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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 
 

56.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 26 de fevereiro de 2020 

 
 
 
 
 

PRESENÇAS 
 

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

Bernardo Lopes 
 
• Maria Rita Colaço Leão 
 
 
 
Senhores Vereadores: 
 
• Gonçalo Filipe Vintém Caroço 
 
• Tiago Farinha Matias 
 
• António Manuel Lopes Marcelino 
 
• Carlos César Cipriano Araújo 
 
• Nuno Miguel Ribeiro Vasconcelos Botelho 
 
• João Manuel Ferreira Calado 
 
• Vasco António Pinhão Ramos Teles 

Touguinha 
 
 
 
 
 
 

JUSTIFICAÇÃO DE FALTAS 
 

Justificadas as faltas da Sr.ª Vereadora Ivone de 
Fátima da Cunha Gonçalves e do Sr. Vereador 
Nuno Ricardo Conceição Dias à presente 
Reunião. 

 
 
 

APROVAÇÃO DE ATAS 
 

Projeto de Ata da 52.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 18 de dezembro 
de 2019. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha 
e Carlos César Cipriano Araújo, por não terem 
estado presentes naquela Reunião) 
 
 
 
Projeto de Ata da 53.ª Reunião Ordinária de 
Câmara Municipal, realizada em 15 de janeiro de 
2020. 
 
 
(Aprovado por unanimidade, não tendo 
participado na votação os Srs. Vereadores 
Vasco António Pinhão Ramos Teles Touguinha 
e Carlos César Cipriano Araújo, por não terem 
estado presentes naquela Reunião) 

 
 
 

Pelos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata foi apresentada uma Nota de Pesar 
pelo falecimento de Laura Maria Garcês Ferreira. 
 
 
 
Pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista foi apresentado um Voto de 
Congratulação à Associação do Carnaval de 
Loures. 
 
 
 
Pelas Sr.ªs Vereadoras e Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista foi apresentado um voto de 
Louvor ao Chefe Coordenador da Polícia de 
Segurança Pública Álvaro da Silva Marçal. 
 
 
 
Pelo Sr. Vice-Presidente foi apresentada uma 
Saudação ao Infantado Futebol Clube. 
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VOTO DE CONGRATULAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 104/2020 
 

Voto de congratulação 
à Associação do Carnaval de Loures 

pela realização 
do Carnaval Saloio de Loures 2020 

 
O Carnaval Saloio de Loures assume, ano após 
ano, um papel de grande relevância cultural no 
Município de Loures, com origem na dinâmica das 
comunidades locais que enriquecem as iniciativas 
dinamizadas pela Associação do Carnaval de 
Loures com a tradição de outros tempos aliada à 
inovação com vista à captação de novos públicos, 
obtendo assim o evidente reconhecimento público 
ao nível metropolitano e nacional, patenteado na 
crescente atração de visitantes à cidade de 
Loures. 
 
Num evento que é âncora da dinamização do 
turismo e da promoção de Loures, à Associação 
do Carnaval de Loures tem cabido a missão de 
promoção, organização e realização deste evento, 
numa exigente conceção que em 2020 envolveu 
20 grupos, 15 carros alegóricos e 2200 figurantes, 
atraindo até Loures cerca de 150.000 visitantes 
durante os dias dos desfiles e dos bailes. 
 
É por toda esta dinâmica que a Associação do 
Carnaval de Loures deve receber de todos o 
reconhecimento pelo esforço e qualidade do 
trabalho desempenhado na mobilização e 
produção de adereços, figurinos e coreografias 
que embelezam e enchem de cor as ruas de 
Loures, com o mesmo reconhecimento a ser 
alargado à forte adesão do movimento associativo 
e dos seus grupos de Carnaval participantes na 
edição de 2020 que, justamente, consolida a 
perspetiva do crescimento do número de grupos e 
figurantes para as edições seguintes, das quais o 
Município de Loures se deve orgulhar e 
acompanhar com a atribuição dos respetivos e 
merecidos apoios. 
 
Pelo exposto, os vereadores do Partido Socialista 
têm a honra de propor que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 26 de fevereiro de 2020, 
delibere: 
 
- Congratular a Associação do Carnaval de 

Loures pelo sucesso da realização da edição 
do Carnaval Saloio de Loures 2020, extensível 
aos seus órgãos sociais, sócios e 
colaboradores na organização; 

 

- Congratular, igualmente, todas as 20 
associações e coletividades participantes nos 
desfiles e bailes através dos seus grupos de 
Carnaval, extensível aos seus órgãos sociais, 
sócios e figurantes participantes. 

 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 
 

VOTO DE LOUVOR 
 

Chefe Coordenador 
da Polícia de Segurança Pública 

 
Álvaro da Silva Marçal 

 
Álvaro da Silva Marçal nasceu em 6 de dezembro 
de 1959, sendo natural da freguesia da Cumeada, 
Concelho da Sertã, Distrito de Castelo Branco. 
Aos treze anos de idade mudou-se para a 
Freguesia de Odivelas. 
 
Licenciado em Política Social, com especialização 
em Política de Proteção à Família e Política de 
Habitação, pelo Instituto Superior de Ciências 
Sociais e Politicas, da Universidade Técnica de 
Lisboa e Mestre em Política Social, pela mesma 
instituição, foi na Polícia de Segurança Pública 
que, ao longo de trinta e seis anos, escolheu e 
soube construir uma brilhante carreira profissional, 
através da qual criou profundas raízes com a 
comunidade. 
 
Desempenhou as mais distintas funções no 
quadro da PSP, destacando-se na Coordenação 
dos Programas “Escola Segura”, “Comércio 
Seguro” e “Idosos em Segurança”, na jurisdição da 
Divisão de Loures, como Comandante da 
Esquadra 77.ª em Santo António dos Cavaleiros, 
Divisão de Loures e com passagem na Esquadra 
76.ª em São João da Talha, Divisão de Loures. 
 
No âmbito do Programa “Escola Segura”, uma 
ação pioneira em Portugal que surgiu em 1992, 
através de uma parceria entre o Ministério da 
Administração Interna e o Ministério da Educação, 
Álvaro Marçal foi, sem dúvida, um dos maiores 
impulsionadores e um dos rostos mais visíveis 
deste projeto com dimensão a nível nacional. Um 
programa estruturante que se revelou de enorme 
importância para toda a comunidade local, 
representando um verdadeiro marco na 
abordagem conceptual, respeitante à prevenção 
da criminalidade em contexto escolar, 
consubstanciado numa intervenção de 
proximidade, adjacente à aplicação de uma forte 



 

 
N.º 4 

  

 
 

26 de FEVEREIRO 
de 2020 

 
 
 
 

7 

 

componente pedagógica. Este programa alcançou 
resultados extremamente positivos, através do 
estreitamento de laços, firmando-se verdadeiros 
compromissos e sinergias no mais amplo contexto 
da Comunidade Educativa, o que efetivamente se 
traduziu na melhoria de boas práticas e num 
melhor sentimento de segurança nas escolas do 
Concelho de Loures. 
 
Assumiu, também, importantes funções na esfera 
da segurança nacional e internacional, com a sua 
participação na equipa responsável pela 
segurança da Presidência da União Europeia, que 
decorreu entre 1 de janeiro e 30 de junho de 2000. 
 
Organizou e dinamizou um vasto leque de 
programas, seminários e formações, no âmbito da 
promoção da segurança, inclusão e bem-estar, 
envolvendo um abrangente conjunto de entidades 
públicas e privadas. Um meritório serviço que lhe 
permitiu alcançar, no decorrer da sua carreira, as 
mais diversas distinções e condecorações, entre 
as quais figura a Medalha Municipal de 
Cooperação, em 1998. 
 
Considerando este notável percurso, o Chefe 
Coordenador Álvaro da Silva Marçal assume-se 
inevitavelmente como uma personalidade central e 
ímpar da nossa comunidade. Cumpriu as suas 
funções com exímio rigor e determinação, 
pautando-se sempre por um enorme sentido de 
responsabilidade e demonstrando, em todos os 
momentos, uma capacidade inexcedível na 
componente técnica e operacional, mas, acima de 
tudo, evidenciando uma enorme dimensão 
humana, qualidade que muito importa valorizar e 
pela qual marcou uma geração. Foi hábil na 
capacidade de agregar e mobilizar ao longo do 
tempo a sociedade civil, convocando-nos a todos 
para o tão importante desígnio, na construção de 
uma sociedade mais justa, igual, fraterna e 
segura. 
 
 
Pelo enorme profissionalismo e pela nobreza 
demonstrada no exercício das suas funções, o 
Chefe Coordenador da Polícia de Segurança 
Pública, Álvaro da Silva Marçal, que no dia 14 de 
dezembro de 2019 cessou funções no Comando 
Metropolitano de Lisboa da PSP, passando ao 
estado de pré-aposentação, é merecedor deste 
louvor público, um sincero agradecimento e 
reconhecimento pela enorme dedicação à causa 
pública e, muito em particular, a todo o trabalho 
desenvolvido no Concelho de Loures. 
 
 
 
 

Respeitosamente, a Câmara Municipal de Loures 
apresenta os votos de maiores felicidades ao Sr. 
Chefe Coordenador Álvaro da Silva Marçal nesta 
nova etapa da sua vida. 

 
… 
 
(Aprovado por unanimidade) 

 
 
 

SAUDAÇÃO 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 106/2020 
 

Saudação ao Infantado Futebol Clube 
 

No dia 22 de fevereiro de 2020, o Infantado 
Futebol Clube completou 25 anos de existência. 
Ocasião que não queremos deixar de assinalar, 
pela relevância do papel do Clube no movimento 
associativo, na sociedade e, em particular, no 
desenvolvimento desportivo do nosso Concelho. 
 
Esta associação teve a sua origem no início dos 
anos 90, a partir de um grupo de amigos que se 
juntava para praticar desporto aos fins de semana, 
tendo formalizado legalmente a sua fundação no 
dia 22 de fevereiro de 1995. 
 
O seu projeto desportivo assenta no 
desenvolvimento das camadas de formação de 
futsal, modalidade no qual movimentam 118 
praticantes, inseridos nas competições da 
Associação de Futebol de Lisboa. Manteve 
atividade na modalidade de Patinagem com cerca 
de 50 praticantes. É organizador da prova de 
atletismo Corrida da Freguesia de 
Loures/Infantado que integra o calendário de 
provas do Troféu “Corrida das Coletividades do 
Concelho de Loures”. 
 
Pela dedicação e empenho, pelo relevante papel 
que desempenha junto da comunidade que serve 
e pelo valor que esta coletividade tem para a 
formação, promoção e desenvolvimento 
desportivo, a Câmara Municipal de Loures, 
reunida em 26 de fevereiro de 2020, saúda e 
felicita o Infantado Futebol Clube pela 
comemoração do seu 25.º Aniversário. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação ao Clube, Junta de Freguesia de Loures 
e Comunicação Social Local. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PLANEAMENTO FINANCEIRO 
E APROVISIONAMENTO 

 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO 

 
Proposta de celebração de Contrato de Utilização 
de Imóvel Municipal entre o Município de Loures e 
a Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal, incidente sobre o rés do chão do prédio sito 
Rua 1.º de Maio, n.º 54, Quinta da Bandeira, em 
São Julião do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 73/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal é uma Associação, sem fins lucrativos, e 
tem como fim a prática desportiva de hóquei 
em patins e patinagem artística; 

 
B. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal solicitou ao Município de Loures a 
cedência do rés do chão do prédio situado 
Rua 1.º de Maio, n.º 54, Quinta da Bandeira, 
em São Julião do Tojal, União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal, para 
instalação da sua sede; 

 
C. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude; 

 
D. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal aceitou as condições do contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal, a celebrar com 
o Município de Loures. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 7 de agosto, aprovar a 
celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal, entre o Município de Loures e a 
Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal, 
de parte do rés do chão do prédio urbano sito na 
Rua 1.º de Maio, n.º 54, Quinta da Bandeira, em 
São Julião do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, inscrito na 
matriz predial urbana sob o artigo 3650 da União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal. 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

MINUTA 
DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO 

DE IMÓVEL MUNICIPAL 
 

CLÁUSULA 1.ª 
Objeto 

 
O presente contrato tem por objeto a cedência de 
utilização de parte do rés do chão do prédio sito 
na Rua 1.º de Maio, n.º 54, Quinta da Bandeira, 
em São Julião do Tojal, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, integrado no 
domínio privado municipal, inscrito na matriz 
predial urbana sob o artigo 3650 da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
cuja situação é a que se encontra refletida no 
Documento Complementar que faz parte 
integrante deste Contrato, e destina-se à 
instalação da sede da Associação de Patinagem 
Atlético Clube do Tojal. 

 
 

CLÁUSULA 2.ª 
Gratuitidade 

 
O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período 
de 5 (cinco) anos, renovando-se automaticamente, 
por períodos de 1 (um) ano, caso não seja 
denunciado por nenhuma das partes. 

 
 

CLÁUSULA 3.ª 
Bens Móveis 

 
São igualmente entregues os bens móveis 
existentes e identificados no Documento 
Complementar ao presente Contrato, que dele faz 
parte integrante. 

 
 

CLÁUSULA 4.ª 
Informação da Atividade Desenvolvida 

 
A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal deve apresentar um relatório semestral da 
atividade desenvolvida assim como da situação 
dos bens objeto do presente Contrato, sob pena 
de se verificar a sua caducidade. 
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CLÁUSULA 5.ª 
Acompanhamento de Funcionamento 

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

 
 

CLÁUSULA 6.ª 
Despesas de Funcionamento 

 
As despesas de funcionamento, nomeadamente, 
com a eletricidade e gás (incluindo as despesas 
devidas com a autonomização dos contadores, 
quando aplicável), são da responsabilidade da 
Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal 
desde a data de início da ocupação do imóvel, que 
se verifica com a detenção das chaves de acesso. 

 
 

CLÁUSULA 7.ª 
Prazo para Execução de Diligências 

Referentes a Serviços Públicos Essenciais 
 

A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal obriga-se a diligenciar pela colocação ou 
alteração da titularidade dos contadores de 
eletricidade e gás e a fazer prova de tal na Divisão 
de Infraestruturas (DI), no prazo de 30 (trinta) dias 
seguidos a contar da deliberação da Câmara 
Municipal, sob pena de ser promovida a retirada 
dos contadores pelo Município de Loures e de se 
poder verificar a caducidade do contrato. 

 
 

CLÁUSULA 8.ª 
Obras no Imóvel 

 
A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal fica autorizada a proceder à execução das 
obras que considere úteis e necessárias à 
prossecução dos fins a que se destina o imóvel, 
desde que previamente autorizadas pelo Município 
de Loures. 

 
 

CLÁUSULA 9.ª 
Manutenção dos Bens 

 
A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal assegurará a manutenção dos bens 
municipais, sendo responsável por conservá-los 
no estado em que lhe foram entregues. 

 
 
 

CLÁUSULA 10.ª 
Sinistros e Responsabilidade 

 
1. A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

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

 
2. A responsabilidade pela ocorrência de 

quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel 
cedido é da Associação de Patinagem Atlético 
Clube do Tojal. 

 
 

CLÁUSULA 11.ª 
Iniciativas no Imóvel 

 
No caso do Município de Loures pretender realizar 
iniciativas no imóvel, deverá informar a 
Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal 
com, pelo menos, 30 (trinta) dias de antecedência. 

 
 

CLÁUSULA 12ª 
Ruído 

 
A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal obriga-se a respeitar o que se encontra 
estabelecido no Regulamento Geral do Ruído, 
nomeadamente no que concerne ao período de 
funcionamento das respetivas atividades. 

 
 

CLÁUSULA 13.ª 
Denúncia 

 
O presente contrato poderá ser denunciado por 
qualquer das partes, desde que: 
 
a) O Município de Loures avise, por escrito, a 

Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal, com, pelo menos, 6 (seis) meses de 
antecedência; 

 
b) A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal avise, por escrito, o Município de Loures, 
com uma antecedência não inferior a 120 dias. 
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CLÁUSULA 14.ª 
Extinção 

 
O presente contrato extingue-se: 
 
a) Se o funcionamento das atividades ali 

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

 
b) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no 

Contrato ou se houver paralisação da 
atividade sem motivo justificado por período 
superior a dois (2) meses; 

 
c) Se a Associação de Patinagem Atlético Clube 

do Tojal proporcionar o uso privativo do local, 
total ou parcialmente, sem prévia autorização 
do Município de Loures; 

 
d) Se a Associação de Patinagem Atlético Clube 

do Tojal deixar de ter existência jurídica 
própria e autónoma; 

 
e) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula 

anterior. 
 
 

CLÁUSULA 15.ª 
Devolução dos Bens 

 
Findo o Contrato: 
 
a) O imóvel e os bens móveis municipais serão 

restituídos em bom estado de conservação ao 
Município de Loures, sem qualquer direito de 
indemnização à Associação de Patinagem 
Atlético Clube do Tojal pelas obras por esta 
realizadas; 

 
b) A Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal deverá entregar os bens municipais, no 
prazo de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais 
o Município de Loures retoma a posse do 
mesmo.  

 
 

CLÁUSULA 16.ª 
Benfeitorias 

 
A Associação de Patinagem Atlético Clube do 
Tojal poderá levantar as benfeitorias úteis, mas 
apenas no caso de não provocar detrimento do 
imóvel, não tendo direito a haver o valor das 
mesmas em caso contrário. 

 
 
 
 
 

CLÁUSULA 17.ª 
Comunicações 

 
1. As notificações e comunicações entre as 

partes no âmbito da execução do contrato 
devem ser efetuadas por e-mail para os 
seguintes endereços eletrónicos: 

 
- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 
 
- Associação de Patinagem Atlético Clube do 

Tojal: apactojal@gmail.com 
 
2. Qualquer alteração dos contactos contidos no 

contrato deve ser comunicada ao outro 
contraente. 

 
 

CLÁUSULA 18.ª 
Resolução de Questões Diversas 

 
Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, 
aplicação e execução do presente contrato, bem 
como a integração de lacunas, serão resolvidas 
por acordo entre o Município de Loures e a 
Associação de Patinagem Atlético Clube do Tojal. 

 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

Contrato de Utilização de Bem Imóvel 
[Imóvel sito na Rua 1.º de Maio, n.º 54 

Quinta da Bandeira, 
em São Julião do Tojal] 

 
BEM IMÓVEL 

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

Descrição Estado de conservação 1 
(bom/mau/ razoável) 

 
Parte de rés do chão de 
edifício municipal 

 
Razoável 

 
 
 
 
 
 

Dependências 
do imóvel 2 

 
RÉS DO CHÃO 
 
Um (1) espaço - 
cafetaria 
Uma (1) cozinha 
Uma (1) instalação 
sanitária para 
deficientes, com duche 
Duas (2) instalações 
sanitárias 
(masculino/feminino) 
Um (1) espaço/sala de 
convívio 
Um (1) espaço amplo 
Um (1) 
espaço/escritório 

 
 
 
 
 
 
 

Razoável 
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Edifício 

em que se 
integra o 
imóvel 3 

 
Imóvel composto 
por rés do chão 
e 1.º andar 

 
 

Razoável 

 Valor do bem imóvel 4 
(patrimonial) 

Data 
correspondente 

ao valor 
do bem imóvel 

  
72.433,90 € 

(edifício municipal) 

 
2016 

 
 
As chaves de acesso estão na posse da Junta de 
Freguesia. 

 
1 São parte integrante deste Documento Complementar as 10 
fotografias dos bens municipais anexadas e as plantas de 
interior dos pisos e de localização. 
 
2 Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, 
etc. 
 
3 Só aplicável quando não existe coincidência entre o imóvel 
objeto do Contrato e o edifício. 
 
4 Este valor corresponde à área total do imóvel (inclui valor do 
terreno sobre o qual o equipamento está implantado). 
5 Integra este Documento Complementar folha de 
carga/listagem dos bens móveis obtida da base de dados de 
inventário da Câmara Municipal de Loures 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas características, 
a folha de carga/listagem dos bens móveis 
encontra-se disponível, para eventual consulta, em 
suporte informático, no Gabinete Loures Municipal. 

