½Xx¿yÁszÂ ̀ W ̂ îÃT̂ ]S|̂îTâf 
·iw]Sdf h_UffS|ShU]df hd̀ d ̧d_d ¹i¼UTSÀQ»̂_ Ä Åf·Ubdf ]̂ \aS»S]U]̂f ÅhdTÆ̀ ShUf Ä nT]ÃfaiSU ̂ 
p̂ihSQiSdÇ è U QîU îfS]eU_ ]̂ ̧d_d ¹i¼UTSÀU]d Ä Åf·Ubdf ]̂ \aS»S]U]̂f ÅhdTÆ̀ ShUf Ä nT]ÃfaiSU 
 ̂p̂ihSQiSd U î f̂aieaeiUi ̂ è U |USgU U TUfĥTâ ]̂ ̧d_d ei¼UTSÀU]d Ä Åf·Ubdf È̂i]̂f Ä È̂i]̂ 
]̂ Pidâbcd ̂ ÅTjeU]iÙ T̂adx 
t̂  î|̂iSi jê U·̂fUi ]̂ âi fS]d ]̂âaU]U è U ]S|̂îTbU ]̂ QîUf hd̀  U ]̂_S̀SaUbcd ]̂ ¹TS]U]̂ 
]̂ Åĝhebcds U ÉUìdTSÀUbcd hd̀  U ̀UaiSÀ ̂ d îRSfad ]U ̀ f̂̀ U w ]Sf·̂TfU]U Tdf âìdf TU 
U_mT̂U ¼r ]d UiaSRd ¿Âx{ ·î»SfaU Td tv W¾½Êz¿s ]̂ yËÊ¾Â qÌÆ]SRd ]d ¶daUiSU]drs hdTfS]̂iUT]d U 
·̂iĥTaUR̂` ̂̀  hUefU ̂ jê f̂ aiUaÙ  ]̂ ·iw]Sdf iÃfaShdf fe¼̀ âS]df Ud hU]Ufaid R̂d̀ waiShdx 
 
 
Í Î#ÎJ&[% $& &'&(!)*+ 
 
PUiU U ̂ĝhebcd ]U eTS]U]̂ ]̂ ̂ĝhebcds ·id·Ï̂Ðf̂ d 7������ �� .��������� ��� .�����������s 
]̂ Uhdi]d hd̀  d ]Sf·dfad Td UiaSRd yËzx{ ]d Td»d klnops hdTfS]̂iUT]d aiUaUiÐf̂ ]̂ è U 
fd_ShSaUbcd ̂|̂aeU]U ·̂_U [BÑÒEÓB (>N@ÒEA>=FB D #NÔD@AFGDNA>@ ÎÕ%x ·UiU îfd_ebcd ]̂ è U 
hUiÖThSU ·iS»U]Ux  
t̂ fâ ̀ d]ds U hdThîaSÀUbcd ]U eTS]U]̂ ]̂ ̂ĝhebcd STâRiU × ?=>?=FDCBCD@ FN@O=FAB@ NB 
[BA=FØÙ ·id·iŜ]U]̂f ad]Uf ·̂iâTĥTâf U è  ÃTShd ·id·iŜaQiSds jê |ShU d¼iSRU]d U ·îfaUi Ud 
`eTShm·Sd U hd̀ ·̂TfUbcd ]̂»S]U ]̂ Uhdi]d hd̀  Uf îRiUf ̂faU¼̂_̂hS]Uf Td Ptu vdeîfx  
\ eTS]U]̂ ]̂ ̂ĝhebcd ]̂f̂T»d_»̂iÐf̂ÐQ UaiU»wf ]U d·̂iUbcd ]̂ _dâÙ T̂ad ÃTShUs ]̂ Uhdi]d 
hd̀  df hiSawiSdf ̂faU¼̂_̂hS]df ·̂_d Ptux 
ÌdTfS]̂iUT]d aiUaUiÐf̂ ]̂ è  ÃTShd ·id·iŜaQiSds ]Sf·̂TfUÐf̂ d hQ_he_d ]U ·̂îjeUbcd ]̂ 
¼̂T̂|mhSdf ̂ ̂ThUiRdf îfe_aUTâf ]U ̂ĝhebcdx 
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ANEXO  

 

DESPACHOS N.º 360/2022, 361/2022 E 363/2022 A 401/2022 
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APROVAÇÃO DO CÓDIGO CONDUTA  
 

PARA A PREVENÇÃO E INTERVENÇÃO DO ASSÉDIO EM CONTEXTO LABORAL  
 

DO  
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 18422/2022

Sumário: Aprova o Código de Conduta para a Prevenção e Intervenção do Assédio em Contexto 
Laboral do Município de Loures.

Aprovação do Código Conduta para a Prevenção e Intervenção do Assédio
em Contexto Laboral do Município de Loures

Para os devidos efeitos, e de acordo com o disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento 
Administrativo, torna -se público que a Câmara Municipal de Loures, em Reunião de Câmara rea-
lizada em 20 de julho de 2022, aprovou por maioria o seguinte Código Conduta para a Prevenção 
e Intervenção do Assédio em Contexto Laboral do Município de Loures:

Preâmbulo

A Câmara Municipal de Loures aposta numa política de gestão de recursos humanos promotora 
de ambientes de trabalho saudáveis, do bem -estar individual, da cooperação entre equipas, da 
adequação das condições físicas e equipamentos e da conciliação do trabalho -família, através do 
desenvolvimento de projetos e atividades que permitam reforçar a dimensão qualitativa do trabalho 
e as relações sociais em contexto laboral.