 
 
 
 

CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 
 

Processo n.º 51818/DCA/2019 
Concurso público para aquisição de serviços 
de limpeza, com inclusão de consumíveis e 
contentores asséticos e respetiva manutenção, 
por lotes, em número de dois, para os 
Municípios de Loures e de Odivelas 
Proposta de autorização de dispensa do disposto 
no n.º 1 do artigo 63.º da LOE 2019, de aprovação 
do documento “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, de autorização para início e tipo de 
procedimento, de aprovação do Júri e da 
designação do gestor do contrato, e de aprovação 
do Programa de Concurso, do Caderno de 
Encargos e da Minuta do Anúncio. 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 75/2020 
 

Considerando que: 
 
A. Nos termos da informação n.º E/127087/2019, 

da Divisão de Administração Geral, com o 
registo em webdoc com o mesmo número, 
com despacho de concordância do Sr. 
Vereador Gonçalo Caroço, e pelas razões 
constantes de tal documento, pretende aquele 
serviço a adoção do procedimento aquisitivo 
do tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 
17.º, 18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, 
todos do Códigos dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua redação atual, com 
vista à celebração de um contrato para 
aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis e contentores 
asséticos e respetiva manutenção, por lotes, 
em número de dois, para os Municípios de 
Loures e de Odivelas, pelo período de 1 (um) 
ano, renovável por iguais e sucessivos 
períodos, até um período máximo de vigência 
contratual de 3 (três) anos, cujo processo será 
desenvolvido sob o n.º 51818/DCA/2019; 

 
B. Os preços unitários indicados na informação 

referida no número anterior implicam um 
aumento relativamente aos valores unitários 
pagos no ano de 2018 em contrato com o 
mesmo objeto tendo o serviço requisitante 
fundamentado aquele aumento “(…) nova 
análise enquadrada nos preços atuais de 
mercado - o aumento do valor do salário 
mínimo nacional - a inclusão de novas 
instalações e o reforço da limpeza programada 
(reforço do número de elementos e 
alargamento de horários)”; 

 
C. Nos termos conjugados do disposto nos n.ºs 1 

e 4 do art.º 63º da Lei do Orçamento de 
Estado para 2019 (“LOE 2019”) os valores 
gastos com contratos a celebrar em 2019 não 
podem ultrapassar os valores gastos em 2018, 
salvo em situações prévia e devidamente 
fundamentadas pelos serviços e autorizadas 
pelo órgão da autarquia com competência 
para contratar em função do valor do contrato, 
nos termos previstos no art.º 18º 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; 
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D. Nos termos do n.º 1 do referido art.º 18º, sob a 
epígrafe “Competência para autorizar 
despesas no âmbito das autarquias locais”: 

 
"1. São competentes para autorizar despesas 

com locação e aquisição de bens e serviços 
as seguintes entidades: 

 
a) Até 30000 contos, os presidentes de câmara e 

os conselhos de administração dos serviços 
municipalizados;  

 
b) Sem limite, as câmaras municipais, as juntas 

de freguesia, o conselho de administração das 
associações de autarquias locais e o órgão 
executivo de entidades equiparadas a 
autarquias locais “; 

 
E. O preço contratual global estimado para o 

Município de Loures, para o período de 3 anos 
de vigência contratual é de 3.049.955,53 € 
(três milhões quarenta e nove mil novecentos 
e cinquenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos), sendo, pois, da competência da 
Câmara Municipal autorizar a dispensa do 
disposto no n.º 1 do art.º 63.º da LOE 2019; 

 
F. Assim, tendo presentes os fundamentos 

aduzidos pelo serviço requisitante e 
considerandos supra, torna-se necessário que 
a Câmara Municipal de Loures autorize a 
dispensa do disposto no n.º 1 do art.º 63.º da 
LOE 2019. 

 
Considerando ainda que: 
 
G. O contrato em apreço terá um período de 

vigência de 1 (um) ano, renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos, até um período máximo de vigência 
contratual de 3 (três) anos, salvo denúncia 
pelas partes contratantes, e, com início de 
produção de efeitos pretendido para o dia 1 de 
outubro de 2020; 

 
H. A entidade Município de Odivelas, através dos 

seus representantes, manifestou necessidade 
comum e vontade de integrar o procedimento 
aquisitivo segundo a modalidade jurídica de 
agrupamento de entidades adjudicantes; 

 
I. Se afigura possível, e vantajoso, o lançamento 

de um único concurso público com vista à 
celebração de um único contrato para a 
aludida aquisição de serviços por parte do 
Município de Loures e do Município de 
Odivelas, foi elaborado um documento sob o 
título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes”, subscrito pelo Sr. Presidente da 

Câmara Municipal de Loures e pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal de Odivelas, 
para a constituição de um agrupamento das 
duas entidades adjudicantes, à luz do disposto 
no artigo 39.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, relevando dessas 
regras a designação do Município de Loures 
como representante de tal agrupamento, para 
efeitos de condução do procedimento de 
formação do contrato, documento esse que se 
anexa a esta proposta para efeitos de 
aprovação pela Câmara Municipal; 

 
J. O documento referido no considerando 

imediatamente anterior, bem como o 
Programa do Concurso, o Caderno de 
Encargos e a Minuta do Anúncio, carecem de 
ser aprovados pelos órgãos competentes das 
duas entidades adjudicantes previamente à 
publicitação do concurso público; 

 
K. Nos termos da regra geral de escolha do 

procedimento, prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos, bem como do 
montante que se estima que virá a ser 
faturado pelas entidades adjudicatárias com a 
execução do contrato a celebrar, que no caso 
é 5.052.995,53 € (cinco milhões cinquenta e 
dois mil novecentos e noventa e cinco euros e 
cinquenta e três cêntimos), se mostra 
adequado adotar o procedimento do tipo 
concurso público, com publicação do anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto no artigo 16.º 
n.º 1, alínea c), artigos 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, 
alínea b), todos do Código dos Contratos 
Públicos. O montante da despesa atrás 
identificada decorre de uma despesa estimada 
de 3.049.955,53 € (três milhões quarenta e 
nove mil novecentos e cinquenta e cinco euros 
e cinquenta e três cêntimos) para o Município 
de Loures e de 2.003.040,00 € (dois milhões 
três mil e quarenta euros) para o Município de 
Odivelas; 

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

órgão competente para contratar, autorizar a 
despesa, escolher o procedimento, aprovar os 
documentos pré-contratuais, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço é a Câmara Municipal; 

 
M. Foi verificado, nesta data, que a despesa do 

Município de Loures está prevista na rubrica 
0204/020202 (2013 A 26), conforme proposta 
de cabimento n.º 5526/2019, autorizada em 
11/12/2019. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no art.º 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, nos artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea b), 36.º e 39.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e do disposto, 
designadamente, no artigo 33.º, n.º 1, alínea f) do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Autorizar a dispensa do disposto no n.º 1 do 

art.º 63.º da LOE 2019, tendo presentes os 
fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante e considerandos expostos nos 
Considerandos B a F; 

 
2. Aprovar o documento que consta em anexo 

sob o título “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes” subscrito pelos respetivos 
representantes do Município de Loures e do 
Município de Odivelas; 

 
3. Aprovar a proposta intitulada “Autorização 

para Início e Tipo de Procedimento”, o 
Programa do Concurso, o Caderno de 
Encargos e a Minuta do Anúncio, que se 
anexam, procedimento esse que será 
desenvolvido sob a forma de concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção, por lotes, em número 
de dois, para os Municípios de Loures e de 
Odivelas, pelo período de 1 (um) ano, 
renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos, até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos, e com 
início de produção de efeitos pretendido para 
o dia 1 de outubro de 2020, procedimento 
esse que será desenvolvido sob o n.º de 
processo 51818/DCA/2019. 

 
 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 

REGRAS DE ENTENDIMENTO 
PARA CONSTITUIÇÃO DE AGRUPAMENTO 

DE ENTIDADES ADJUDICANTES 
 

Entre: 
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 
501294996, com sede na Praça da Liberdade, 4, 
em Loures, aqui representado pelo Exmo. Senhor 
Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 
Soares 
 
e 
 
Município de Odivelas, pessoa coletiva número 
504293125, com sede nos Paços do Concelho, 
Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes 
Fernandes, Odivelas, aqui representado pelo 
Exmo. Senhor Presidente da Câmara Municipal, 
Hugo Martins. 
 
E considerando que: 
 
- Os intervenientes, aqui representados, 

pretendem a celebração de contrato para 
aquisição de serviços de limpeza, com 
inclusão de consumíveis, contentores 
asséticos e respetiva manutenção, por lotes, 
em número de dois, pelo período de 1 (um) 
ano, renovável automaticamente por iguais e 
sucessivos períodos de um ano até um 
período máximo de vigência contratual de 3 
(três) anos. 

 
- Promovendo os intervenientes aqui 

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

 
- Os intervenientes aqui representados 

declaram pretender usar o mesmo tipo de 
procedimento aquisitivo, a saber, o concurso 
público, com publicitação no Diário da 
República e no Jornal Oficial da União 
Europeia, com fundamento no disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º do Código dos 
Contratos Públicos; 

 
- Se mostra apropriada a criação de um 

agrupamento das entidades adjudicantes aqui 
intervenientes para contratação dos referidos 
serviços. 
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Acordam os intervenientes, nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 39.º do Código dos 
Contratos Públicos, constituir um Agrupamento de 
Entidades Adjudicantes, que se regerá pelas 
regras e condições insertas nos artigos seguintes. 

 
ARTIGO 1.º 

Objeto 
 

O Município de Loures e o Município de Odivelas, 
na qualidade de entidades adjudicantes, acordam 
agrupar-se com vista ao lançamento de um único 
procedimento aquisitivo, do tipo concurso público, 
com publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, tendente à 
aquisição de serviços de limpeza, com inclusão de 
consumíveis, contentores asséticos e respetiva 
manutenção, por lotes, em número de dois, para 
os respetivos municípios, nos termos do disposto, 
designadamente, nos artigos 16.º, n.º 1, alínea c), 
17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), e 39.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro. 

 
 

ARTIGO 2.º 
Formalidades a observar 
e Repartição de Custos 

 
1- Não haverá lugar ao lançamento do 

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

 
2- Os custos que se mostrem necessários à 

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

 
 

ARTIGO 3.º 
Vigência do Agrupamento 

 
O agrupamento constitui-se com a assinatura das 
presentes regras de entendimento, sem 
necessidade de qualquer outra formalidade e 
extingue-se com a assinatura do contrato que 
resulte do procedimento. 

 
 

ARTIGO 4.º 
Representante do Agrupamento 

 
O representante do agrupamento é o Município de 
Loures. 

ARTIGO 5.º 
Obrigações das Partes 

 
1- A aprovação das peças do procedimento, 

Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos, deve ser feita expressamente pelos 
órgãos competentes das entidades 
adjudicantes que integram o agrupamento. 

 
2- Sem prejuízo do que antecede no ponto 1, 

cada entidade adjudicante fica obrigada a 
assegurar por si todos os documentos de 
ordem procedimental que lhe digam respeito, 
tais como requisição interna, autorização de 
despesa, cabimentação orçamentai, 
autorização prévia para repartição de 
encargos, se a eles houver lugar, assunção de 
compromissos plurianuais, se a eles houver 
lugar, e/ou outros que use observar ou a que 
se encontre legalmente adstrita. 

 
3- A decisão de adjudicação deve ser tomada 

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

 
4- A decisão de aprovação da minuta do 

contrato, bem como a decisão de aceitação ou 
rejeição de reclamação da minuta apresentada 
pela entidade adjudicatária, deve ser tomada 
com o acordo expresso do órgão competente 
para contratar de cada entidade integrante do 
agrupamento. 

 
 

ARTIGO 6.º 
Preço da aquisição 

e repartição do mesmo 
 

1- Deverá ficar estabelecido no caderno de 
encargos do procedimento que o preço da 
aquisição será pago por cada uma das 
entidades adjudicantes em função do 
fornecimento que lhe diga respeito e de 
acordo com o preço que vier a ser 
apresentado pela entidade adjudicatária. 

 
2- Mais deverá ficar estabelecido no caderno de 

encargos do procedimento que a entidade 
adjudicatária emitirá faturas distintas em nome 
de cada entidade adjudicante e que cada 
entidade adjudicante integrante do 
agrupamento é responsável pelo cumprimento 
dos procedimentos necessários para 
assegurar os pagamentos a que fica obrigada 
nos prazos contratualmente estabelecidos e 
responsável pelo respetivo pagamento. 
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ARTIGO 7.º 
Nomeação do Mandatário do Agrupamento 

 
1- Acordam as intervenientes estabelecer como 

mandatário do Agrupamento de Entidades 
Adjudicantes o Município de Loures, a quem 
são cometidas as necessárias competências 
para promover todos os atos e procedimentos 
necessários com vista ao lançamento do 
procedimento. 

 
2- O Município de Loures fica igualmente 

mandatado para a elaboração das peças do 
procedimento, com integração das regras, 
entre outras, que resultam deste documento, e 
envio dessas peças aos órgãos competentes 
para contratar de cada entidade interveniente 
com vista à aprovação das mesmas, bem 
como fica mandatado para a designação do 
júri do procedimento, assim como para análise 
e aceitação, ou recusa, dos documentos de 
habilitação, caução ou outros documentos a 
serem apresentados pela entidade 
adjudicatária. 

 
3- Incumbirá também ao Município de Loures, 

através do serviço competente para o efeito, a 
prática dos atos tendentes à redução a escrito 
do contrato, designadamente, a notificação da 
decisão de adjudicação, solicitação dos 
documentos de habilitação, elaboração da 
minuta do contrato e elaboração do contrato. 

 
 

ARTIGO 8.º 
Aceitação do Mandatário do Agrupamento 

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

 
 

ARTIGO 9.º 
Mandato 

 
O mandato durará pelo mesmo período de tempo 
do Agrupamento de Entidades Adjudicantes e será 
exercido gratuitamente. 

 
 

ARTIGO 10.º 
Disposições Finais 

 
Estas regras de entendimento produzem efeitos 
após a sua assinatura 
 
 
 
 

Por ser esta a vontade expressa dos 
intervenientes, vai o presente documento, 
composto por 5 (cinco) páginas, ser rubricado e 
assinado em duplicado, ficando um exemplar em 
poder de cada uma das entidades intervenientes. 

 
Loures,17 de fevereiro de 2020. 

 
Pelo Município de Loures, 

 
Bernardino Soares 

(Presidente da Câmara Municipal) 
 
 
 

Pelo Município de Odivelas, 
 

Hugo Martins 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

PROPOSTA DE AUTORIZAÇÃO 
PARA INÍCIO E TIPO DE PROCEDIMENTO, 

APROVAÇÃO DO JÚRI 
E DESIGNAÇÃO DO GESTOR DO CONTRATO 

 
1. Na sequência de solicitação da Divisão de 

Administração Geral (DAG) através da 
informação n.º E/127087/2019, com o registo 
em webdoc com o mesmo número, com 
despacho de concordância do Sr. Vereador 
Gonçalo Caroço, bem como do teor do 
documento sob o título “Regras de 
entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, 
subscrito pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, enquanto representante 
do Município de Loures e pelo Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Odivelas, enquanto 
representante do Município de Odivelas e 
pelas razões constantes de tais documentos 
proponho a adoção do procedimento aquisitivo 
do tipo concurso público com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, nos termos 
da alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 
17.º, 18.º, e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º 
todos do Códigos dos Contratos Públicos 
(CCP) aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro na sua redação atual com 
vista a celebração de um contrato para 
aquisição de serviços de limpeza com inclusão 
de consumíveis e contentores asséticos e 
respetiva manutenção por lotes, em numero 
de dois cujo processo será desenvolvido sob o 
n.º 51818/DCA/2019. 
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2. O contrato em apreço terá produção de efeitos 
a 1 de outubro de 2020 e um período de 
vigência contratual de 1 (um) ano renovável 
automaticamente por iguais e sucessivos 
períodos de um ano até um período máximo 
de vigência contratual de 3 (três) anos salvo 
denúncia pelas partes nos termos 
contratualmente previstos. 

 
3. Nos termos do documento sob o titulo “Regras 

de entendimento para constituição de 
agrupamento de entidades adjudicantes”, as 
duas entidades identificadas constituir-se-ão 
em agrupamento de entidades adjudicantes 
neste procedimento à luz do disposto na 
alínea a) do n.º 1 do artigo 39.º do CCP. As 
regras resultantes do aludido entendimento já 
se encontram refletidas no conjunto das peças 
do procedimento aqui submetidas a aprovação 
relevando a designação do Município de 
Loures como representante do agrupamento 
para efeitos de condução do procedimento de 
formação do contrato. 

 
4. Para prossecução do processo de despesa, 

para além da presente proposta propõe-se 
ainda a aprovação do Programa do Concurso, 
do Caderno de Encargos e da Minuta do 
Anúncio do procedimento no Diário da 
República, pela Câmara Municipal, por ser o 
órgão competente para contratar, ao abrigo 
das competências próprias que detém à luz do 
estatuído na alínea f) do n.º 1 do art.º 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como ao abrigo do disposto 
nos artigos 36.º e 39.º ambos do Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, estimando-se 
que com a execução de todas as prestações 
que constituem o objeto do contrato a 
celebrar, para o período de três anos, o preço 
contratual (artigo 97.º do CCP) a pagar pelo 
Município de Loures possa ser na ordem de 
3.049.955,53 € (três milhões e quarenta e 
nove mil novecentos e cinquenta e cinco euros 
e cinquenta e três cêntimos), montante a que 
deverá acrescer o IVA à taxa legal em vigor. 

 
A componente de preço estimado para o 
Município de Loures (3.049.955,53 € - três 
milhões e quarenta e nove mil novecentos e 
cinquenta e cinco euros e cinquenta e três 
cêntimos), acrescida da componente de preço 
estimado para o Município de Odivelas 
(2.003.040,00 € - dois milhões três mil e 
quarenta euros), ditam um preço global 
estimado de 5.052.995,53 € (cinco milhões e 
cinquenta e dois mil novecentos e noventa e 
cinco euros e cinquenta e três cêntimos) para 
um triénio contratual. 

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

 
6. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 47.º do CCP, o fundamento aduzido 
pelo serviço requisitante para a fixação do 
preço base foi o seguinte: “(...) nova análise 
enquadrada nos preços atuais de mercado - o 
aumento do valor do salário mínimo nacional - 
a inclusão de novas instalações e o reforço da 
limpeza programada (reforço do n.º de 
elementos e alargamento de horários)”. 

 
7. Tendo presente o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º das “Regras de entendimento para 
constituição de agrupamento de entidades 
adjudicantes incumbe ao Município de Loures 
através do órgão competente para contratar, a 
nomeação do júri, pelo que se propõe que seja 
designado o seguinte, nos termos do disposto 
no artigo 67.º do CCP e que lhe seja conferida 
competência para prestar esclarecimentos 
quanto à boa compreensão e interpretação a 
fazer das regras das peças do procedimento, 
nos termos estatuídos no numero 1 do artigo 
50.º do CCP, para além do previsto no artigo 
69.º do mesmo Código: 

 
Presidente - Dr. Viriato Aguilar (CML); 
 
1.º Vogal Efetivo - Dr.ª Cláudia Cardoso (CMO); 
 
2.º Vogal Efetivo - Dr.ª Paula Marreiros (CML); 
 
3.º Vogal Efetivo - Sr.ª Paula Cardoso (CMO); 
 
4.º Vogal Efetivo - Dr.ª Tânia Brazão Silva (CML); 
 
1.º Vogal Suplente - Eng.ª Sofia Martins (SIMAR); 
 
2.º Vogal Suplente - Sr.ª Paula Pardal (CML); 
 
3.º Vogal Suplente - Sr.ª Albertina Machado 
(CML); 
 
4.º Vogal Suplente - Dr.ª Marta Vieira (CMO). 
 
Nas ausências e impedimentos dos membros do 
júri, o 1.º vogal efetivo e, na ausência deste, o 2.º 
vogal efetivo substituirão o presidente, e os vogais 
suplentes substituem os efetivos. 
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8. Propõe-se que a respetiva despesa ocorra 
pela rubrica 0204/020202 (2013 A 26), 
(conforme proposta de cabimento n.º 
5526/2019, autorizada em 11/12/2019. 

 
9. Nos termos e para os efeitos do disposto no 

artigo 290.º-A do CCP, o serviço requisitante 
indicou para gestor do contrato decorrente do 
procedimento a Sr.ª Albertina Machado, a 
exercer funções na DAG, e com o endereço 
de correio eletrónico dag_agc@cm-loures.pt, e 
telefone n.º 21150356, pelo que se propõe que 
seja nomeada como gestor do contrato a 
pessoa indicada. 

 
Loures, 17 de fevereiro de 2020 

 
A Instrutora do processo 

 
Tânia Brazão 

Técnica Superior Jurista 
 
 

De acordo 
 

O Chefe da DCA 
 

(Viriato Aguilar) 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 

 
 
 

CULTURA, DESPORTO E JUVENTUDE 
 

CULTURA 
 

Proposta de aprovação dos preços de venda ao 
público, nas lojas da Rede de Museus de Loures, 
de objetos alusivos à Rota Histórica das Linhas de 
Torres. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 83/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A diversidade e a inovação ao nível dos 

materiais de divulgação constituem fatores de 
valorização da oferta disponível nas lojas da 
Rede de Museus Municipais de Loures; 

B. Neste contexto e nos termos do documento 
com o registo webdoc n.º E/3690/2020, é 
proposta a venda de objetos alusivos à Rota 
Histórica das Linhas de Torres (saco em 
algodão e bloco de apontamentos 
estampados). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro em conjugação com a alínea e) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar o preço de venda ao público, com 
IVA incluído à taxa legal em vigor, nas lojas da 
Rede de Museus de Loures, de sacos e blocos, 
alusivos à Rota Histórica das Linhas de Torres, 
respetivamente nos valores de 6,00 € (seis euros) 
e 5,00 € (cinco euros), por unidade, nos termos da 
informação n.º E/3690/2020. 

 
 

• Saco em algodão estampado: 6,00 € 
 
• Bloco de apontamentos estampado A6: 5,00 € 

 
 

Loures, 13 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação dos bens móveis destinados a 
incorporar o acervo museológico e documental da 
Rede de Museus de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 84/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No segundo e terceiro quadrimestres de 2019, 

os Museus Municipais de Loures foram 
contactados por diversos particulares e 
pessoas coletivas, manifestando a intenção de 
doar ao Município as peças constantes da lista 
em anexo à informação registada com o n.º 
E/141466/2019; 
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B. A iniciativa dos doadores constitui um 
contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

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

 
D. A incorporação por doação encontra-se 

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

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da aI. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo, registado com o n.º E/141466/2019, com o 
valor total atribuído de 26.235,00 € (vinte e seis mil 
duzentos e trinta e cinco euros) e que se destinam 
a incorporar o acervo museológico e documental 
da Rede de Museus de Loures. 

 
 

Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

 
 
 

LISTAGEM 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM - RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
1 Bidé (carimbo Fábrica de Loiça de Sacavém) 100,00 € Orlando Manuel de 

Jesus Duarte 
1 Prato, formato Lagos, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 15,00 € David Duarte 
1 Prato grande, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 40,00 € 
4 Azulejos, marca relevada UCEL 40,00 € 

(10,00 €/unidade) 
Clive Gilbert 

1 Travessa; marca Fábrica de Loiça de Sacavém 50,00 € Ana Bela Sales Pereira 
1 Prato Raso, formato Berlim, marca estampada Gilman & Cta.- Sacavém- 
Portugal 

30,00 €  
Eugénia de Jesus 

Correia 1 Prato de Sopa, motivo decorativo n.º 1029, formato Aldeia, marca estampada 
Gilman & Cta. - Sacavém - Made in Portugal 

30,00 € 

3 Pratos rasos, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 45,00 € 
(15,00 € /unidade) 

 
Vanda Conceição Agrela 

Francisco 2 Pratos fundos p/ sopa, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 30, 00 € 
(15,00€ /unidade) 

 
Serviço de Chá, marca estampada Gilman & Cta.   
   
1 Bule 60,00 €  

 
 
 
 

José Carlos Nunes 
Godinho 

 
 
 
 
 

1 Leiteira 40,00 € 
1 Açucareiro 40,00 € 
1 Manteigueira 50,00 € 
1 Tigela 25,00 € 
 
2 Pratos fatias 

 
100,00 € 

(50,00 €/unidade) 
 
12 Chávenas p/ chá c/ pires 

 
240,00 € 

(20,00 €/unidade) 
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3 Pires 

 
30,00 € 

(10,00 €/unidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José Carlos Nunes 
Godinho 

  
Peças de serviço de jantar, marca estampada Gilman & Cta.  
  
1 Travessa 60,00 € 
 
6 pratos rasos 

 
120,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
6 pratos fundos 

 
120,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
6 pratos p/ fruta 

 
90,00 € 

(15,00 €/unidade) 
  
Outras peças:  
  
1 tigela grande branca, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
1 tigela formato Douro, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
1 tigela, motivo Estátua, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
1 prato de cozinha (Convento de Tomar), marca Gilman & Cta. 50,00 € 
1 taça (Convento de Tomar), marca Gilman & Cta. 40,00 € 
1 prato fundo p/ sopa, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
 
3 pratos rasos, motivo Estátua, marca Gilman & Cta. 

 
60,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
1 prato raso, motivo Estátua, marca Real Fábrica de Sacavém 

 
20,00 € 

 
 
1 Prato Comemorativo, carimbo Fábrica de Loiça de Sacavém 150,00 €  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos e Manuela 
Ramos dos Santos 

1 Prato raso, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
1 Prato raso, sem marca 15,00 € 
1 Prato raso, formato LIMOGES, sem marca 25,00 € 
1 Prato raso, motivo ESTÁTUA, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
 
5 Pratos p/ sopa, motivo ESTÁTUA, marca Gilman & Cta. 

 
100,00 € 

(20,00 €/unidade) 
Peças de serviço de jantar, marca Gilman & Cta. - Sacavém  
  
1 Terrina 60,00 € 
1 Saladeira 40,00 € 
 
2 Travessas 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
8 Pratos rasos 

 
160,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
5 Pratos p/ sopa 

 
100,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
6 Pratos p/ fruta 

 
90,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
6 Pratos p/ doce 

 
60,00 € 

(10,00 €/unidade) 
  
Peças de Serviço de chá, marca estampada Gilman & Cta. Motivo n.º 5074  
  
1 Bule 40,00 € 
1 Leiteira 20,00 € 
1 Açucareiro 20,00 € 
1 Manteigueira 20,00 € 
2 Pratos p/ fatias 50,00 € 

(25,00 €/unidade) 
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12 Chávenas p/ chá c/ pires 

 
240,00 € 

(20,00 €/unidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlos e Manuela 
Ramos dos Santos 

  
5 Pratos rasos, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Lobito 75,00 € 

15,00 €/unidade) 
 
12 Pratos p/ sopa, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
180,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
6 Pratos p/ fruta, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
60,00 € 

(10,00 €/unidade) 
 
4 Pratos rasos, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Arraial 

 
60,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
12 Pratos p/ sopa, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Arraial 

 
180,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
6 Chávenas p/ chá c/ pires, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Arraial 

 
120,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
5 Chávenas p/ chá c/ pires, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Lobito 

 
100,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
1 Pires, marca Fábrica de Loiça de Sacavém, motivo Lobito 

 
5,00 € 

 
4 Chávenas p/ chá, marca Gilman & Cta. 

 
40,00 € 

(10,00 €/unidade) 
 
3 Tigelas, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
45,00 € 

(15,00 €/unidade) 
 
3 Canecas, marca Fábrica de Loiça deSacavém 

 
30,00 € 

(10,00 €/unidade) 
 
6 Chávenas almoçadeiras c/ pires, marca Fábrica de Loiça de Sacavém 

 
60,00 € 

(10,00 €/unidade) 
 
 
1 Prato decorativo, marca gravada COROA/GRANITO 50,00 €  

 
Alfredo Correia 

1 Leiteira, formato COIMBRA, marca Gilman & Cta. 20,00 € 
1 Pires, formato COIMBRA, marca Gilman & Cta. 10.00 € 
1 Cinzeiro (CARAVELA), marca Gilman & Cta. 30,00 € 
1 Jarra - Festa do Avante, marca S - Fábrica de Loiça de Sacavém 30,00 € 
 
 
1 Chávena para chá, motivo METZ, sem marca 30,00 €  

 
 
 
 
 
 

José Manuel Carvalho 
Fava 

1 Prato p/ doce, motivo TOGO, formato BERLIM, marca Gilman & Cta. - Sacavém 
- Portugal 

25,00 € 

 
2 Pratos p/ sopa, motivo TOGO, formato BERLIM, marca Gilman & Cta. - 
Sacavém - Portugal 

 
50,00€ 

(25,00 €/unidade) 
 
3 Pratos rasos, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 

 
60,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
3 Pratos p/ sopa, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 

 
60,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
2 Pratos de cozinha, motivo decorativo n.º 708, marca Gilman & Cta. - Sacavém - 
Portugal 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Prato de cozinha, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 

 
30,00 € 

1 Açucareiro, motivo ELEGANTE, marca Real Fábrica de Sacavém 40,00 € 
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1 Bidé, formato BIDET, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 100,00 €  
Cândido Alves  

2 Lavatórios com coluna, formato INGLÊS, marca Gilman & Cta. - Sacavém - 
Portugal 

 
200,00 € 

(100,00 €/unidade) 
 
 
2 Pratos rasos, marca Real Fábrica de Sacavém - Gilman & Cta., motivo Beira 60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noémia da Conceição 
Nunes Pereira Ferreira 

 
2 Pratos p/ doce, marca Coroa/Granito, motivo Beira 

 
40,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
3 Pratos rasos, marca Gilman & Cta. - Sacavém, motivo Chorão 

 
60,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
3 Pratos p/ sopa, marca Gilman & Cta. - Sacavém, motivo Chorão 

 
60,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
1 Prato raso, marca Fábrica de Louça de Sacavém/Âncora, motivo Estátua 

 
30,00 € 

 
3 Pratos p/ sopa, marca Real Fábrica de Sacavém - B.H.S. & Cta., motivo Estátua 

 
90,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Prato p/ sopa, marca Gilman & Cta. - Sacavém, motivo Estátua 

 
20,00 € 

 
2 Pratinhos p/ manteiga, marca Fábrica de Loiça de Sacavém - Portugal, motivo 
Estátua 

 
10,00 € 

(5,00 €/unidade) 
 
1 Prato raso, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 

 
30,00 € 

1 Prato raso, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 30,00 € 
 
2 Pratos rasos, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Prato p/ sopa, marca Gilman & Cta. - Sacavém - Portugal, motivo aerografado 

 
25,00 € 

 
1 Travessa, motivo Metz, marca Fábrica de Louça de Sacavém 200,00 €  

 
 
 
 
 
 
 

Hector Castro 

1 Travessa motivo Excelsior, marca Gilman & Cta. - Sacavém 200,00 € 
1 Prato raso, marca Gilman & Cta.- Sacavém 30,00 € 
1 Prato raso, motivo Leça, marca Gilman & Cta.- Sacavém 30,00 € 
1 Tigela, motivo Estátua, marca Gilman & Cta. - Sacavém 30,00 € 
1 Pratinho, motivo Marinha, marca Coroa/Sacavém 20,00 € 
1 Pratinho, motivo Chorão, marca Gilman & Cta. - Sacavém 5,00 € 
1 Pratinho, motivo Faisão, marca Gilman & Cta. - Sacavém 5,00 € 
4 Chávenas p/ café c/ pires, marca Gilman & Cta. - Sacavém 60,00 € 
1 Cinzeiro, marca Gilman & Cta. - Sacavém 30,00 € 
1 Tinteiro, sem marca 100,00 € 
1 Candeeiro, marca Sacavém - Made in Portugal 100,00 € 
1 Candeeiro (adaptado de um frasco p/ chá), marca Sacavém - Made in Portugal 100,00 € 
 
2 Suportes para toalheiro, marca Sacavém Noir Loiça Vitrificada (selo 
autocolante) 

 
40,00 € 

(20,00 €/unidade) 
 
1 Grade de madeira para azulejos 

 
20,00 € 

48 Azulejos de padrão relevados 500,00 € 
18 Frisos relevados 180,00 € 
 
 
1 Bacia de cama marca Gilman & Cta. - Sacavém 100,00 € Segismundo Pinto 
 
 
1 Prato raso, marca England 20,00 €  

 
 
 
 

Helena Morim 

 
2 Pratos rasos, motivo Bussaco, marca Gilman & Cta. - Sacavém 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Saladeira, motivo Beira, sem marca 

 
40,00 € 

1 Azeitoneira, motivo Beira, marca Coroa/granito 40,00 € 
1 Molheira, sem marca 30,00 € 
1 Concha, sem marca 30,00 € 
1 Prato p/ fruta, motivo Amélia, marca Coroa/granito 30,00 € 
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1 Prato coberto (s/ tampa), motivo Amélia, marca Gilman & Cta.- Sacavém 50,00 €  
 
 
 
 
 
 
 
 

Helena Morim 

1 Saladeira, formato Meia Cana, marca Gilman & Cta. – Sacavém 40,00 € 
1 Molheira c/ prato, marca Gilman & Cta. – Sacavém 40,00 € 
1 Mostardeira c/ prato, marca Gilman & Cta. – Sacavém 30,00 € 
1 Travessa, sem marca 30,00 € 
1 Travessa, marca Gilman & Cta. – Sacavém 40,00 € 
 
2 Pratos rasos (aba lisa), marca Gilman & Cta. – Sacavém 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Prato raso (aba lisa), sem marca 

 
20,00 € 

 
3 Pratos rasos (aba relevada), marca Gilman & Cta. – Sacavém 

 
90,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
2 Pratos p/ sopa (aba relevada), marca Gilman & Cta. – Sacavém 

 
60,00 € 

(30,00 €/unidade) 
 
1 Bule, formato Meia Cana, marca Gilman & Cta. – Sacavém 

 
60,00 € 

1 Caneca, motivo Estátua, sem marca 40,00 € 
 
153 peças de cerâmica (em chacota) para serem utilizadas nas atividades de 
dinamização desenvolvidas pelo Serviço Educativo 

---- Maria do Carmo B.M.F. 
Azevedo 

 
TOTAL: 7.750,00 €  

 
 
 

MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM – CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO MANUEL JOAQUIM AFONSO 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
28 publicações 980,00 € Jorge Welsh Work’s of 

Art Ltd. 
Conjunto de vários documentos (v. lista em anexo) 9.200,00 € Esmeralda Alves Galvão 
6 Litografias com reprodução de figuras regionais 300,00 € 

(50,00 €/unidade) 
Hector Castro 

 
TOTAL: 10.480,00 €  

 
 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES – RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
1 Travessa oval, Fábrica Guerreiro 30,00 € Fernando José 

Rodrigues 
 
 
1 Lençol de linho com as iniciais MA bordadas em ponto cruz 1.000,00 € Camilo Máximo dos 

Santos 
 
 
24 Figuras em cerâmica (autoria de António Sampaio) e respetivos folhetos (2) e 
Cartaz de divulgação 

6.000,00 € 
(250,00 €/unidade) 

Paulo Alexandre Pinto 
Sampaio 

 
 
Fato de noivo:   

 
 
 
 

Maria Albertina Inácio 

  
1 Casaco 75,00 € 
1 Calças 50,00 € 
  
Outros:  
  
1 Touca com bordado inglês 40,00 € 
1 Vestido de Carnaval 50, 00 € 
 
2 Babetes 

 
50,00 € 

(25,00 €/unidade) 
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Roupa de bébé:   

 
 
 
 
 
 
 
 

Maria Albertina Inácio 

  
1 Calças 15,00 € 
 
2 Calções 

 
70,00 € 

(35,00 €/unidade) 
 
3 Camisinhas interiores 

 
75,00 € 

(25,00 €/unidade) 
 
1 Meias 

 
7,50 € 

1 Cueca plástica 25,00 € 
1 Touca 35,00 € 
1 Camisola interior 15,00 € 
1 Toalha 25,00 € 
1 Botas 7,50 € 
 
Outros: 
 

 

1 Cortina em pano de cantareira/Iouçeiro 25,00 € 
1 Cortina em pano de cantareira/louceiro (incompleta/truncada) 7,50 € 

 
TOTAL: 7.602, 50 €  

 
 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES - CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO ANSELMO BRAANCAMP FREIRE 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
1 Fotografia postal 60,00 € Maria Helena Cabrita 

Rodrigues dos Santos 
 

TOTAL: 60,00 €  
 
 
 

MUSEU DO VINHO E DA VINHA DE BUCELAS - ÁREA DE RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR DOADOR 
1 Pedra de amolar 7,50 €  

 
 
 
 

Laura Carvalho Alves 
Paulino 

1 Rachadeira de três 50,00 € 
1 Rachadeira de quatro 50,00 € 
1 Tesoura 10,00 € 
1 Espicho 30,00 € 
1 Torquês 25,00 € 
1 Navalha 50,00 € 
1 Serrote 30,00 € 
1 Lima 5,00 € 
1 Travadoura 25,00 € 
1 Navalha 30,00 € 
1 Navalha de enxertia 15,00 € 
1 Cesto para colocar as ferramentas 15,00 € 

 
TOTAL: 342,50 €  

 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de aceitação, a benefício de inventário, 
da doação de monografias a integrar no acervo da 
Rede de Bibliotecas de Loures. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 85/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

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

 
B. Foi manifestada a vontade, pela Sra. Linda 

Batista, de doação ao Município de 
monografias, para integração no acervo da 
Rede de Bibliotecas de Loures, nos termos 
descritos no documento registado sob o n.º 
E/88207/2019; 

 
C. A Divisão de Cultura - Área de Bibliotecas, deu 

parecer favorável à incorporação das obras no 
seu acervo. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação das obras indicadas no 
documento anexo, registado em webdoc sob o n.º 
E/88207/2019, às quais foi atribuído o valor 
conjunto estimado de 100,00 € (cem euros). 

 
 

Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

Listagem de monografias 
 

Un Autre Nome Pour L’amour, de Collen 
McGullough (Versão Francesa); 
 
La Tour des Anges, de Philip Pullman (Versão 
Francesa); 
 

Ne vous noyez pas dans un verre d’eau, de 
Richard Carlson (Versão Francesa); 
 
L’amant, de Marguerite Duras (Versão Francesa); 
 
Tous les Soleis, de Bertrand Visage (Versão 
Francesa); 
 
Hernux Tantamoq, de Michael Hoeye (Versão 
Francesa); 
 
Reviens Simone, de Madeleine Chapsal (Versão 
Francesa); 
 
Luís Camões. Edição da Fundação Calouste 
Gulbenkian; 
 
Os Anjos Não Têm Asas, de Ruy de Carvalho; 
 
A Minha Filha em França, de Barbara Stéphanie 
Keating; 
 
Frida Kahlo - Uma Vida, de Rauda Jamis; 
 
O Giant George, de Dave Nasser; 
 
101 Dias em Bagdad, de Asne Selerstad; 
 
Em Nome da Mágoa e da Esperança, de Noa; 
 
O Lado Sem Nome, de Diane Wei Liang; 
 
Casamento Forçado, Chitra Barrerjee Divakarvni; 
 
Deserto Real, de Jean Sasson; 
 
Elogio do Silêncio, de Marc de Smedt; 
 
Tudo o que Temos Cá Dentro, de Daniel Sampaio; 
 
Lucrécia Borgia 1480/15 19 de Geneviève 
Chastenet 
 
Canja de Galinha para a Alma; Jack Canfield e 
Mark Victor Hansen; 
 
O Harém, de Barbara Nadel; 
 
As Festas das Rosas, de Indu Sundaresan; 
 
O Olhar Oblíquo do Mal, de Dean Koontz; 
 
Assuntos de Família, Rohinton Mistry; 
 
Corpo de Mulher Sabedoria de Mulher, de 
Christiane Northrup; 
 
A Verdade ao Amanhecer, de Ernest Hemingway; 
 
O Velho e o Mar, de Ernest Hemingway; 
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Antologia Poética, de Manuel Bandeira; 
 
Camões Diário, Edição do Conselho da 
Revolução. 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE TARIFAS 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 76/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Freguesia de Loures, com o NIF 506849171, 

solicitou a utilização da Sala Polivalente da 
Biblioteca Municipal José Saramago, para a 
realização da conferência “Quem assim vive 
com estes móveis. Quotidianos rurais da gente 
comum”, no dia 6 de dezembro de 2019, entre 
as 20h30 e as 23h00; 

 
B. A utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 

Municipal José Saramago prevê o pagamento 
por hora, do valor de 18,00 € (dezoito euros), 
IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de duas horas e 

trinta minutos, correspondendo a um valor 
total de 45,00 € (quarenta e cinco euros), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade supramencionada requereu a 

isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. e) do artigo 19.º das Normas de 
Funcionamento da Rede de Bibliotecas 
Municipais, em vigor, conjugado com a al. u) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento, à Freguesia de Loures, 
pela utilização da Sala Polivalente da Biblioteca 
Municipal José Saramago, no valor total de 45,00 
€ (quarenta e cinco euros), com IVA incluído, à 
taxa legal em vigor. 

 
 
 
 

Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 77/2020 
 

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

513124853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
nos dias 1 e 15 de dezembro de 2018, para a 
realização das iniciativas Pinheirinho de Natal 
e Festa de Natal; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90 € 
(onze euros e noventa cêntimos) em período 
diurno e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 
cêntimos) em período noturno, isento de IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de vinte e 

quatro horas (dezanove horas em horário 
diurno e cinco horas em horário noturno), 
sendo o valor a pagamento de 292,25 € 
(duzentos e noventa e dois euros e vinte e 
cinco cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 292,25 € 
(duzentos e noventa e dois euros e vinte e cinco 
cêntimos). 
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Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 79/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Universal Events - Associação, com o NIF 

514328290, solicitou a cedência do Pavilhão 
do Oriente, para a realização da iniciativa 
Urban Obstacles; 

 
B. A ocupação do Pavilhão do Oriente 

pressupõe, ao abrigo da deliberação aprovada 
na 8.ª Reunião Ordinária do Executivo 
Municipal, de 14/02/2018, o pagamento, por 
hora, de 5,44 € (cinco euros e quarenta e 
quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens e de 10,53 € (dez 
euros e cinquenta e três cêntimos), para a 
realização de iniciativas, IVA não incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de oitenta horas 

para montagens/desmontagens (4 a 7 e 10 de 
dezembro de 2018) e de vinte nove horas para 
a iniciativa (8 e 9 de dezembro de 2018), 
perfazendo um valor total a pagamento de 
910,90 € (novecentos e dez euros e noventa 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à Universal Events - 
Associação, no valor total de 910,90 € 
(novecentos e dez euros e noventa cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
 

Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Carlos 
César Cipriano Araújo por integrar os Corpos 
Sociais da Universal Events - Associação) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 80/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Taekwondo Clube de Santo António dos 

Cavaleiros, com o NIF 505258030, realizou no 
dia 25 de maio de 2019, o 1.º workshop 
Taekids 2019, no Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado prevê o pagamento por hora, de 
11,29 € (onze euros e vinte e nove cêntimos), 
isento de IVA; 

 
C. A utilização teve a duração de seis horas, nos 

termos da informação registada sob o webdoc 
n.º E/8358/2020, correspondendo a um valor a 
pagamento de 67,74 € (sessenta e sete euros 
e setenta e quatro cêntimos), isento de IVA; 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela respetiva utilização, ao Taekwondo Clube de 
Santo António dos Cavaleiros, no valor total de 
67,74 € (sessenta e sete euros e setenta e quatro 
cêntimos), isento de IVA. 
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Loures, 10 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 81/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Rotary Club de Loures (Rotaract Clube de 

Loures), com o NIPC 502847050, solicitou a 
utilização do Cineteatro de Loures, para a 
realização de evento de cariz cultural, no dia 5 
de outubro de 2019, entre as 9h00 e as 12h00 
e as 13h00 e as 18h00; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento de 6,70 € (seis euros 
e setenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal 
em vigor, a que acresce o valor de 1,00 € (um 
euro) por hora por se realizar em dia de fim de 
semana; 

 
C. A ocupação teve a duração de oito horas, 

correspondendo a um valor total a pagamento 
de 61,60 € (sessenta e um euros e sessenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 

 
D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 

do valor relativo à utilização acima indicada. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 10.º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de Loures, 
em conjunção com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela utilização respetiva, ao Rotary 
Club de Loures (Rotaract Clube de Loures), no 
valor total 61,60 € (sessenta e um euros e 
sessenta cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor. 