Assim, prosseguindo uma intervenção integrada, com o objetivo de dissuadir comportamentos 
hostis e intimidatórios e na defesa dos valores da não discriminação e de combate ao assédio no 
trabalho, configura -se como instrumento de autorregulação interna o presente Código de Conduta 
que, paralelamente, se enquadra numa estratégia preventiva já em curso.

O Código de Conduta, enquadra -se no âmbito da Constituição da República Portuguesa nos 
artigos 13.º — Principio da Igualdade e 59.º — Direitos dos Trabalhadores e à Lei n.º 73/2017, de 
16 de agosto, que reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio.

Ao abrigo do artigo 71.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada em 
anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação, é elaborado o seguinte Código de 
Conduta Para a Prevenção e Intervenção ao Assédio em Contexto Laboral.

Foram auscultadas as estruturas representativas dos trabalhadores, em cumprimento do 
estabelecido no n.º 2 do artigo 75.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.

Artigo 1.º

Objeto

O Código de Conduta para Prevenção e Combate ao Assédio no Trabalho estabelece os prin-
cípios norteadores das atividades desenvolvidas na Câmara Municipal de Loures no âmbito das 
políticas do Município de prevenção, mitigação e punição das práticas suscetíveis de configurarem 
assédio no trabalho.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação

O presente código de conduta aplica -se aos titulares de cargos políticos e de cargos de diri-
gentes, a todos/as os/as trabalhadores/as e a todas as pessoas que exercem funções na Câmara 
Municipal de Loures, independentemente das tarefas ou modalidade do vínculo.

Artigo 3.º

Compromisso

A Câmara Municipal de Loures adota políticas ativas de valorização e respeito dos/das seus/
suas trabalhadores/as e colaboradores/as, prevenindo, dissuadindo e reprimindo todas as formas 
de assédio.

Artigo 4.º

Assédio

Entende -se por assédio o comportamento indesejado, de carácter sexual e/ou moral, nomeada-
mente o baseado em fator de discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio 
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emprego, trabalho ou formação profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar, isolar ou cons-
tranger a pessoa, afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, 
humilhante ou desestabilizador.

Artigo 5.º

Proibição de Assédio

São proibidos os comportamentos suscetíveis de serem considerados assédio.

Artigo 6.º

Comportamentos ilícitos

Para efeitos do número anterior são considerados comportamentos ilícitos os comportamentos 
discriminatórios, adotados, nomeadamente, com base na raça, no sexo, no género, na idade, na 
incapacidade física, na orientação sexual, filiação sindical, ideologia política ou religiosa.

Artigo 7.º

Princípios

São respeitados os seguintes princípios:

a) Qualquer queixa é averiguada;
b) É garantida a confidencialidade das queixas apresentadas;
c) É assegurada a inexistência de represálias sobre os/as denunciantes/participantes/quei-

xosos/as;
d) As denúncias caluniosas são consideradas infração disciplinar.

Artigo 8.º

Infração disciplinar

1 — Constitui infração disciplinar no âmbito da legislação em vigor qualquer ato ou compor-
tamento suscetível de configurar a prática de assédio no trabalho.

2 — É dever de todas as pessoas às quais o presente código se aplica denunciar práticas 
irregulares de que tenham conhecimento, prestando a devida colaboração em eventuais processos 
disciplinares ou de investigação criminal pelas respetivas entidades competentes.

Artigo 9.º

Entrada em vigor

O presente código entra em vigor no dia seguinte à sua publicação no Diário da República e 
será alvo de revisão sempre que tal se justifique.

Fazem parte do presente código:

ANEXO I

Proposta de procedimento simplificado para operacionalizar o Código de Conduta

A queixa pode ser apresentada pelo próprio ou terceiros através de:

a) Via eletrónica com assunto confidencial — entra no expediente e será encaminhado para 
email a criar (membro da administração);

b) ou através de carta/papel em envelope fechado, com assunto confidencial — entra no 
expediente e é encaminhado para membro da administração.

O membro da administração determina a instrução de procedimento disciplinar e será indicado 
instrutor/inquiridor.



www.dre.pt

N.º 185 23 de setembro de 2022 Pág. 223

Diário da República, 2.ª série PARTE H

ANEXO II

Formulário de sinalização de práticas de alegado assédio 
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De acordo com o artigo 7º do Código de Conduta Para a Prevenção e Intervenção ao Assédio em Contexto Laboral:Qualquer queixa é 
averiguada; É garantida a confidencialidade das queixas apresentadas; É assegurada a inexistência de represálias sobre os/as denunciantes/ 
participantes/ queixosos/as; São punidas as denúncias caluniosas

 9 de setembro de 2022. — O Diretor do Departamento de Recursos Humanos, Carlos Rio 

Santos.
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