 
 
 
 
 
 

Loures, 13 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 82/2020 
 

Considerando que: 
 
A. O Futebol Clube do Prior Velho, com o NIF 

501914617, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro, para a prática regular de 
desportos de combate, na época 2018/2019; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
prevê o pagamento, por hora, de 7,91 € (sete 
euros e noventa e um cêntimos), isento de 
IVA; 

 
C. A ocupação teve a duração total de cinquenta 

horas (entre outubro de 2018 e abril de 2019), 
sendo o valor a pagamento, de 395,50 € 
(trezentos e noventa e cinco euros e cinquenta 
cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

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

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, ao 
Futebol Clube do Prior Velho, no valor total de 
395,50 € (trezentos e noventa e cinco euros e 
cinquenta cêntimos), isento de IVA. 
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Loures, 13 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
 

n.º 97/2020 
 

Considerando que: 
 
A. A Divisão de Intervenção Social, no âmbito 

das suas competências, acompanha e apoia 
as entidades de caráter social, no 
desenvolvimento da sua atividade; 

 
B. A Start Social - Cooperativa Sócio-Educativa 

para o Desenvolvimento Comunitário, CRL. 
(NIPC 505391198) desenvolve um trabalho a 
favor da comunidade do Concelho que se 
reveste da maior importância; 

 
C. A Start Social - Cooperativa Sócio-Educativa 

para o Desenvolvimento Comunitário, CRL. 
solicitou a reserva do Pavilhão António 
Feliciano Bastos para a realização da iniciativa 
“Festa de Natal”, evento que decorreu no 
passado dia 13 de dezembro de 2019; 

 
D. Esta entidade solicitou à autarquia a isenção 

do pagamento de taxas respeitantes à 
utilização deste equipamento municipal; 

 
E. A utilização do Pavilhão António Feliciano 

Bastos teve uma duração total de 16 horas, 
correspondendo a um custo total de 434,93 € 
(quatrocentos e trinta e quatro euros e noventa 
e três cêntimos), com IVA incluído à taxa legal 
em vigor. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a isenção do pagamento de 
encargos da utilização do Pavilhão António 
Feliciano Bastos, à Start Social - Cooperativa 
Sócio-Educativa para o Desenvolvimento 
Comunitário, CRL. no valor de 434,93 € 
(quatrocentos e trinta e quatro euros e noventa e 
três cêntimos), iva incluído à taxa legal em vigor. 

Loures, 13 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

AMBIENTE 
 

Proposta de aprovação de Adenda ao Protocolo 
de Cooperação celebrado entre o Município de 
Loures e Sogilub - Sociedade de Gestão Integrada 
de Óleos Lubrificantes Usados, Lda.. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 86/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Em 26 de abril de 2017 foi celebrado um 

protocolo de cooperação com a SOGILUB - 
Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados, Lda., através do qual as 
partes estabeleceram mecanismos de 
cooperação com vista à gestão 
ambientalmente equilibrada dos óleos 
lubrificantes usados produzidos pelo Município 
de Loures, em razão da licença atribuída à 
SOGILUB pelo despacho n.º 4383/2015 
proferido pelos Ministérios da Economia e do 
Ambiente, Ordenamento do Território e 
Energia e publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 84, do dia 30 de abril de 2015; 

 
B. Nos termos da cláusula oitava do Protocolo 

identificado no considerando anterior e do 
número 1 do referido despacho, o Protocolo 
tem um período de duração determinado até 
31 de dezembro de 2019; 

 
C. Em 4 de outubro de 2019 foi proferido o 

Despacho n.º 9429/2019 pelos Secretários de 
Estado da Defesa do Consumidor e do 
Ambiente, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 201, do dia 18 de outubro de 
2019 que, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.º 152-D/2017, concede a 
prorrogação da licença da SOGILUB, pelo 
período de um ano, com efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2020; 
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D. Para salvaguarda da responsabilidade 
material e financeira pela gestão de óleos 
usados e do interesse público do Sistema 
Integrado de Gestão de Óleos Usados para 
cumprimento dos objetivos nacionais de 
recolha, regeneração, reciclagem e 
valorização e no seguimento do acolhimento e 
autorização da Agência Portuguesa do 
Ambiente e Direção-Geral das Atividades 
Económicas sobre os termos da presente 
adenda, vem a SOGILUB apresentar ao 
Município a presente adenda ao Protocolo 
referido no considerando A) que visa a mera 
modificação do prazo inicial. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea u) do número 1 do Artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
Adenda ao Protocolo de Cooperação entre o 
Município de Loures e a Sogilub - Sociedade de 
Gestão Integrada de Óleos Lubrificantes Usados, 
Lda., nos termos da minuta que se anexa. 

 
 

Loures, 13 de fevereiro de 2020 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 

                                    
 

ADENDA 
 

ao PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Celebrado 
 
Entre: 
 
Sogilub - Sociedade de Gestão Integrada de Óleos 
Lubrificantes Usados, Lda., sociedade comercial 
por quotas, com sede na Av. Eng.º Duarte 
Pacheco, Torre 2, Piso 6, Sala 4, Amoreiras, 1070-
102 Lisboa, titular do número único de pessoa 
coletiva e identificação fiscal 507026594, 
matriculada na 3.ª Secção da Conservatória do 
Registo Comercial de Lisboa sob o mesmo 
número, com o capital social de 50.000,00 euros, 
neste ato devidamente representada pelo seu 
Diretor Executivo, Aníbal Vicente, com poderes 
para o ato, adiante designada por “SOGILUB”, 
 

e 
 
Município de Loures, com sede em Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996 neste ato representado por Dr. 
Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures com 
poderes para o ato, adiante designado por 
Município de Loures. 
 
Considerando que: 
 
A) Em 26 de abril de 2017 foi celebrado um 

Protocolo de Cooperação (adiante Protocolo), 
através do qual as partes estabeleceram 
mecanismos de cooperação - designadamente 
na colocação de oleão(ões) como local(is) de 
receção de óleos usados - com vista à gestão 
ambientalmente equilibrada dos óleos 
lubrificantes usados produzidos pela Entidade, 
em razão da licença atribuída a esta pelo 
Despacho n.º 4383/2015 proferido pelos 
Ministérios da Economia e do Ambiente, 
Ordenamento do Território e Energia e 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 
84, do dia 30 de abril de 2015; 

 
B) Nos termos da cláusula oitava do Protocolo 

identificado no considerado anterior e do 
número 1 do referido despacho, o Protocolo 
tem um período de duração determinado até 
31 de dezembro de 2019; 

 
C) Em 4 de outubro de 2019 foi proferido o 

Despacho n.º 9429/2019 pelos Secretários de 
Estado da Defesa do Consumidor e do 
Ambiente, publicado no Diário da República, 
2.ª Série, n.º 201, do dia 18 de outubro de 
2019 que, nos termos do n.º 1 do artigo 16.º 
do Decreto-Lei n.° 152-D/2017, concede a 
prorrogação da licença da Sogilub, pelo 
período de um ano, com efeitos a partir de 1 
de janeiro de 2020; 

 
D) Para salvaguarda da responsabilidade 

material e financeira pela gestão de óleos 
usados e do interesse público de continuidade 
do SIGOU para cumprimento dos objetivos 
nacionais de recolha, regeneração, reciclagem 
e valorização e no seguimento do acolhimento 
e autorização da APA e DGAE sobre os 
termos da presente adenda, vem a Sogilub 
apresentar à Entidade a presente adenda ao 
Protocolo referido no considerando A) que visa 
a mera modificação do prazo inicial. 
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É, pois, celebrado e reciprocamente aceite pelas 
partes a presente adenda, que se subordina aos 
considerandos anteriores e se rege pelas 
seguintes cláusulas, que dele fazem parte 
integrante: 

 
1.ª 

 
As partes acordam em alterar a Cláusula Oitava 
do Protocolo, a qual passa a ter a seguinte 
redação: 

 
«O presente Protocolo tom um período de duração 
até 31 de dezembro de 2020.» 

 
 

2.ª 
 

As partes acordam que, durante o período de 
duração indicado na cláusula anterior, manter-se-
ão em vigor todas as restantes disposições do 
Protocolo. 
 
 
O presente aditamento é feito em duplicado, 
ficando cada um dos outorgantes com um 
exemplar. 

 
Lisboa, … de janeiro de 2020 

 
Pela SOGILUB 

 
Aníbal Vicente 

(Diretor Executivo) 
 
 
 

Pelo Município de Loures 
 

Dr. Bernardino Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS VETERINÁRIOS 
 

Proposta de celebração de Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Anonimais - Pelos Animais Sem Dono, com vista 
ao aumento da capacidade de execução do 
Programa CED (Captura, Esterilização e 
Devolução de gatos errantes). 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 87/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as 

medidas para a criação de uma rede de 
centros de recolha oficial (CRO) de animais e 
para a modernização dos serviços municipais 
de veterinária, determinando a proibição do 
abate de animais errantes como forma de 
controlo da população, privilegiando a 
esterilização; 

 
B. Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 

de abril, veio fixar as condições e normas 
técnicas a que devem obedecer os programas 
de controlo das populações errantes de 
animais de companhia, nomeadamente os 
programas de captura, esterilização e 
devolução de gatos (CED), e o funcionamento 
dos centros de recolha oficial; 

 
C. A este nível, cabe aos centros de recolha 

oficial promover a esterilização dos animais 
errantes, nomeadamente através de 
campanhas de esterilização, bem como 
promover ações de sensibilização para os 
benefícios da esterilização de animais não 
destinados à criação junto da população; 

 
D. Estas campanhas e ações devem, sempre que 

possível, incluir a colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
animal. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pelas alíneas o) e u) do n.º 1 do art.º 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
que estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, aprovar a celebração do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Anonimais - Pelos Animais Sem Dono, com vista 
ao aumento da capacidade de execução do 
Programa CED (Captura, Esterilização e 
Devolução de gatos errantes), nos termos da 
minuta que se anexa. 
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Loures, 14 de fevereiro de 2020. 
 

O Vice-Presidente 
 

(a) Paulo Piteira 
 
 
 

                      
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

entre o Município de Loures 
 

e a Associação Anonimais 
 

Entre: 
 
O Município de Loures, adiante também 
designado por “Município”, pessoa coletiva de 
direito público número 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
representada pelo seu Presidente, Dr. Bernardino 
José Torrão Soares 
 
e 
 
a Associação ANONIMAIS - Pelos animais sem 
dono, adiante também designada por 
“Associação”, pessoa coletiva número 513889345, 
com sede na Rua Principal, 15, Casa do 
Pinheirinho, 2640-363, Igreja Nova, aqui 
representada pelo seu Presidente, Luís Manuel 
Alcobia Coelho. 
 
Também designados por “Partes” ou por “Parte” 
quando conjunta ou indistintamente referidos. 
 
 
Considerando que: 
 
1- A Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, aprovou as 

medidas para a criação de uma rede de 
centros de recolha oficial (CRO) de animais e 
para a modernização dos serviços municipais 
de veterinária, determinando a proibição do 
abate de animais errantes como forma de 
controlo da população, privilegiando a 
esterilização; 

 
2- Para o efeito, a Portaria n.º 146/2017, de 26 

de abril, veio fixar as condições e normas 
técnicas a que devem obedecer os programas 
de controlo das populações errantes de 
animais de companhia, nomeadamente os 
programas de captura, esterilização e 
devolução de gatos (CED), e o funcionamento 
dos centros de recolha oficial; 

3- A este nível, cabe aos centros de recolha 
oficial promover a esterilização dos animais 
errantes, nomeadamente através de 
campanhas de esterilização, bem como 
promover ações de sensibilização para os 
benefícios da esterilização de animais não 
destinados à criação junto da população; 

 
4- Estas campanhas e ações devem, sempre que 

possível, incluir a colaboração do movimento 
associativo e das organizações não-
governamentais de ambiente e de proteção 
animal; 

 
5- No que concerne especificamente aos gatos 

errantes, nos termos da mesma Portaria, e 
nos casos em que tal se justifique, podem as 
câmaras municipais, como forma de gestão 
daquela população, sob parecer do médico 
veterinário municipal, autorizar a manutenção, 
em locais especialmente designados para o 
efeito, de colónias de gatos, no âmbito de 
programas de captura, esterilização e 
devolução (CED) ao local de origem; 

 
6- A Associação Anonimais é uma entidade 

legalmente constituída, com sede no concelho 
de Mafra e que se dedica à proteção animal, 
recolhendo animais de rua e promovendo, 
com recurso a parcerias médico-veterinárias, 
os cuidados médico-veterinários necessários 
ao seu bem-estar e o controlo da natalidade, 
através da esterilização de felídeos. 

 
 
É livremente celebrado e de boa-fé reduzido a 
escrito o presente Protocolo de Colaboração, que 
se regerá pelas cláusulas seguintes: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA 

(Âmbito) 
 

O presente protocolo estabelece os termos da 
colaboração entre as partes com o objetivo do 
controlo da população de animais errantes, 
através da recolha e esterilização, em 
cumprimento da legislação em vigor. 

 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
(Programa CED - Captura, Esterilização 

e Devolução) 
 

1. Visando o controlo de felídeos do concelho, e 
no âmbito de um programa CED - Captura, 
Esterilização e Devolução ao local de origem, 
a Associação compromete-se a proceder à 
captura de animais de colónias e 
assilvestrados do concelho, procedendo 
posteriormente à devolução dos mesmos ao 
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local de origem, até um número total de 500 
(quinhentos) gatos, disponibilizando o 
transporte para o efeito, até ao Centro de 
Recolha Oficial de Loures. 

 
2. As ações referidas no número anterior, terão o 

valor unitário de 7,00 € (sete euros) por animal 
e com um limite máximo de 3.500,00 € (três 
mil e quinhentos euros), valor correspondente 
à contrapartida financeira devida pelo 
Município à Associação pela execução das 
obrigações previstas na presente Cláusula do 
protocolo. 

 
3. Sem prejuízo das demais obrigações legais 

aplicáveis, a Associação compromete-se a 
colaborar com a autarquia intervindo nessas 
colónias com os seguintes objetivos: 

 
a) A existência de um plano de gestão da 

colónia, do qual conste a identificação do 
médico veterinário assistente e das pessoas 
que na entidade são responsáveis pela 
execução do programa; 

 
b) Que os animais que compõem a colónia são 

avaliados periodicamente do ponto de vista 
clínico, de forma a despistar doenças 
transmissíveis que, casuisticamente, sejam 
consideradas importantes; 

 
c) Que os animais portadores de doenças 

transmissíveis a outros animais ou a seres 
humanos são retirados da colónia. 

 
4. A colónia intervencionada será supervisionada 

pelo médico veterinário municipal, 
comprometendo-se a Divisão de Serviços 
Veterinários a assegurar que são prestados os 
cuidados de saúde e alimentação adequados 
aos animais, controlando as saídas ou 
entradas de novos animais, ou quaisquer 
outros fatores que perturbem a estabilidade da 
colónia, a segurança e a tranquilidade pública 
e da vizinhança, mantendo registos 
devidamente atualizados e disponíveis. 

 
5. A Divisão de Serviços Veterinários deve 

assegurar que as dimensões das colónias de 
gatos não colocam em causa a salubridade, a 
saúde pública e a segurança de pessoas, 
animais e bens e que os alojamentos e 
espaços utilizados pelas colónias são 
mantidos livres de resíduos ou restos de 
comida, de forma a evitar a proliferação de 
pragas. 

 
 
 

6. A posterior monitorização das colónias e 
contactos com os cuidadores é da 
responsabilidade da Associação e da Divisão 
de Serviços Veterinários. 

 
7. A Associação deverá elaborar um registo/base 

de dados de intervenção em cada uma das 
colónias com a identificação do número de 
animais intervencionados, sexo e data de 
intervenção de cada animal, informação que 
deverá ser remetida, mensalmente, para caixa 
postal da autarquia indicada no presente 
protocolo, para efeitos de supervisão pelo 
médico veterinário municipal e monitorização 
da execução do presente protocolo. 

 
8. A Câmara Municipal de Loures compromete-

se a assegurar: 
 
a) Que os animais capturados são esterilizados e 

marcados com um pequeno corte na orelha 
esquerda, registados e identificados 
eletronicamente, desparasitados e rastreados 
para o FIV e FELV, ou outras medidas 
profiláticas obrigatórias ou consideradas no 
plano de gestão da colónia; 

 
b) Que aos animais esterilizados sejam 

prestados os cuidados médico-veterinários 
urgentes, não previstos e inadiáveis, 
decorrentes dos procedimentos de 
esterilização; 

 
c) Que seja emitida uma ficha de registo de 

esterilização por cada animal. 
 
9. O material de apoio à captura, tal como 

armadilhas, transportadoras, assim como 
jaulas de recobro, poderá ser cedido pelo 
Município à Associação a título precário, pelo 
prazo de duração do protocolo, e 
exclusivamente para os fins deste. 

 
10. O Município prestará informação à Associação 

relativa a denúncias e sinalizações sobre 
colónias a intervencionar no concelho. 

 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
(Contrapartidas) 

 
1. A contrapartida financeira devida pelo 

Município à Associação pela execução do 
presente protocolo será paga à associação 
mensalmente, uma vez apurado o número de 
animais capturados, entregues no Centro de 
Recolha Oficial e devolvidos às respetivas 
colónias no mês anterior. 
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2. O Município compromete-se a proceder ao 
pagamento do valor mensal correspondente 
ao mês anterior, até 30 dias após a entrega 
dos relatórios de execução mensais do 
protocolo pela Associação. 

 
3. Em caso de divergências entre o teor dos 

relatórios de execução mensais elaborados 
pela associação e os relatórios das 
intervenções cirúrgicas registadas no 
município, o Município solicitará 
esclarecimentos à Associação, suspendendo-
se o prazo de pagamento referido no número 
anterior até se encontrarem dirimidas as 
divergências. 

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
(Comunicação e Divulgação 

de Iniciativas e Ações de Sensibilização) 
 

1. As Partes, de forma articulada, procederão à 
divulgação das iniciativas levadas a cabo no 
âmbito do presente protocolo, utilizando os 
canais próprios disponíveis para o efeito. 

 
2. As Partes comprometem-se, sempre que 

possível ou que lhes seja solicitado pela 
contraparte, a divulgar e a participar em 
campanhas de esterilização e ações de 
sensibilização da população relativas às 
vantagens da esterilização e do programa 
CED para a comunidade, designadamente, na 
redução do número de animais, na eliminação 
de nascimentos, na redução de maus odores e 
ruído ou na manutenção natural do controlo de 
roedores. 

 
 

CLÁUSULA QUINTA 
(Início, Vigência e Alterações ao Protocolo) 

 
1. O presente protocolo terá a duração de um 

(um) ano, contado da data da sua assinatura, 
ou até se esgotar o teto financeiro fixado no 
n.º 2 da Cláusula Segunda, sendo renovado 
por acordo, podendo ser denunciado, a todo o 
tempo, por iniciativa de uma das Partes, 
comunicada à outra com uma antecedência de 
sessenta dias à data da produção de efeitos 
da denúncia. 

 
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, 

cessam automaticamente os efeitos do 
protocolo no caso de cumprimento antecipado 
das obrigações por parte da Associação, 
devidamente validadas pelo Município e do 
correspetivo pagamento da totalidade das 
contrapartidas financeiras previstas na 
Cláusula Terceira. 

3. Cessando os efeitos do presente protocolo, os 
materiais de apoio à captura cedido à 
Associação a título precário serão restituídos 
ao Município, nas condições em que foram 
entregues, salvo as deteriorações decorrentes 
do seu uso normal. 

 
4. Qualquer alteração ou aditamento ao presente 

protocolo carece de prévio acordo entre as 
Partes, os quais deverão ser reduzidos a 
escrito. 

 
 

CLÁUSULA SEXTA 
(Incumprimento) 

 
1. O incumprimento das obrigações previstas no 

presente protocolo confere à Parte não faltosa 
o direito de proceder à resolução do mesmo 
com efeitos imediatos, através de carta 
registada com aviso de receção, e na qual se 
fundamentam os motivos que sustentam a 
justa causa invocada. 

 
2. Sempre que o Município verifique o 

incumprimento de qualquer dos requisitos 
legais do programa CED, pode determinar 
medidas corretivas ou a suspensão do 
programa CED em curso e proceder à recolha 
dos animais para o CRO, bem como 
suspender ou cancelar os pagamentos 
referidos na Cláusula Terceira. 

 
3. A Parte que proceder à resolução do presente 

acordo fica imediatamente liberta do 
cumprimento de quaisquer obrigações 
decorrentes da celebração do presente 
protocolo. 

 
 

CLÁUSULA SÉTIMA 
(Comunicação entre as Partes) 

 
1. As Partes acordam que todas as 

comunicações e notificações, no âmbito do 
presente protocolo, só se consideram válidas 
de plena eficácia desde que efetivadas para 
as seguintes moradas e correio eletrónico: 

 
- MUNICÍPIO DE LOURES, Praça da Liberdade 

- 2674-501 Loures, Telf: 211150100; Email: 
geral@cm-loures.pt; 

 
- Associação ANONIMAIS, Rua Principal, 15, 

Casa do Pinheirinho, 2640-363, Igreja Nova, 
Telf: 912762720; Email: 
loures@anonimais.org. 
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2. Quaisquer alterações aos endereços indicados 
no número anterior apenas se tornarão 
efetivas após a receção pelas Partes da 
respetiva comunicação escrita. 

 
 

CLÁUSULA OITAVA 
(Dúvidas, Omissões e Foro competente) 

 
1. As Partes comprometem-se a envidar todos os 

esforços para chegarem a soluções 
concertadas e de interesse comum no caso de 
surgirem dúvidas ou diferendos respeitantes à 
validade, interpretação ou execução do 
presente protocolo. 

 
2. Caso as Partes não consigam resolver os 

diferendos nos termos do número anterior, os 
litígios resultantes da validade, interpretação 
ou execução do presente Protocolo deverá ser 
dirimido no Tribunal Judicial da Comarca de 
Lisboa Norte, com renúncia expressa a 
qualquer outro. 

 
 
Pelos outorgantes foi dito, na qualidade em que 
outorgam, que aceitam as condições expressas 
neste documento, obrigando-se a cumprir as 
respetivas condições e cláusulas. 
 
 
O presente Protocolo de Colaboração é elaborado 
em duplicado e será assinado e rubricado pelas 
Partes, destinando-se um exemplar a cada uma 
delas. 

 
 

Loures, xx de xxxx de 2020 
 

Pelo Município de Loures 
 

Bernardino José Torrão Soares 
(Presidente da Câmara Municipal) 

 
 
 

Pela Associação Anonimais 
 

Luís Manuel Alcobia Coelho 
(Presidente da Direção) 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 

OBRAS MUNICIPAIS 
 

Processo n.º 1092-H/DOM 
Escola Básica n.º 3 de Unhos - Remodelação e 
Ampliação 
Proposta de aprovação dos erros e omissões, da 
alteração do preço base do procedimento, da 
alteração das peças do procedimento e de 
prorrogação do prazo para apresentação de 
propostas. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 88/2020 

 
Considerando que:  
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

proceder à ampliação do edifício principal e à 
nova construção de dois edifícios: a Biblioteca 
Escolar e o Jardim de Infância na Escola 
Básica n.º 3 de Unhos, conforme aprovado na 
50.ª Reunião de Câmara de 20/11/2019;  

 
B. O procedimento encontra-se em fase de erros 

e omissões, os quais, após análise da equipa 
projetista se propõem aceitar, conforme 
informação 040/DO/AS, de 17/02/2020, 
02/DEP/CS, de 13/01/2020, e 54/DEP/CS, de 
23/12/2019, ata de reunião do Júri e mapas 
comparativos em anexo; 

 
C. As alterações propostas, a serem acolhidas, 

configuram uma alteração do preço base do 
procedimento de 2.300.000,00 € (dois milhões 
e trezentos mil euros) para 2.540.000,00 € 
(dois milhões e quinhentos e quarenta mil 
euros). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea b) do n.º 5 e n.º 7 do artigo 50.º 
e dos n.ºs 1 e 4 do artigo 64.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação em 
vigor, e ainda, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º do DL n.º 197/99, de 8 de 
junho: 
 
1. Aprovar os erros e omissões constantes na 

Inf. n.º 040/DO/AS; 
 
2. Aprovar a alteração do preço base do 

procedimento da empreitada da Escola Básica 
n.º 3 de Unhos, o qual se propõe passe de 
2.300.000,00 € para 2.540.000,00 €, sem IVA; 
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3. Aprovar a alteração das peças do 
procedimento em conformidade com a 
aceitação dos erros e omissões: Pré-anúncio 
da prorrogação de prazo (fls. 286 a 287) e 
Pré-anúncio da declaração retificativa (fls. 288 
a 289), programa do concurso (fls. 273 a 285) 
e caderno de encargos (fls. 246 a 272) no que 
respeita, exclusivamente, ao valor base 
atualizado; 

 
4. Prorrogar o prazo para apresentação das 

propostas, nos termos do disposto nos n.ºs 1 e 
4 do artigo 64.º do Código dos Contratos 
Públicos, atendendo às alterações das peças 
do procedimento, com notificação a todos os 
interessados. 

 
… 

 
Loures, 17 de fevereiro de 2020. 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções das 
Sr.ªs Vereadoras e dos Srs. Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente e 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária) 
 
 
 
 
Processo n.º 1175-G/DOM 
Escola Básica João Villaret - Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo 
Proposta de aprovação do Relatório Final, de 
adjudicação da empreitada à empresa RUCE - 
Construção e Engenharia, Lda., sendo o prazo de 
execução de 400 dias seguidos, de aprovação da 
minuta de contrato, e de delegação de 
competências no Presidente da Câmara para 
decisão de eventuais reclamações. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 89/2020 

 
Considerando: 
 
A. Que está concluída a Audiência Prévia Escrita 

dos Concorrentes, no âmbito do procedimento 
para a empreitada denominada “Escola Básica 
João Villaret - Construção do Pavilhão 
Gimnodesportivo - Loures”, nos termos e para 
os efeitos previstos no artigo 147.º e 148.º, 

ambos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo DL n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação em vigor; 

 
B. Que não foram acolhidos os argumentos 

apresentados na 2.ª Audiência Prévia 
realizada, nos termos e pelos motivos 
contantes do Relatório Final; 

 
C. O disposto na informação n.º 045/DO/PB, de 

2020.02.18, com a proposta de aprovação de 
Relatório Final de Análise das propostas e 
consequente proposta de adjudicação da 
empreitada. 

 
 
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 do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e 
do no n.º 1 do artigo 73.º, n.º 1 do artigo 76.º, n.ºs 
3 e 4 do artigo 148.º, do n.º 1 do artigo 98.º, dos 
artigo 102.º e 109.º, todos do CCP: 
 
1. A aprovação do Relatório Final de Análise das 

Propostas, em anexo; 
 
2. A adjudicação da empreitada denominada 

“Escola Básica João Villaret - Construção do 
Pavilhão Gimnodesportivo - Loures” à 
empresa RUCE - Construção e Engenharia, 
Lda., com o prazo de execução de 400 dias 
seguidos e o valor de 2.668.515,25 € (dois 
milhões, seiscentos e sessenta e oito mil, 
quinhentos e quinze euros e vinte cinco 
cêntimos) acrescido de IVA, à taxa legal em 
vigor; 

 
3. A aprovação da minuta contrato, de acordo 

com os elementos em anexo. 
 
4. A delegação de competências no Presidente 

para decisão de eventuais reclamações da 
minuta, nos termos e para os efeitos previstos 
no artigo 102.º do CCP. 

 
 

Loures, 20 de fevereiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
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PROJETO DE MINUTA 
 

EMPREITADA 
 

Município de Loures, pessoa coletiva de direito 
público número 501294996, com sede na Praça 
da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço 
eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante designado 
por Primeiro Contraente ou Dono de Obra, neste 
ato representado por Bernardino José Torrão 
Soares, que também usa assinar Bernardino 
Soares, Primeiro Outorgante, na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures 
 
e 
 
Sociedade RUCE - Construção e Engenharia, 
Lda., titular do número único de matrícula na 
Conservatória do Registo Comercial e de pessoa 
coletiva número 508298083, com sede na Rua das 
Vinhas, n.º 261, C.P. 4600-592 Fregim, com 
endereço eletrónico ruce@ruce.pt, com o capital 
social de 500.000,00 euros, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Amarante, 
titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas 
número 62575 - PUB, adiante designada por 
Segundo Contraente, neste ato representada por 
……… ,Segundo Outorgante, na qualidade 
…………. da mencionada sociedade, conforme 
Certidão Permanente do Registo Comercial online 
visualizada na presente data, através do código de 
acesso 2820-6752-7626. 
 
É celebrado o presente Contrato de Empreitada de 
Obras Públicas, precedido de concurso público, 
aprovado por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, tomada na sua 43.ª Reunião Ordinária 
realizada em 31 de julho de 2019, publicitado na 
2.ª Série do Diário da República números 170 e 
199, respetivamente de 5 de setembro de 2019 e 
16 de outubro de 2019, e disponibilizado na 
mesma data na plataforma VortalNext, e do 
despacho do Primeiro Outorgante de aprovação 
dos erros e omissões, datado de 09 de outubro de 
2019, com a aprovação da adjudicação e da 
minuta de contrato, nos termos da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, tomada na sua … .ª 
Reunião Ordinária realizada em … de …… de 
2020 que se rege pelas Cláusulas Seguintes e no 
omisso pelas disposições contidas no Código dos 
Contratos Públicos e legislação aplicável ao objeto 
do contrato: 
 
Cláusula Primeira - O contrato tem por objeto a 
realização da empreitada “Escola Básica João 
Villaret - Construção do Pavilhão Gimnodesportivo 
- Loures”, nas condições estabelecidas na 
proposta do Empreiteiro, nas cláusulas do 
Caderno de Encargos, dos erros e omissões, bem 
como os esclarecimentos ao mesmo e demais 

elementos escritos, desenhados e patenteados, 
documentos que aqui se dão por integralmente 
reproduzidos e que ficam arquivados, constituindo 
parte integrante do presente contrato, de acordo 
com o previsto no artigo 96.º do Código dos 
Contratos Públicos. 
 
Cláusula Segunda - O Empreiteiro obriga-se a 
executar a empreitada, no prazo de 400 
(quatrocentos) dias seguidos, a contar da data da 
consignação ou da comunicação da aprovação do 
plano de segurança e saúde em obra, se esta for 
posterior. 
 
Cláusula Terceira - 1. O valor contratual desta 
Empreitada é de 2.668.515,25 € (dois milhões, 
seiscentos e sessenta e oito mil, quinhentos e 
quinze euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido 
do IVA - Imposto sobre o Valor Acrescentado, à 
taxa legal em vigor, se legalmente devido. 
 
2. A despesa resultante do presente contrato será 
satisfeita pela dotação orçamenta! seguinte: 
 
classificação orgânica: 1005 classificação 
económica: 07010302. 
 
3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso 
com o número 20201365, datado de 19 de 
fevereiro de 2020.  
 
Cláusula Quarta - O pagamento devido será 
efetuado nos termos definidos na Cláusula 34.ª do 
Caderno de Encargos e na Proposta do 
Empreiteiro. 
 
Cláusula Quinta - A caução oferecida para 
execução do contrato foi prestada através de …. 
com o número …… , emitida em … de ……. de 
2020, pelo ………. , com sede na Rua ……….. , 
no valor de  133.425,76 € (cento e trinta e três mil, 
quatrocentos e vinte e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos), a favor do Município de Loures, 
correspondente a 5% do valor do contrato. 
 
Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução 
prestada com vista a garantir o exato e pontual 
cumprimento das obrigações contratuais, às 
importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 
cada um dos pagamentos parciais previstos é 
deduzido o montante correspondente a 5 % desse 
pagamento. 
 
2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, 
ser substituído por depósito de títulos, garantia 
bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos 
previstos para a caução referida na cláusula 
anterior. 
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Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços 
contratuais, como consequência de alteração dos 
custos de mão de obra, de materiais ou de 
equipamentos de apoio durante a execução da 
empreitada, é efetuada na modalidade de 
“Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 
número 06/2004, de 06 de janeiro, sendo a 
fórmula de revisão a utilizar a constante da 
Cláusula 55.ª, n.º 5 - Disposições Especiais do 
Caderno de Encargos.  
 
2. Os diferenciais de preços, para mais ou para 
menos, que resultem da revisão de preços da 
empreitada são incluídos nas situações de 
trabalhos. 
 
Cláusula Oitava - Em caso de violação dos 
prazos contratuais, as sanções serão aplicadas 
nos termos da Cláusula 11.ª do Caderno de 
Encargos. 
 
Cláusula Nona - O prazo de garantia varia em 
função dos tipos de defeitos, nos termos da 
Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos. 
 
Cláusula Décima - Para todas as questões 
emergentes do contrato será competente o 
Tribunal Administrativo com competência territorial 
para o Concelho de Loures, com expressa 
renúncia a qualquer outro. 
 
Cláusula Décima Primeira - 1. Fazem parte 
integrante do contrato: 
 
a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem 

como os esclarecimentos e retificações 
relativos ao Caderno de Encargos; 

 
b) O Caderno de Encargos, a proposta 

adjudicada e os esclarecimentos sobre a 
mesma, prestados pelo adjudicatário. 

 
2. Em caso de divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1, a prevalência é determinada 
pela ordem pela qual são indicadas nesse número. 
 
Quando a divergência entre os documentos 
referidos no n.º 1 e o clausulado do contrato, 
prevalecem os primeiros, salvo quanto aos 
ajustamentos propostos e aceites pelo 
adjudicatário. 
 
Cláusula Décima Segunda - Foi designada pelo 
Contraente Público, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 290.º- A do Código dos 
Contratos Públicos, gestora do contrato a 
Engenheira Carla Monteiro. 
 
 
 

Cláusula Décima Terceira - As notificações e 
comunicações entre os Contraentes relativas à 
fase de execução do contrato devem ser 
efetuadas por email para os seguintes endereços 
eletrónicos: 
 
- Município de Loures: ……………. 
 
- RUCE - Construção e Engenharia, Lda.: 
ruce@ruce.pt 
 
Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus 
representados, aceitam o presente contrato nas 
condições exaradas. 
 
Pelo Segundo Contraente foram exibidos os 
seguintes documentos: 
 
… 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 

Processo n.º 66.115/URB_L_L 
Felizardo, Sociedade de Construções, Lda. 
Proposta de aprovação do projeto de loteamento 
(solução urbanística) - Terreno marginal a Rua dos 
Açores, Pirescoxe, Santa Iria de Azóia, União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela, nos termos das informações 
dos serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 90/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor das informações dos serviços 

municipais e o despacho do Diretor do DPGU, 
em exercício à data, no documento 
E/113016/2019; 

 
B. Que o projeto de loteamento em questão 

cumpre o PDM de Loures; 
 
C. Os pareceres favoráveis à matéria em 

apreciação na presente proposta, das 
entidades consultadas, em ordem à sua tutela 
de servidões pendentes sobre a área de 
intervenção; 

 
D. Os fundamentos invocados para o uso 

exclusivamente habitacional; 
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E. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, que consta a 
fl. 61 do processo antecedente - 
64622/IP/L/OR 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao terreno marginal à Rua dos Açores, em 
Pirescoxe, na União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, e face à 
pretensão instruída no processo 66.115/URB_L_L, 
ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 5.º e do n.º 
1 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 o projeto de loteamento (solução 
urbanística), nos termos da planta síntese e 
quadro urbanimétrico referenciados ao documento 
BU/98098/2019. 
 
… 

 
Loures, 17 de fevereiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária e das Sr.ªs Vereadoras e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo n.º 27093/L/N/1996 
Tecno Estruturas - Construções Civis 
Industriais e Obras Públicas, Lda. 
Proposta de homologação do auto de vistoria, de 
receção definitiva das obras de urbanização e de 
libertação da caução existente (alvará de licença 
de loteamento e de obras de urbanização n.º 
08/2005 - loteamento em Cabeço de 
Montachique), nos termos das informações dos 
serviços. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 94/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 1698 e 1699 e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fl. 1700; 

 
B. O teor e conclusão do auto da vistoria 

realizada em 05-08-2019, com vista à receção 
definitiva das obras de urbanização relativas 
ao alvará de loteamento 08/2005; 

 
C. O parecer da Junta de Freguesia de Lousa a 

fl. 1603. 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao alvará de licença de loteamento n.º 08/2005 de 
27.05.2005, em Cabeço de Montachique, na 
freguesia de Lousa e face à pretensão instruída no 
processo 27093/L/N/1996, em nome de Tecno-
Estrutura - Construções Civis Industriais e Obras 
Públicas, ao abrigo do disposto no artigo 54.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação em vigor, 
aprovar: 
 
1. A homologação do auto de vistoria a fls. 1651 

a 1655, conducente à receção definitiva das 
obras de urbanização; 

 
2. A receção definitiva das obras de urbanização; 
 
3. A libertação da caução existente, no valor de 

36.723,43 € (trinta e seis mil setecentos e 
vinte e três euros e quarenta e três cêntimos), 
prestada pela garantia bancária n.º 
0396.000379.388.0019 da Caixa Geral de 
Depósitos. 

 
… 
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Loures, 14 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

PLANEAMENTO URBANÍSTICO 
 

Processo n.º 66452/URB_DI/2019 
Unidade de Execução 2 - Tocadelos 
Proposta de abertura de período de discussão 
pública, por um prazo de 20 dias, da proposta de 
delimitação da “Unidade de Execução 2 - 
Tocadelos”, no sistema de iniciativa dos 
interessados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 92/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

nos documentos E/135204/2019 e 
E/9019/2020, e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU; 

 
B. A pretensão de delimitação de unidade de 

execução visa enquadrar a localização e 
capacidade de construção de uma unidade 
industrial da empresa Eletro-Portugal, Lda., 
em Tocadelos - Lousa, em respeito pelo 
disposto no artigo 111.º do regulamento do 
PDM de Loures, no que respeita a solos 
classificados como “urbanizáveis”; 

 
C. A relevância da concretização da ocupação 

das áreas programadas no PDM de Loures 
como urbanizáveis, vocacionadas à 
localização de atividades económicas, como é 
a situação em apreço, correspondente à 
subunidade operativa de planeamento e 
gestão (SUOPG) 05 - Tocadelos; 

 
D. A fixação, nos termos de referência propostos 

pelos serviços, das condições de 
harmonização da intervenção em questão com 
a globalidade da SUOPG 05. 

 
 
 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 66452/URB_DI/2019, reportado ao 
assunto “Unidade de Execução 2 - Tocadelos 
(Eletro-Portugal) Lda.”, sobre área localizada em 
Tocadelos, ao abrigo do n.º 4 do artigo 148.º do 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), 
na redação vigente, aprovar: 
 
A abertura do período de discussão pública, por 
um prazo de 20 dias, da proposta de delimitação 
da “Unidade de Execução 2 - Tocadelos”, no 
sistema de iniciativa dos interessados, nos limites 
e termos de referência propostos pelos serviços. 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos Termos de 
Referência da Unidade de Execução 2 - Tocadelos 
e Anexo 1 - Estudo Urbanístico de Tocadelos 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
Processo n.º 67741/DPRU/2020 
Unidade de Execução 3 - Tocadelos 
Proposta de abertura de período de discussão 
pública, por um prazo de 20 dias, da proposta de 
delimitação da “Unidade de Execução 3 - 
Tocadelos”, no sistema de iniciativa dos 
interessados. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 93/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

nos documentos E/14715/2020, e o despacho 
do Sr. Diretor do DPGU; 
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B. A pretensão de delimitação de unidade de 
execução, visa enquadrar a localização e 
capacidade de construção de uma unidade 
logística de distribuição da empresa Caterplus 
- Comercialização e Distribuição de Produtos 
de Consumo, Lda., em Tocadelos - Lousa, em 
respeito pelo disposto no artigo 111.º do 
regulamento do PDM de Loures, no que 
respeita a solos classificados como 
“urbanizáveis”; 

 
C. A relevância da concretização da ocupação 

das áreas programadas no PDM de Loures 
como urbanizáveis, vocacionadas à 
localização de atividades económicas, como é 
a situação em apreço, correspondente à 
subunidade operativa de planeamento e 
gestão (SUOPG) 05 - Tocadelos; 

 
D. A fixação, nos termos de referência propostos 

pelos serviços, das condições de 
harmonização da intervenção em questão com 
a globalidade da SUOPG 05. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 67741/DPRU/2020, reportado ao 
assunto “Unidade de Execução 3 - Tocadelos 
(Caterplus)”, sobre área localizada em Tocadelos, 
ao abrigo do n.º 4 do artigo 148.º do Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio (RJIGT), na redação 
vigente, aprovar: 
 
A abertura do período de discussão pública, por 
um prazo de 20 dias, da proposta de delimitação 
da “Unidade de Execução 3 - Tocadelos”, no 
sistema de iniciativa dos interessados, nos limites 
e termos de referência propostos pelos serviços.  
 
… 

 
Loures, 19 de fevereiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

NOTA DA REDAÇÃO: Os documentos Termos de 
Referência da Unidade de Execução 3 - Tocadelos 
e Anexo 1 - Estudo Urbanístico de Tocadelos 
encontram-se disponibilizados em Anexo, nas 
páginas finais da presente edição. 

 

ISENÇÃO DE TAXAS 
 

Processo n.º 56.033/LA/E/PE 
Centro Social Paroquial Nuno Álvares Pereira 
de São Tiago de Camarate 
Proposta de isenção do pagamento de taxa 
relativa à autorização de utilização para jardim de 
infância. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 95/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços, a fls. 419 e 

419-A e o despacho do Diretor de 
Departamento, a fl. 420; 

 
B. Que a autorização de utilização em questão é 

relativa a instalações do Centro Social 
Paroquial Nuno Álvares Pereira de São Tiago 
de Camarate, onde esta instituição 
prosseguirá atividades decorrentes da sua 
vocação estatutária; 

 
C. Que os estatutos da instituição, que constam a 

fls. 3 a 10 do processo em referência, atestam 
a sua condição de Instituição Particular de 
Solidariedade Social (IPSS). 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
n.º 1 do artigo 5.º do Regulamento de Taxas do 
Município de Loures, relativamente ao processo 
n.º 56.033/LA/E/PE/2009, em nome de Centro 
Social Paroquial Nuno Álvares Pereira de São 
Tiago de Camarate, que reporta ao pedido de 
autorização de utilização para o jardim de infância, 
sito na Rua dos Bombeiros Voluntários de 
Camarate, SNP, no Bairro das Loureiras, em 
Camarate, na União das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, aprovar: 
 
A isenção do pagamento da taxa relativa à 
autorização de utilização, no valor global de 
408,27 € (quatrocentos e oito euros e vinte e sete 
cêntimos) 
… 

 
Loures, 14 de fevereiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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TOPONÍMIA 
 

Processo n.º 30.061/OM 
Toponímia de Sacavém 
Proposta de alteração de denominação toponímica 
de arruamento em Sacavém, União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 91/2020 

 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

e o despacho do Sr. Diretor do DPGU, a fl. 
1399; 

 
B. A nota bibliográfica de Orlando da Conceição 

Lucas, que acompanha a presente proposta, 
que testemunha o relevante envolvimento no 
movimento associativo local e dedicação 
cívica à sua cidade natal de Sacavém, onde 
permanecem testemunhos identitários de 
equipamentos e outras intervenções urbanas 
que protagonizou ou ajudou a criar. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss) do n.º 1 do 
artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos do Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, para 
a localidade de Sacavém, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho: 
 
Aprovar a alteração da denominação da Travessa 
da Oliveirinha, atribuindo-lhe o topónimo que lhe 
conferirá a designação de Travessa Orlando 
Lucas, com início na Rua Júlio Bruno da Costa 
Pereira, Travessa Almirante Reis e Largo Cinco de 
outubro e termo na Rua António Ricardo 
Rodrigues. 
 
… 

 
Loures, 14 fevereiro de 2020 

 
O Vereador 

 
(a) Tiago Matias 

 
 
 
 
 
 

DESIGNAÇÃO PROPOSTA: 
 
Travessa Orlando Lucas (anterior Travessa da 
Oliveirinha) 
 
Início: Rua Júlio Bruno da Costa Pereira, 
Travessa Almirante Reis e Largo Cinco de outubro 
Termo: Rua António Ricardo Rodrigues 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 

EDUCAÇÃO 
 

INTERVENÇÃO SOCIOEDUCATIVA 
 

Proposta de atribuição de apoio financeiro a 
Agrupamentos de Escolas e Instituições 
Particulares de Solidariedade Social visando a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile de Carnaval Infantil 2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 98/2020 

 
Considerando que: 
 
A. No âmbito do plano de atividades do 

Departamento de Educação está prevista a 
realização do desfile de Carnaval Infantil 2020; 

 
B. A Câmara Municipal de Loures, em reunião 

realizada em 29.01.2020, aprovou a proposta 
de apoio financeiro de 2,00 € por aluno para a 
aquisição de materiais que visam a execução 
de fatos, máscaras e adereços a utilizar no 
desfile; 

 
C. O Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 

Azóia e o Agrupamento de Escolas de 
Camarate, por se terem inscrito mais tarde, 
não foram abrangidos pela Proposta de 
Deliberação n.º 47/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar um apoio financeiro de 2,00 
€ por aluno/criança ao Agrupamento de Santa Iria 
de Azóia e Agrupamento de Escolas de Camarate, 
para a aquisição de materiais que visam a 
execução de fatos, máscaras e adereços a utilizar 
no desfile, num total de 202,00 € (duzentos e dois 
euros), nos moldes previstos na Informação n.º 
22/DISE/HG, de 4 de fevereiro de 2020, que faz 
parte integrante da presente proposta. 
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Agrupamento 
de Escolas 

Escola N.º 
de alunos 

Verba 
por escola 

Contribuinte Verba 
a transferir 

para Agrupamento 
AE 

Santa Iria de Azóia 
EB 

Alto da Eira 
 

26 
 

52,00 € 
 

600079007 
 

52,00 € 
AE Camarate EB n.º 1 

de Camarate 
 

75 
 

150,00 € 
 

600074226 
 

150,00 € 
Total a transferir:  202,00 € 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

AÇÃO SOCIAL ESCOLAR 
 

Proposta de transferência de verbas para 
pagamento dos subsídios de transporte escolar - 
1.º trimestre do ano letivo 2019-2020. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 99/2020 

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

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

 
B. Para além das competências autárquicas 

decorrentes da legislação sobre esta matéria, 
o Plano de Transportes Escolares do 
Município de Loures regulamenta a atribuição 
de transportes concedidos pela Câmara 
Municipal; 

 
C. De acordo com o Plano de Transportes em 

vigor as Juntas de Freguesia procedem ao 
pagamento dos subsídios de transporte aos 
alunos após transferência das verbas para 
esse efeito. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea gg), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de 1.280,00 € (mil 
duzentos e oitenta euros) nos moldes previstos na 
informação n.º 44/DE-DASE/PC, de 30.01.2020, 
que faz parte integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 

Junta de Freguesia de Loures 
NIF: 506849171 
Valor unitário: (50%) 80,00 € *(3) 
Valor total: 240,00 € 
 
 
Junta de Freguesia de Fanhões 
NIF: 505254107 
Valor unitário: (100%) 160,00 € *(2) 
Valor total: 320,00 € 
 
 
Junta da União das Freguesias de Sacavém e 
Prior Velho 
NIF: 510839355 
Valor unitário: (100%) 160,00 € *(3) 
Valor total: 480,00 € 
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Junta da União das Freguesias de Santo Antão 
e São Julião do Tojal 
NIF: 510839657 
Valor unitário: (50%) 80,00 € *(3) 
Valor total: 240,00 € 
 
 
Total: 1.280,00 € 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
Proposta de transferência de verbas para 
entidades parceiras no acompanhamento do 
serviço de refeições escolares dos alunos/crianças 
que frequentam escolas e jardins de infância, no 
âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 100/2020 

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

existem algumas entidades que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 
acompanhamento do serviço de refeições 
escolares dos alunos/crianças que frequentam 
as respetivas escolas e jardins de infância; 

B. No âmbito da referida colaboração, cabe ao 
Município proceder à transferência de verbas 
com o objetivo de suportar as despesas 
efetuadas com o acompanhamento de 
refeições dos alunos do 1.º ciclo, realizadas de 
janeiro a março de 2020 e acertos referentes 
ao ano letivo 2019/2020. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea hh), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 62.634,00 € 
(sessenta e dois mil, seiscentos e trinta e quatro 
euros), nos moldes previstos na Informação n.º 
85/DE-DASE/LM, datada de 14.02.2020, que faz 
parte integrante da presente proposta. 

 
 

Loures, 18 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
 
 
 

 
 

Entidade Equipamento Educativo N.º auxiliares/ 
horas autorizadas 

N.º horas Valor a 
processar 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB n.º 3 Bobadela 

NIF: 504949853 

 
EB n.º 3 Bobadela 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol 
NIF: 501391509 

EB n.º 2 Bobadela 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EBI Bobadela 
NIF: 509368212 

 
EBI Bobadela 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da Escola Primária n.º 3 de Loures 

NIF: 503058793 

 
EB Fanqueiro 

 
3 auxiliares/2h 

 
360 h 

 
1.980,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB 1 São Julião do Tojal 

NIF: 505198908 

 
EB São Julião do Tojal 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB 1 Santo Antão do Tojal 

NIF: 504076116 

 
EB Santo Antão do Tojal 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Irmandade da Santa Casa da Misericórdia 
de Loures 

NIF: 503903051 

 
EB Manjoeira 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Associação de Reformados Pensionistas 
e Idosos de São Julião do Tojal 

NIF: 503180360 

 
EB Zambujal 

 
2 auxiliares/2h 

 
240 h 

 
1.320,00 € 

Associação de Pais, 
Encarregados de Educação 

do Núcleo Escolar de Fanhões 
NIF: 503965685 

JI Pintéus 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 
EB Fanhões 1. auxiliar/2h 120 h 660,00 € 
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Associação de Pais 
Bússola da Brincadeira 

NIF: 509497810 

 
EB Loures 

 
4 auxiliares/2h 

 
480 h 

 
2.640,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1/JI Fonte Santa 

NIF: 509065686 

EB Fonte Santa 4 auxiliares/2h 480 h 2.640,00 € 
EB Murteira 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 

Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 

NIF: 501683755 

JI Salemas 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EB Cabeço de Montachique 3 auxiliares/2h 360 h 1.980,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB Via Rara 
NIF: 504447050 

 
EB Via Rara 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1/JI Porteia da Azóia 

NIF: 508384320 

 
EB n.º 5 Santa Iria de Azóia 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB da Covina 
NIF: 507602838 

 
EB Bairro da Covina 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1/JI do Alto da Eira 

NIF: 501926712 

 
EB Alto da Eira 

 
4 auxiliares/2h 

 
480 h 

 
2.640,00 € 

Sítio da Bela Vista - Associação de Pais 
e Enc. Educação 
NIF: 508613418 

 
EB Bela Vista 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB1 n.º 4 de S. João da Talha 

NIF: 503389684 

EB n.º 1 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 300 h 1.650,00 € 
EB n.º 4 São João da Talha 3 auxiliares/2h30m 450h 2.475,00 € 
EB n.º 2 São João da Talha 2 auxiliares/2h30m 300 h 1.650,00 € 

EB Vale Figueira 1 auxiliar/2h30m 150 h 825,00 € 
Associação Nossa Senhora dos Anjos 

NIF: 500846740 
EB n.º 3 Sacavém 3 auxiliares/2h 360 h 1.980,00 € 

EB Sacavém 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EBI Bartolomeu Dias 2 auxiliares/1h30m 180h 990,00 € 

EB n.º 1 e EB n.º 3 de Unhos 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EB Unhos 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 

Associação Nacional 
de Educação Artística e Cultural 

NIF: 501422692 

EB Unhos 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 
EB n.º 1 Apelação 2 auxiliares/2h 240 h 1320,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB do Prior Velho 

NIF: 505136562 

 
EB Prior Velho 

 
3 auxiliares/2h 

 
360 h 

 
1.980,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
do Agrupamento 

General Humberto Delgado 
NIF: 505426390 

EB SAC 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
 

EB Quinta do Conventinho 
 

3 auxiliares/2h 
 

360 h 
 

1.980,00 € 

Associação O Saltarico 
NIF: 501400206 

EB Fernando Bulhões 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EB Flamenga 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 

Associação Cantinho da Pequenada 
NIF. 503666602 

(acertos 2019/2020 - setembro 
a dezembro) 

 
EB Frielas 

 
2 auxiliares/2h 

 
108 h 

 
594,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Ed. 
da EB1/JI Portela 
NIF: 504927493 

 
EB Portela 

 
4 auxiliares/2h 

 
480 h 

 
2.640,00 € 

Centro Social e Paroquial 
D. Nuno Álvares Pereira 

NIF: 502346841 

 
EB Fetais 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

 
 

Associação Escola Comvida 
NIF: 508265339 

EB Fetais 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EB Quinta das Mós 3 auxiliares/2h 360 h 1.980,00 € 
EB n.º 1 Camarate 2 auxiliares/2h 240 h 1.320,00 € 
EB n.º 2 Camarate 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 
EB n.º 4 Camarate 1 auxiliar/1h 60 h 330,00 € 
EB n.º 5 Camarate 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 

Associação de Pais e Enc. de Educação 
da EB n.º 1/JI de Moscavide 

NIF: 505182599 

EB Quinta da Alegria 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 

Jardim de Infância - O Nosso Mundo 
NIF: 501354760 

EB n.º 1 Apelação 1 auxiliar/2h 120 h 660,00 € 

TOTAL 61.974,00 € 
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Classificação da despesa: 
 
Classificação funcional - A97 (2004) 
 
Classificação orgânica/económica - 0503/04070105 
 
Classificação analítica - 94.2.1.2.01 
 
 
 
 

Entidade Equipamento Educativo N.º auxiliares/ 
horas autorizadas 

N.º horas Valor a 
processar 

União das Freguesias 
de Moscavide e Portela 

NIF: 510838162 

 
EB Dr. Catela Gomes 

 
1 auxiliar/2h 

 
120 h 

 
660,00 € 

TOTAL 660,00 

 
 
Classificação da despesa: 
 
Classificação funcional - A59 (2017) 
Classificação orgânica/económica - 0503/04050102 
Classificação analítica - 94.2.1.2.01 
 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 
 

HABITAÇÃO 
 

Processo n.º 07.02.D.20 
Empreitada de Remodelação dos Edifícios e 
Espaços Exteriores do Bairro Municipal da 
Quinta da Fonte, Apelação 
Proposta de retificação da Proposta de 
Deliberação n.º 26/2020 [aprovada na 53.ª Reunião 

Ordinária de Câmara Municipal, publicitada em L o u r e sL o u r e sL o u r e sL o u r e s  
MUNICIPAL, Edição n.º 1, de 15 de janeiro de 2020, pág.s 
50-51], relativa a aprovação dos trabalhos a menos, 
erros e omissões, de aprovação dos trabalhos a 
mais, e de delegação de competências no 
Presidente da Câmara Municipal, para a 
aprovação da minuta do Contrato Adicional. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 101/2020 

 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 53.ª 

Reunião Ordinária, datada de 15.01.2020, 
deliberou aprovar a proposta de deliberação 
n.º 26/2020, nos termos da qual, ao abrigo do 
disposto nos artigos 36.º, n.º 1, 370.º, 376.º, 
379.º, 98.º e 109.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
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Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua versão conferida pelo Decreto-Lei n.º 214-
G/2015, de 2 de outubro, em vigor à data de 
aprovação das peças do procedimento, na 
alínea i) do n.º 2 do artigo 23.º, na alínea f) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em 
vigor e, bem assim, na alínea b) do n.º 1 do 
artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, no que se refere ao ponto 1., aprovou 
“os Trabalhos a Menos, Erros e Omissões da 
Empreitada de Remodelação dos Edifícios e 
Espaços Exteriores do Bairro Municipal da 
Quinta da Fonte, Apelação, realizada sob o 
número de processo 07.02.D.20 - 
DH/D/4/2017, no montante total de 35.517,29 
€ (trinta e cinco mil quinhentos e dezassete 
euros e vinte e nove cêntimos), a que acresce 
o IVA à taxa legal em vigor, conforme 
informação n.º 48/DH/AGPH/AB, de 
2019.12.10, E/136827/2019”; 

 
B. No texto da deliberação não se referiram os 

montantes correspondentes aos Trabalhos a 
Menos e aos Erros e Omissões, mas apenas 
ao seu saldo; 

 
C. Estes valores constam no preâmbulo da 

referida Proposta de deliberação, sob a letra 
E., onde se lê que “Foram identificados 
trabalhos a menos no montante de 118.933,90 
€ (cento e dezoito mil, novecentos e trinta e 
três euros e noventa cêntimos), bem como 
erros e omissões do contrato que totalizam 
154.451,19 € (cento e cinquenta e quatro mil, 
quatrocentos e cinquenta e um euros e 
dezanove cêntimos), resultando daqui um 
montante de 35.517,29 € (trinta e cinco mil, 
quinhentos e dezassete euros e vinte e nove 
cêntimos)”, sendo apenas este saldo o valor 
que consta na deliberação; 

 
D. Considerando que se afigura necessário a 

Câmara deliberar sobre os montantes dos 
Trabalhos a Menos e dos Erros e Omissões e 
não apenas o seu saldo; 

 
E. Conforme se mostra previsto no artigo 174.º 

do Código do Procedimento Administrativo 
(CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, 
datado de 7 de janeiro, os erros de cálculo e 
os erros materiais, quando manifestos, podem 
ser retificados, a todo o tempo, pelo órgão 
competente para a revogação do ato, e pode 
ter lugar oficiosamente, produzindo efeitos 
retroativos, devendo tal retificação ser feita 
sob a forma usada para a prática do ato 
retificado; 

 

F. Assim, importa proceder à retificação do 
identificado erro material na expressão da 
vontade da Câmara Municipal, ou seja, ao 
detalhe dos valores de cada uma das 
parcelas, referida no ponto 1., na proposta de 
deliberação n.º 26/2020, aprovada na 53.ª 
Reunião Ordinária, datada de 15.01.2020, 
mantendo-se os demais conteúdos da antedita 
e aprovada deliberação. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, datado de 7 de janeiro, 
aprovar a retificação da redação do ponto 1., da 
proposta de deliberação n.º 26/2020, aprovada na 
53.ª Reunião Ordinária, datada de 15.01.2020, 
incluindo-se os montantes indicados na alínea E 
dos considerandos da referida proposta de 
deliberação, passando a ter a seguinte redação: 
 
1. Aprovar os Trabalhos a Menos, no montante 

de 118.933,90 € (cento e dezoito mil, 
novecentos e trinta e três euros e noventa 
cêntimos), bem como Erros e Omissões do 
contrato que totalizam 154.451,19 € (cento e 
cinquenta e quatro mil, quatrocentos e 
cinquenta e um euros e dezanove cêntimos), 
da Empreitada de Remodelação dos Edifícios 
e Espaços Exteriores do Bairro Municipal da 
Quinta da Fonte, Apelação, realizada sob o 
número de processo 07.02.D.20 - 
DH/D/4/2017, resultando daqui um montante 
total de 35.517,29 € (trinta e cinco mil 
quinhentos e dezassete euros e vinte e nove 
cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal 
em vigor, conforme informação n.º 
48/DH/AGPH/AB, de 2019.12.10, 
E/136827/2019. 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por maioria, com as abstenções dos 
Srs. Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata, e os votos a favor do Sr. 
Presidente da Câmara, do Sr. Vice-Presidente, 
dos Srs. Vereadores eleitos pela Coligação 
Democrática Unitária e das Sr.ªs Vereadoras e 
dos Srs. Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista) 
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RECURSOS HUMANOS 
 

Proposta de abertura de procedimentos 
concursais comuns de recrutamento, para 
ocupação de postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional para a constituição de 
vínculo de emprego público, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 102/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional, da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área funcional 
Geral; 

 
C. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
D. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º do 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
07.01.2020, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
 

F. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º- A do 
Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais 
tendo em conta a necessidade de reforço das 
equipas dos Pavilhões Desportivos, geridos 
diretamente pelo Município, e dos Pavilhões 
dos Agrupamentos Escolares. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimentos concursais comuns de 
recrutamento, nos termos do n.º 4 do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para a ocupação dos seguintes postos de trabalho 
da categoria de Assistente Operacional, da 
carreira geral de Assistente Operacional para a 
constituição de vínculo de emprego público, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado: 

 
 

Área Funcional Unidade Orgânica Total 

Geral 

Departamento 
de Cultura, Desporto e Juventude 
(DCDJ) 

7 

Departamento de Educação (DE) 1 

Total 8 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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Proposta de admissão de 38 trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna de 
procedimento concursal, a afetar ao Departamento 
de Educação, para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 103/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 11.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 15 de novembro de 2019 e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 12 de dezembro de 
2019, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2020; 

 
B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

ocupados postos de trabalho na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 

 
C. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na 7.ª Reunião Ordinária 
da Câmara Municipal de Loures, realizada em 
31 de janeiro de 2018 e publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 68, de 6 de abril de 
2018, Aviso n.º 4609/2018, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, válida até 23 
de abril de 2020; 

 
D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 

 
 
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, 
atendendo à saída de trabalhadores por 
procedimentos concursais, aposentações, 
mobilidades na categoria e intercarreiras, que 
colocam em causa o eficiente funcionamento 
dos serviços e valências. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 38 trabalhadores, da categoria de 
Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 68, 
de 6 de abril de 2018, Aviso n.º 4609/2018, a 
afetar ao Departamento de Educação, para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do concelho. 

 
 

Loures, 19 de fevereiro de 2020. 
 

O Vereador 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

Proposta de celebração de Protocolo de 
Cooperação entre a Câmara Municipal de Loures 
e os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
para prestação de serviços da área comercial dos 
SIMAR. 

 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 

 
n.º 74/2020 

 
Considerando que: 
 
A. Os objetivos definidos pelo município e a 

importância em disponibilizar serviços públicos 
aos cidadãos em locais mais próximos dos 
seus espaços de vivência; 

 
B. É importante melhorar a eficiência dos 

recursos técnicos e humanos existentes no 
município; 

 
C. Não existe no concelho de Loures um 

atendimento dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) com 
horário alargado; 

 
D. Há a possibilidade de alargar os serviços 

disponíveis no Atendimento Municipal e 
Espaço do Cidadão de Loures, que tem um 
horário de funcionamento até às 19h00, 
integrando os serviços dos SIMAR, 
especificamente os relativos a pagamento de 
faturas, comunicação de leituras e atualização 
de dados de cliente; 

 
E. É importante estender, ao Atendimento 

Municipal de Sacavém, os mesmos serviços 
num futuro próximo, permitindo aos cidadãos 
desta zona do concelho uma nova oferta de 
serviços evitando a sua deslocação a 
Moscavide. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo dos 
artigos 8.º, 9.º e 10.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, na sua redação atual, aprovar a 
celebração do presente Protocolo de Cooperação 
entre a Câmara Municipal de Loures e os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas. 

 

Loures, 20 de fevereiro de 2020 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

                      
 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 
 

Entre 
 
Município de Loures, pessoa coletiva n.º 
501294996, com sede na Praça da Liberdade em 
Loures, neste ato representado por Bernardino 
José Torrão Soares, que outorga na qualidade de 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, 
doravante designada como CM Loures 
 
e 
 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas, 
pessoa coletiva n.º 680009671, com sede na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, neste ato 
representados por Hugo Manuel dos Santos 
Martins, que outorga na qualidade de Presidente 
dos SIMAR, doravante designado como SIMAR, 
 
Designados Partes, quando referidos 
conjuntamente. 
 
 
Considerando que: 
 
a) Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas têm como missão garantir o 
abastecimento público de água, conforme os 
padrões de qualidade legalmente 
estabelecidos para consumo humano, a 
recolha e drenagem de águas residuais, e a 
recolha e transporte de resíduos urbanos, nos 
Concelhos de Loures e Odivelas; 

 
b) A prossecução das atribuições das Autarquias 

Locais deve respeitar os princípios da 
descentralização administrativa, da 
subsidiariedade, da complementaridade, da 
prossecução do interesse público e da 
proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos, da colaboração com os particulares; 
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c) A necessidade de aumentar a acessibilidade e 
proximidade dos cidadãos aos serviços 
municipais, com vista à criação de uma 
Administração Pública mais eficiente e eficaz; 

 
d) Os serviços e organismos da Administração 

Pública estão ao serviço do cidadão e devem 
orientar a sua ação de acordo com o disposto 
no Código do Procedimento Administrativo, 
tendo em conta os princípios da qualidade, da 
proteção da confiança, da comunicação eficaz 
e transparente, da simplicidade, da 
responsabilidade e da gestão participativa; 

 
e) A CM Loures pretende promover a 

modernização da prestação de serviços 
públicos orientados para as necessidades dos 
cidadãos e empresas, através de um sistema 
de balcões multisserviços, integrados e 
especializados, e articulados com os restantes 
serviços; 

 
f) A CM Loures pretende tirar proveito das 

tecnologias de informação, colocando-as ao 
serviço da população. 

 
 
As Partes acordam em celebrar o presente 
protocolo de cooperação que se regerá pelas 
cláusulas seguintes: 

 
 

Cláusula 1.ª 
(Objeto e âmbito) 

 
1. O presente protocolo estabelece os termos e 

condições em que serão prestados aos 
cidadãos/utilizadores/clientes, no Atendimento 
Municipal de Loures e Espaço do Cidadão sito 
no Centro Comercial Loureshopping e, 
futuramente, no Atendimento Municipal de 
Sacavém e Espaço do Cidadão sito no Largo 
1.º de maio n.º 1 - Sacavém, os serviços 
indicados na cláusula II. 

 
2. A prestação desses serviços traduz-se em 

atos meramente executivos e serão 
executados de acordo com as orientações e 
procedimentos em vigor nos SIMAR, sem 
prejuízo do cumprimento e observância dos 
padrões de qualidade e demais orientações e 
procedimentos definidos pela CM Loures no 
âmbito do atendimento municipal. 

 
 
 
 
 
 
 

Cláusula 2.ª 
(Termos gerais e serviços a prestar) 

 
1. A CM Loures compromete-se a assegurar no 

Atendimento Municipal de Loures e Espaço do 
Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, no 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1.º de maio n.º 1 - 
Sacavém, durante o seu horário de 
funcionamento e com recursos humanos do 
seu mapa de pessoal, a prestação dos 
seguintes serviços: 

 
a) Cobrança de faturas/avisos de corte, vencidos 

ou a pagamento, emitidos pelos SIMAR, nas 
condições e com as exclusões descritas nos 
números 2, 3 e 4 da presente cláusula, 
respetivamente; 

 
b) Cobrança do serviço de restabelecimento do 

fornecimento de água, emitindo o respetivo 
serviço de restabelecimento, nas condições e 
com as exclusões descritas nos números 2, 3 
e 4 da presente cláusula, respetivamente; 

 
c) Atualização de dados do contrato do cliente, a 

pedido deste ou de terceiro devidamente 
mandatado para o efeito, ou se os verificar 
desatualizados ou omissos e, em qualquer um 
dos casos, mediante prévia 
validação/confirmação, nomeadamente: 

 
i. Número de contacto telefónico (fixo / móvel); 
ii. Número de Identificação Fiscal; 
iii. Endereço de correio eletrónico; 
iv. Morada de receção de correspondência; 
v. Modo de receção de fatura (adesão/anulação 

ao/do serviço receção eletrónica de fatura); 
vi. Periodicidade de fatura (adesão/anulação à/da 

fatura bimestral). 
 
d) Receber reclamações e exposições dirigidas 

aos SIMAR, nas condições descritas no n.º 5; 
 
e) Rececionar e registar leituras de contador no 

sistema de gestão comercial designado 
Aquamatrix. 

 
2. Para efeitos da prestação dos serviços 

descritos nas alíneas a) e b) do número 
anterior, a CM Loures compromete-se a: 

 
a) Assegurar a cobrança dos documentos 

descritos por qualquer um dos seguintes 
meios de pagamento: Terminal de Pagamento 
Automático (TPA); Numerário; Cheque; 
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b) Assegurar a guarda dos valores recebidos em 
numerário ou em cheque, os quais serão 
recolhidos no dia útil imediatamente a seguir 
no Atendimento Municipal de Loures e Espaço 
do Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, no 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1.º de maio n.º 1 - 
Sacavém por empresa de valores 
devidamente credenciada e indicada pelos 
SIMAR; 

 
c) Efetuar diariamente os fechos de caixas e 

assegurar o preenchimento das respetivas 
guias, que serão entregues aos SIMAR, para 
conferencia e arquivo, no 1.º dia útil 
imediatamente a seguir; 

 
d) Garantir a correta aplicação do tarifário de 

acordo com o serviço prestado ou a prestar. 
 
3. A CM Loures não pode cobrar documentos 

registados no sistema Aquamatrix como 
estando em situação 4 (módulo cobrança 
duvidosa ou incobráveis) e em situação 7 
(enviados a jurídico), salvo os colocados na 
situação 4 (módulo cobrança duvidosa ou 
incobráveis) se o titular do contrato ou terceiro 
devidamente mandatado os pretender liquidar 
e pagar pela totalidade. 

 
4. Caso o titular do contrato ou terceiro 

devidamente mandatado pretenda efetuar o 
pagamento fracionado em prestações ou 
parcial dos documentos em dívida deve ser 
convidado: 

 
a) A redigir exposição aos SIMAR onde 

fundamente o seu pedido, a qual pode ser 
entregue no Atendimento Municipal de Loures 
e Espaço do Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, no 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1º de maio n.º 1 - 
Sacavém e deve ser posteriormente 
encaminhado aos SIMAR nos termos descritos 
no número seguinte; 

 
ou 
 
b) A dirigir-se a um dos balcões de Atendimento 

dos SIMAR, informando-o dos locais e 
respetivos horários de 
funcionamento/atendimento ao público. 

 
5. Visando assegurar o cumprimento dos prazos 

de tratamento das reclamações, agilizar 
encaminhamento das demais exposições 
dirigidas aos SIMAR e ainda para os efeitos de 
verificação dos procedimentos descritos na 

alínea c) do n.º 2 da presente cláusula, estes 
documentos serão digitalizados e remetidos 
pela CM Loures aos SIMAR, diariamente e via 
e-mail, para o endereço 
simarcmloures@simar-louresodivelas.pt, sem 
prejuízo do suporte de papel da referida 
documentação ser recolhido no 1.º dia útil 
imediatamente a seguir, pelos SIMAR, nos 
Paços do Concelho ou em outro local que 
venha a ser acordado entre as Partes. 

 
 

Cláusula 3.ª 
(Obrigações da CM Loures) 

 
Incumbe, ainda, à CM Loures: 
 
a) Disponibilizar, a expensas suas, os 

equipamentos informáticos necessários, 
nomeadamente, computadores com sistema 
operativo Windows XP ou Windows 7, com 
acesso à rede internet, impressora(s) com 
scanner, consumíveis e telefone;  

 
b) Preparar e enviar aos SIMAR, mensalmente e 

até ao quinto dia útil do mês seguinte a que se 
referem, um relatório contendo os dados 
registados no sistema de senhas referentes 
aos serviços SIMAR, que reflitam, pelo menos, 
o número de atendimentos (diários e mensais) 
e respetivos TME e TMA registados, 
distinguidos pelas seguintes categorias: 

 
i) Cobranças; 
ii) Atualização de dados; 
iii) Reclamações ou Exposições rececionadas. 
 
c) Comunicar de imediato aos SIMAR a 

ocorrência de qualquer situação anómala que 
verifique ou detete e logo que dela tenha 
conhecimento, no âmbito da vigência do 
presente protocolo, designadamente: 

 
i) Acesso e/ou uso indevido e/ou não autorizado 

a/de dados do sistema de gestão comercial 
designado Aquamatrix por utilizador não 
credenciado; 

ii) Erros ou falhas de valores de caixa; 
iii) Perda ou extravio de valores já validados 

enquanto estiverem à sua guarda; 
iv) Outra/s que possa(m) ser considerada(s) 

relevante(s) ou tida(s) por conveniente/s). 
 
d) Ressarcir os SIMAR por danos sofridos e que 

possam resultar de qualquer uma das 
situações descritas na alínea anterior. 
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Cláusula 4.ª 
(Obrigações dos SIMAR) 

 
No âmbito da prossecução do presente protocolo, 
incumbe aos SIMAR: 
 
a) Ministrar a adequada formação inicial e 

contínua aos trabalhadores da CM Loures 
indicados por esta, quer ao nível do 
conhecimento dos serviços prestados e dos 
procedimentos dos SIMAR, quer ao nível do 
domínio da aplicação informática, 
credenciando-os para a utilização do sistema 
de gestão comercial designado Aquamatrix, a 
qual será dada em local e de acordo com a 
calendarização definida pelas Partes e que 
poderá ser reajustada se assim entenderem 
conveniente; 

 
b) Garantir, em estreita articulação com a CM 

Loures, a coordenação e acompanhamento 
das funções e tarefas executadas no âmbito 
do presente protocolo no Atendimento 
Municipal de Loures e Espaço do Cidadão sito 
no Centro Comercial Loureshopping e, 
futuramente, no Atendimento Municipal de 
Sacavém e Espaço do Cidadão sito no Largo 
1.º de maio n.º 1 - Sacavém; 

 
c) Disponibilizar o software necessário que 

permita as conexões tecnológicas necessárias 
à prestação dos serviços descritos na cláusula 
I; 

 
d) Disponibilizar um TPA (Terminal de 

Pagamento Automático) para afetação ao 
Atendimento Municipal de Loures e Espaço do 
Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, ao 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1.º de maio n.º 1 - 
Sacavém e para uso exclusivo de serviços 
prestados pela CM Loures aos SIMAR, 
fornecendo os rolos de papel específicos para 
este equipamento; 

 
e) Disponibilizar livro de reclamações dos 

SIMAR, onde os cidadãos/utilizadores/clientes 
possam exarar reclamações sobre o 
atendimento e serviços prestados no 
Atendimento Municipal de Loures e Espaço do 
Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, no 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1.º de maio n.º 1 - 
Sacavém no estrito âmbito do presente 
protocolo; 

 
 

f) Assegurar a recolha de correspondência 
entregue ou apresentada no Atendimento 
Municipal de Loures e Espaço do Cidadão sito 
no Centro Comercial Loureshopping e, 
futuramente, no Atendimento Municipal de 
Sacavém e Espaço do Cidadão sito no Largo 
1.º de maio n.º 1 - Sacavém, no âmbito do 
presente protocolo, que seja dirigida aos 
SIMAR, bem como a recolha de valores 
recebidos pela CM Loures por conta da 
prossecução dos serviços dos SIMAR e no 
estrito âmbito do presente protocolo. 

 
 

Cláusula 5.ª 
(Obrigações das Partes) 

 
As Partes obrigam-se a: 
 
a) Assegurar o funcionamento de “canais de 

comunicação”, telefónicos e de correio 
eletrónico, que permitam a ligação eficaz e em 
tempo real de representantes habilitados de 
ambas as Partes, que serão indicados entre si, 
por escrito, tendo em conta as competências 
detidas para tratamento das respetivas 
matérias; 

 
b) Reunir periodicamente, em local a definir, para 

avaliação da execução do presente protocolo 
e adoção de medidas preventivas ou 
corretivas que venham a revelar-se 
necessárias; 

 
c) Assegurar que as campanhas de informação 

ou iniciativas de idêntica natureza de qualquer 
das Partes, e que sejam direta ou 
indiretamente relacionadas com os serviços 
dos SIMAR disponibilizados pela CM Loures 
no âmbito deste protocolo, sejam previamente 
acordadas entre os seus interlocutores, 
devidamente mandatados; 

 
d) Garantir que nos suportes publicitários 

específicos referentes aos serviços dos 
SIMAR disponibilizados pela CM Loures no 
Atendimento Municipal de Loures e Espaço do 
Cidadão sito no Centro Comercial 
Loureshopping e, futuramente, no 
Atendimento Municipal de Sacavém e Espaço 
do Cidadão sito no Largo 1.º de maio n.º 1 - 
Sacavém, constem os logotipos e imagem 
oficialmente aprovados das Partes; 

 
e) Garantir que a disponibilização dos serviços 

dos SIMAR pela CM Loures no Atendimento 
Municipal de Loures e Espaço do Cidadão sito 
no Centro Comercial Loureshopping e, 
futuramente, no Atendimento Municipal de 
Sacavém e Espaço do Cidadão sito no Largo 
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1.º de maio n.º 1 - Sacavém, é precedida de 
divulgação massiva junto da população sita na 
área territorial de intervenção dos SIMAR, sem 
prejuízo da divulgação na área territorial da 
população do Concelho de Odivelas ser a 
expensas e da responsabilidade exclusiva dos 
SIMAR; 

 
f) Manter a confidencialidade sobre toda a 

informação obtida ou recolhida no âmbito do 
presente protocolo e não divulgar a mesma a 
terceiros; 

 
g) Cumprir e fazer cumprir as disposições legais 

e regulamentares de proteção de dados, 
designadamente no âmbito do acesso e 
utilização de dados pessoais de pessoas 
singulares, utilizadores, clientes ou antigos 
clientes dos SIMAR nos termos e condições 
previstas no Regulamento de Proteção de 
Dados Pessoais em vigor; 

 
h) Cumprir e fazer cumprir as Políticas de 

Privacidade em vigor nas duas entidades aqui 
representadas. 

 
 

Cláusula 6.ª 
(Compensações financeiras ou outras) 

 
1. Durante os dois primeiros anos, período 

considerado transitório e experimental, os 
encargos com o funcionamento, segurança, 
limpeza e manutenção serão suportados pela 
CM Loures. 

 
2. O fornecimento de consumíveis informáticos 

ou outro material de economato, eletricidade, 
água e gás e comunicação de dados, são 
suportados pela CM Loures nos já referidos 
dois primeiros anos de funcionamento. 

 
3. A partir do final do segundo ano de 

funcionamento e de acordo com o histórico e 
os indicadores de gestão obtidos, os encargos 
serão suportados pela CM Loures e pelos 
SIMAR, na proporção do custo efetivo dos 
serviços prestados. 

 
 

Cláusula 7.ª 
(Alteração, Denúncia e Revogação) 

 
1. Os termos e condições do presente protocolo 

podem ser alterados, a todo o tempo, parcial 
ou totalmente, por acordo escrito das Partes e 
desde que os seus termos se mostrem 
validados e assinados pelos legais 
representantes das Partes, que detenham 
poderes e legitimidade, próprios, delegados ou 
subdelegados para o efeito. 

2. O presente protocolo pode ainda ser 
denunciado, por qualquer uma das Partes, 
designadamente, nos seguintes casos: 

 
a) Intenção de não renovação; 
 
b) Verificação da violação grave ou reiterada de 

qualquer uma das cláusulas que o integram 
por uma das Partes e manifestando de forma 
inequívoca à outra, a intenção de fazer cessar 
os seus efeitos. 

 
3. Para os efeitos descritos nos números 

anteriores, a alteração ou denúncia do 
presente protocolo deve ser fundamentada e 
reduzida a escrito, bem como comunicada 
com a antecedência mínima de 30 dias da 
data prevista para a produção dos seus 
efeitos. 

 
4. A denúncia só é válida se efetuada por carta 

registada com aviso de receção, a remeter 
para a morada da sede da outra Parte. 

 
5. O presente protocolo pode ainda ser 

revogado, a todo o tempo, por acordo das 
Partes, mas observando a antecedência 
mínima de 30 dias para o início da produção 
dos seus efeitos. 

 
6. A antecedência mínima de 30 dias para 

produção dos efeitos de eventual alteração, 
denúncia ou revogação do presente protocolo, 
visa, sem prejuízo dos efeitos legalmente 
previstos, salvaguardar divulgação massiva e 
atempada junto da população sita na área 
territorial de intervenção dos SIMAR, a ser 
feita nos termos descritos na alínea d) da 
cláusula V. 

 
 

Cláusula 8.ª 
(Casos omissos ou situações controvertidas) 

 
Casos omissos ou situações controvertidas serão 
resolvidos ou dirimidas entre as Partes, por 
acordo, cujos termos ficarão a constar de 
aditamento ao presente protocolo, dele ficando a 
fazer parte integrante. 

 
 

Cláusula 9.ª 
(Vigência) 

 
O presente protocolo vigorará pelo prazo de 1 
ano/12 meses, sendo automaticamente renovável, 
por igual período, se nenhuma das Partes o 
denunciar nos termos e nas condições previstos 
nos números na cláusula VII do presente 
protocolo. 
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Cláusula 10.ª 
(Entrada em vigor) 

 
O presente protocolo entra em vigor na data da 
sua assinatura. 
 
 
Feito em 2 exemplares, um para cada uma das 
Partes. 

 
Loures, ___ de ___________ de ____ 

 
Pela CM Loures 

 
 

Pelos SIMAR 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 

 

 
PRESIDÊNCIA 

 
 

DESPACHO n.º 86/2020 
 

de 13 de fevereiro de 2020 
 

(registo E/18912/2020, de 13.02.2020) 
 

Tolerância de Ponto - Festejos de Carnaval 
 

Os festejos do Carnaval são uma tradição no 
Concelho de Loures que é importante manter e 
preservar. 
 
Essa preservação passa pela participação popular 
nesses festejos devendo o Município possibilitar 
essa participação a todos aqueles que o 
pretendam. 
 
É por essa razão que o Município decidiu apoiar, 
de diversas formas, os diversos festejos de 
carnaval no Concelho de Loures. 
 
De forma a possibilitar a participação dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures 
nessa tradição cultural e social determino que, nos 
termos da competência que me é atribuída pela 
alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, seja concedida tolerância de 
ponto a todos os trabalhadores da Câmara, no 
próximo dia 25 de fevereiro. 

Estas dispensas terão de ser coordenadas nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores que 
não possam beneficiar agora desta tolerância de 
ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento aos munícipes. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 

DESPACHO n.º 87/2020 
 

de 13 de fevereiro de 2020 
 

(registo E/18941/2020, de 13.02.2020) 
 

Constituição do Grupo de Trabalho 
de Modernização Administrativa~ 
e nomeação do seu Coordenador 

 
Ao longo da História, o “Poder Local” sempre 
desempenhou um papel inquestionável na 
organização do Estado, tendo-se revelado 
fundamental a sua existência. 
 
Não questionando a sua importância e o papel 
preponderante da “Democracia Local”, 
considerada uma das mais belas conquistas do 25 
de Abril, devemos, ainda assim, questionar se a 
sua capacidade de resposta às solicitações atuais, 
a sua organização e capacidade de governação 
interna e externa e a respetiva adequação 
organizativa ao contexto socioeconómico atual, 
correspondem às necessidades, sob pena de 
perda de protagonismo e importância por 
inadaptação à realidade contemporânea. 
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A boa governação local e a efetiva participação e 
reforço dos direitos dos cidadãos são hoje dois 
parâmetros essenciais e orientadores das 
democracias modernas. 
 
Por sua vez, a “inovação” é uma necessidade da 
Administração Autárquica. No mundo atual, 
estimulada pelos progressos alcançados pela 
ciência política sobre os novos desafios da 
cidadania participativa, inserem-se os novos 
modelos de gestão pública, de modernização 
administrativa, no sentido de obter um serviço 
público de qualidade e que sejam criadas as 
condições para a interação entre a tecnologia e as 
dimensões sociais, económicas e culturais, ou 
seja inovação e aprofundamento da democracia 
local. 
 
A participação dos cidadãos, quer individual ou 
coletiva, nos assuntos públicos, corresponde 
assim a um desafio maior de cidadania, que 
assumirá maior ou menor dimensão, consoante as 
regras de funcionamento das Autarquias. 
 
Se a auscultação aos cidadãos é um instrumento 
de governação, meios de divulgação e 
implementação das políticas públicas municipais e 
a relação do município com os cidadãos, tornam-
se igualmente essenciais. 
 
Por sua vez, a complexidade dos problemas 
atuais, o alargamento das áreas de intervenção do 
município, a necessidade de envolvimento e 
participação dos cidadãos e outros atores locais, 
requer a adoção de outras formas de colaboração, 
mais flexíveis e informais. 
 
Conclui-se, portanto, pela necessidade de 
melhorar a “governação local”, tomar medidas de 
“modernização administrativa” e de abrir aos 
cidadãos as suas estruturas político-
administrativas e o próprio espaço político, dando 
uma resposta mais cabal aos seus anseios 
sociais, numa perspetiva de partilha do poder e de 
aprofundamento da “democracia participativa”. 
 
Nesse sentido, e salvaguardando o estabelecido e 
preconizado no regulamento da “estrutura 
orgânica da Câmara Municipal de Loures” 
(Despacho n.º 9712/2019, publicado a 24 de 
outubro, no DR II série, n.º 275), que estabelece 
as competências e organização das áreas 
funcionais dos serviços municipais, mas, 
considerando a necessidade de envolver um 
conjunto alargado de serviços, e exigindo uma 
forte articulação entre eles, torna-se 
absolutamente imperiosa a constituição de um 
“Grupo de Trabalho de Modernização 
Administrativa”. 
 

Esta opção de constituição de um Grupo de 
Trabalho tem-se revelado profícua e a melhor 
opção para correspondermos às exigências que 
se colocam em matéria de programação, gestão 
de recursos, definição de medidas, sua 
implementação e efetiva expressão da 
participação coletiva desejada. 
 
 
Nesse sentido, nos termos da alínea b) do n.º 1 e 
alínea a) do n.º 2 do art.º 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, determino a constituição de um Grupo de 
Trabalho, com a missão acima identificada, que 
deverá integrar elementos das seguintes unidades 
orgânicas: 
 
- 1 elemento do GAP - Gabinete de Apoio à 

Presidência; 
- A Chefe da DGDMA - Divisão da Gestão 

Documental e Modernização Administrativa; 
- 1 elemento do DPFA - Departamento de 

Planeamento Financeiro e Aprovisionamento; 
- 1 elemento do DA - Departamento de 

Ambiente; 
- 1 elemento do DE - Departamento de 

Educação; 
- 1 elemento do DRH - Departamento de 

Recursos Humanos; 
- 1 elemento do DPGU - Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística; 
- 1 elemento do DOM - Departamento de Obras 

Municipais; 
- 1 elemento do SPM - Serviço de Polícia 

Municipal; 
- 1 elemento da DAG - Divisão de 

Administração Geral; 
- 1 elemento da DITQ - Divisão de Inovação 

Tecnológica e Qualidade; 
- 1 elemento da DH - Divisão de Habitação; 
- 1 elemento da DAUGI - Divisão de Áreas 

Urbanas de Génese Ilegal; 
- 1 elemento do GIL - Gabinete de Intervenção 

Local; 
- 1 elemento do GP - Gabinete de Planeamento; 
- 1 elemento do GAI - Gabinete de Auditoria 

Interna; 
- 1 elemento da UIM - Unidade de Informação 

Municipal; 
- 1 elemento do Serviço de Expediente; 
- 1 elemento do Serviço de Arquivo. 
 
 
O representante do GAP (Gabinete de Apoio à 
Presidência) neste grupo de trabalho será Paulo 
Alexandre da Silva Quaresma, que assume a 
coordenação do mesmo e que poderá convocar 
outras Unidades Orgânicas e/ou outros 
participantes, em função de necessidades 
específicas que se venham a verificar. 
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Os serviços acima identificados deverão indicar o 
respetivo representante no Grupo de Trabalho, até 
ao próximo dia 28 de fevereiro, em comunicação 
dirigida ao GAP. 

 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 
 

AMBIENTE 
 

 
 

� INFORMAÇÃO n.° 018/DA/PJA 

 
de 11 de fevereiro de 2020 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 13 de fevereiro de 2020, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/17803/2019, de 14.02.2020) 
 

Substituição do Diretor 
do Departamento de Ambiente 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 22 a 26 de fevereiro, por motivo de 
férias, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas no despacho n.º 005/2020 
sejam assumidas pelo Sr. Chefe da Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel 
Rodrigues Máximo dos Santos. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior, 

 
 

O Diretor do Departamento de Ambiente 
 

(a) Pedro Amorim 
 
 
 
 

 

 
 

ANÚNCIOS 

 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 

AVISO n.º 2656/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para assistente operacional  

a área profissional de pedreiro 
Lista unitária de ordenação final homologada 

 
Nos termos do disposto n.º 6 do artigo 36.º da 
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e 
republicada pela Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, informa-se que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento de Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7, em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica, a lista 
unitária de ordenação final homologada, por 
despacho do Sr. Vereador dos Recursos Humanos 
de 14 de janeiro de 2020, do procedimento 
concursal comum de recrutamento para a 
categoria de assistente operacional, na área 
profissional de Pedreiro, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 148, de 5 de agosto de 
2019, através da referência 3 do Aviso n.º 
12441/2019. 

 
22 de janeiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2020] 
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AVISO n.º 2657/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para ocupação de três postos de trabalho 

de técnico superior, 
na área de formação de Arquitetura 

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 16 
de dezembro de 2019, com Margarida Isabel 
Fernandes Polho e Vanda de Lurdes Rodrigues 
Vitorino, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
14629/2017, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 233, de 05 de dezembro de 2017, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado. 

 
27 de janeiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 2658/2020 
 

Procedimento concursal comum 
para constituição de reserva de recrutamento 

para assistente operacional 
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 01 
de dezembro de 2019, com Sara Lucas Diz, 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 
4609/2018, publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 68, de 06 de abril de 2018, do 
procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento para a categoria de 

assistente operacional na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 

 
27 de janeiro de 2020. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 33, de 17 de fevereiro de 2020] 

 
 
 
 

AVISO n.º 3086/2020 
 

Consolidação definitiva 
da mobilidade na categoria 

do trabalhador Alexandre César Tavares 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Presidente do Alto 
Comissariado para as Migrações, I.P., e por 
acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
do Técnico Superior Alexandre César Tavares 
nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 de 
novembro de 2019, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 

 
4 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2020] 
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AVISO n.º 3087/2020 
 

Renovação da comissão de serviço 
do chefe da Divisão 

de Contratação e Aprovisionamento 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara, foi renovada a comissão de serviço por 
igual período do Técnico Superior Viriato Semião 
Ferreira de Aguilar, como Chefe da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento, a partir de 01 de 
fevereiro de 2020, nos termos do previsto no artigo 
23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada 
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-
B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 

 
11 de dezembro de 2019. 

 
O Diretor do Departamento 

de Recursos Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

[Publicado na íntegra em Diário da República, 
2.ª Série, n.º 37, de 21 de fevereiro de 2020] 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS 

DOS MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO n.º 3001/2020 
 

Notificação dos candidatos 
relativa às listas de candidatos 

admitidos e excluídos 
e convocatória para aplicação 
da prova de conhecimentos, 

do procedimento concursal comum 
para quatro postos de trabalho 

na categoria de assistente técnico 
ref.ª 12/2019 

 
Nos termos do disposto na alínea d) do artigo 10.º 
da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos para audiência dos 
interessados nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo, no âmbito da 
Exclusão ao Procedimento Concursal Comum 
para preenchimento de 4 postos de trabalho 
previstos e não ocupados no mapa de pessoal dos 
SIMAR de Loures e Odivelas, na carreira e 
categoria de Assistente Técnico - Ref.ª 12/2019, a 
que se refere o Aviso (extrato) n.º 18594/2019, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
223, de 20/11/2019, o código de oferta 
OE201911/0431 na Bolsa de Emprego Público e o 
anúncio no jornal Correio da Manhã do dia 
2019/11/21, para constituição de vínculo de 
emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, que a lista de admitidos e 
excluídos se encontra afixada para consulta em 
placard da Divisão de Recursos Humanos dos 
SIMAR, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em 
Loures, encontrando-se ainda disponibilizada na 
respetiva página eletrónica, em www.simar-
louresodivelas.pt. > Recursos Humanos > 
Procedimentos Concursais > Procedimentos 
Concursais a Decorrer. 
 
Notificam-se ainda, nos termos do artigo 24.º 
conjugado com alínea d) do artigo 10.º da Portaria 
n.º 125-A/2019, de 30 de abril, os Candidatos 
Admitidos e Admitidos Condicionalmente ao 
Procedimento Concursal supra referenciado, sem 
relação jurídica de emprego público ou com 
vínculo de emprego público, que estejam a 
cumprir ou executar a atribuição, competência ou 
atividade distinta do posto de trabalho em causa, 
que o 1.º método de seleção obrigatório - Prova de 
Conhecimentos, de natureza teórica, com 
consulta, realizar-se-á no dia 26 de fevereiro de 
2020, às 10:30 horas, na Escola Básica Luís Sttau 
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Monteiro, sita na Rua Guilherme Henrique 
Soromenho, 2671-430 Loures. Os candidatos 
deverão apresentar-se na data e local 
identificados com trinta minutos de antecedência 
devendo ser portadores de documento de 
identificação e esferográfica. 

 
3 de fevereiro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 36, de 20 de fevereiro de 2020] 
 
 
 
 

REGULAMENTO n.º 167/2020 
 

Regulamento de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade 

dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas 
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
deliberação do Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), em reunião de 17 de dezembro de 2019, 
foi aprovada a proposta de alteração do 
Regulamento Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade 
dos Serviços que consta em anexo ao presente 
aviso, e que entrará em vigor no dia 1 do mês 
seguinte ao da sua publicação. 

 
11 de fevereiro de 2020. 

 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos, 

 
(a) Ana Teresa Dinis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulamento de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de Assiduidade 

dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos 

dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) 

 
Nota justificativa 

 
O regulamento existente de "Funcionamento dos 
Serviços, Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade dos Serviços", encontra-se 
desajustado perante a legislação entretanto 
aprovada e, ultimamente, pela não integração dos 
ACEP's firmados com as estruturas 
representativas dos trabalhadores, propondo-se a 
sua alteração, adequando-o à LTFP e aos acordos 
estabelecidos, perspetivando garantir o bom 
funcionamento e a operacionalidade dos SIMAR. 
 
Pretende-se com este regulamento compilar num 
só documento toda a informação sobre os horários 
de trabalho, regulamentar o trabalho suplementar, 
por turnos e noturno, o funcionamento do registo 
pontométrico e o controlo da assiduidade. 
 
De acordo com o disposto no n.º 1 do artigo 75.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
doravante designada por LTFP, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, com a declaração de 
retificação n.º 37-A/2014, de 19/08, alterada pelas 
Leis n.os 82-B/2014 de 31 de agosto, 84/2015 de 
07 de agosto, 18/2016 de 20 de junho, 42/2016, 
de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 
70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de 
agosto, 49/2018, de 14 de agosto, 71/2018 de 31 
de dezembro compete a estes Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas, adiante 
designados de SIMAR, enquanto entidade 
empregadora pública, elaborar regulamentos 
internos do órgão ou serviço contendo normas de 
organização e disciplina de trabalho, pelo que se 
procede à alteração do regulamento existente. 
 
 
O projeto de regulamento foi objeto de audição 
prévia à comissão de trabalhadores nos termos do 
n.º 2 do artigo 75.º da LTFP, bem como, às 
organizações sindicais representativas dos 
trabalhadores. 
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CAPÍTULO I 
Disposições Gerais 

 
Artigo 1.º 

Âmbito de Aplicação 
 

1- O presente regulamento aplica-se a todos os 
trabalhadores que exercem funções públicas 
na modalidade de contrato de trabalho, 
qualquer que seja a natureza das suas 
funções nos SIMAR. 

 
2- O presente regulamento estabelece os 

períodos de funcionamento e de atendimento 
dos SIMAR, bem como o tempo de trabalho 
dos seus trabalhadores. 

 
Artigo 2.º 

Tempo de Trabalho 
 

Considera-se tempo de trabalho, o tempo que o 
trabalhador se obriga a prestar, durante o qual 
exerce a atividade ou permanece adstrito à 
realização da prestação de trabalho, bem como as 
interrupções e os intervalos previstos na LTPF e 
no presente Regulamento e que se denomina 
período normal de trabalho. 

 
Artigo 3.º 

Horário de Trabalho 
 

Entende-se por horário de trabalho a 
determinação das horas do início e termo do 
período normal de trabalho diário ou dos 
respetivos limites, bem como dos intervalos de 
descanso diários. 

 
Artigo 4.º 

Período de Funcionamento 
 

1- Considera-se período de funcionamento o 
período diário durante o qual os órgãos e 
serviços exercem a sua atividade. 

 
2- Podem ser criados períodos de funcionamento 

especiais nos termos do artigo 103.º da LTFP. 
 
3- Em regra, o período normal de funcionamento 

dos serviços é das 8 horas às 20 horas. 
 

Artigo 5.º 
Semana de Trabalho e Descanso Semanal 

 
1- A semana de trabalho é, em regra, de 5 dias, 

havendo direito a 1 dia de descanso semanal 
acrescido de 1 dia de descanso 
complementar, que devem coincidir com o 
domingo e o sábado respetivamente. 

 

2- Os dias de descanso semanal e complementar 
podem deixar de coincidir com o domingo e o 
sábado, nos termos do n.º 4 do artigo 124.º da 
LTFP. 

 
Artigo 6.º 

Período Normal de Trabalho Diário e Semanal 
 

1- O período normal de trabalho tem, em regra, a 
duração de sete horas diárias, e trinta e cinco 
horas semanais, com exceção da jornada 
contínua ou regime previsto em norma 
especial. 

 
2- O disposto no número anterior não prejudica a 

existência de outros regimes de duração 
semanal inferior previstos na alínea b) do n.º 1 
do artigo 105.º da LTFP. 

 
3- Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 

12.º e da alínea c) do n.º 2 do artigo 13.º do 
presente Regulamento, a prestação de 
trabalho diário deve ser interrompido por um 
intervalo de descanso de duração não inferior 
a uma hora nem superior a duas horas, nem 
sendo permitida a realização de mais de cinco 
horas de trabalho consecutivo. 

 
4- O cumprimento da duração do trabalho é 

aferido ao mês. 
 
5- O débito de horas é apurado no final de cada 

mês dando lugar à marcação de uma falta, 
reportada ao último dia ou dias úteis do 
período a que se reporta, quando complete 
sete horas. 

 
6- A falta referida no número anterior pode ser 

justificada nos termos da legislação aplicável. 
 
 
 

CAPÍTULO II 
Horários de Trabalho 

 
Artigo 7.º 

Fixação de Horário de Trabalho 
 

1- Compete ao empregador público a afixação do 
horário de trabalho. 

 
2- A proposta de trabalho por turnos ou a sua 

alteração, devidamente fundamentadas e 
autorizadas, devem conter obrigatoriamente 
as escalas de turno, organizadas de acordo 
com as regras estabelecidas; 
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3- A rotatividade nos turnos é, em regra, 
estabelecida por escala mensal que deverá 
ser remetida à Divisão de Recursos Humanos, 
impreterivelmente até ao último dia útil do mês 
anterior a que se reportam; 

 
4- Os horários de trabalho são fixados tendo em 

vista a conveniência do serviço. 
 
5- Em caso de não fixação de horário, considera-

se em vigor o horário rígido. 
 

Artigo 8.º 
Modalidades de Horários de Trabalho 

 
Os diferentes serviços podem adotar, quando 
devidamente autorizados, uma ou em simultâneo, 
mais do que uma das seguintes modalidades de 
horário de trabalho: 
 
Horário Flexível; 
Horário Rígido; 
Horário Desfasado; 
Jornada Contínua; 
Trabalho por Turnos; 
Específico; 
Isenção de Horário; 
Meia Jornada; 
Trabalho em Horário Noturno. 

 
Artigo 9.º 

Horário Flexível 
 

1- Horário flexível é aquele que permite aos 
trabalhadores, dentro do período de 
funcionamento, gerir os seus tempos de 
trabalho, escolhendo as horas de entrada e de 
saída desde que respeitando as plataformas 
fixas e de acordo com o estabelecido neste 
artigo. 

 
2- A prestação de trabalho em horário flexível 

decorre, em regra, entre as 8h00 e as 20h00, 
com dois períodos de presença obrigatória 
num total de quatro horas diárias (plataformas 
fixas), das 10h30 às 12h30 e das 14h30 às 
16h30. 

 
3- É obrigatória a utilização mínima de uma hora 

para almoço entre as 12h30 e as 14h30. 
 
4- Não podem ser prestadas, por dia, mais de 

nove horas de trabalho, nem mais de cinco 
horas de trabalho consecutivo, exceto os 
trabalhadores com responsabilidades 
familiares. 

 
 
 

5- O crédito ou débito de horas nas plataformas 
móveis, apurado no final de cada período de 
aferição, transita para o mês seguinte e nele é 
gozado ou compensado. 

 
6- A não compensação de um débito de horas 

nos termos do número anterior, superior ou 
igual a sete horas mensais, dá lugar à 
marcação de uma falta, que deve ser 
justificada nos termos da legislação aplicável, 
por cada período igual à duração média diária 
de trabalho. 

 
7- Se o crédito de horas não for gozado até ao 

último dia do mês seguinte, o trabalhador 
perderá o direito ao mesmo; 

 
8- No horário flexível podem ser concedidas 

dispensas nas plataformas fixas, até quatro 
horas em cada mês a usufruir 
fracionadamente, não podendo ultrapassar 
duas horas por dia, nem ser utilizadas nos 
dias em que seja concedida tolerância de 
ponto num dos períodos de trabalho; 

 
9- Para além desta dispensa, em cada mês, é 

concedido um crédito de horas, até ao limite 
de 2 horas e 30 minutos, isentas de 
compensação, a usufruir nas plataformas 
flexíveis, que pode igualmente ser ou não 
fracionada; 

 
10- As dispensas referidas nos números 

anteriores não podem dar origem a um dia 
completo de ausência ao serviço e só devem 
ser concedida desde que não afetem o normal 
funcionamento dos serviços. 

 
11- A adoção do horário flexível não pode afetar o 

regular e eficaz funcionamento dos serviços, 
especialmente no que respeita às relações 
com o público. 

 
12- O horário flexível só pode ser aplicado aos 

trabalhadores cujo controlo de assiduidade se 
efetue mediante sistema de registo 
pontométrico eletrónico. 

 
13- Os trabalhadores com horário flexível devem 

comparecer ao serviço sempre que 
superiormente determinado tendo em conta as 
necessidades de serviço. 
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Artigo 10.º 
Horário Rígido 

 
1- O horário rígido é aquele que, exigindo o 

cumprimento da duração semanal de trabalho, 
se reparte por dois períodos diários, com 
horas de entrada e de saída fixas, separadas 
por um intervalo de descanso. 

 
2- O horário rígido decorre, em regra, das 9h00 

às 12h30 e das 14h00 às 17h30 ou das 8h00 
às 12h00 e das 13h00 às 16h00. 

 
3- No horário rígido é atribuído um crédito de 

tempo mensal com duração de cinco horas, a 
utilizar fracionadamente até ao limite de uma 
hora diária. 

 
4- Para além do crédito previsto no número 

anterior, pode ser concedida uma dispensa 
mensal, com a duração máxima 
correspondente a um dos períodos de 
trabalho, a ser utilizada de uma só vez ou 
fracionadamente, desde que o trabalhador, no 
dia em que pretenda usufruir da mesma, 
esteja ao serviço num dos períodos diários 
completos de trabalho, carecendo esta 
dispensa de autorização prévia do superior 
hierárquico, com competências para o efeito, 
formalizada de acordo com as normas 
vigentes. 

 
5- Esta dispensa não pode ser usufruída em dias 

em que seja concedida tolerância de ponto 
num dos períodos de trabalho. 

 
6- As ausências ao serviço que não cumpram o 

disposto nos números anteriores darão origem 
à marcação de um dia inteiro de falta. 

 
Artigo 11.º 

Horários Desfasados 
 

Horários desfasados são aqueles que, embora 
mantendo inalterado o período normal de trabalho 
diário, permitem estabelecer, serviço a serviço ou 
para determinado grupo ou grupos de pessoal, e 
sem possibilidade de opção, horas fixas diferentes 
de entrada e de saída. 

 
Artigo 12.º 

Horário de Jornada Contínua 
 

1- A jornada contínua consiste na prestação 
ininterrupta de trabalho de seis horas diárias, 
ocupando predominantemente um dos 
períodos do dia, de segunda a sexta-feira. 

 
 
 

2- O trabalho diário prestado em regime de 
jornada contínua deve ser interrompido por um 
intervalo de descanso de duração não superior 
a 30 minutos que, para todos os efeitos, se 
considera tempo de trabalho. 

 
3- A jornada contínua pode ser adotada nas 

situações previstas em instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho, no artigo 
114.º da LFTP, e em casos excecionais 
devidamente fundamentados. 

 
4- É concedida uma tolerância de 15 minutos, na 

hora da entrada, até ao limite de duas horas e 
30 minutos por mês. 

 
5- Nas situações de amamentação, aleitação e 

jornada contínua a prestação de trabalho é de 
5 horas diárias devendo ser interrompidas por 
um intervalo de descanso de duração não 
superior a 30 minutos que, para todos os 
efeitos, se considera tempo de trabalho. Este 
período de descanso não pode coincidir com o 
horário de entrada e de saída. 

 
6- O início e o termo do intervalo para descanso 

são obrigatoriamente registados no sistema 
informático de controlo da assiduidade. 

 
Artigo 13.º 

Trabalho por Turnos 
 

1- O trabalho por turnos é aquele em que, por 
necessidade do regular e normal 
funcionamento dos serviços, há lugar à 
prestação de trabalho em pelo menos dois 
períodos diários e sucessivos, sendo cada um 
de duração não inferior a sete horas. 

 
2- O trabalho por turnos está sujeito às seguintes 

regras: 
 
a) Os turnos são, em princípio, rotativos, estando 

o respetivo pessoal sujeito à sua variação 
regular; 

b) As interrupções destinadas a repouso ou 
refeição, quando não superiores a 30 minutos, 
consideram-se incluídas no período de 
trabalho; 

 
3- O trabalhador só pode ser mudado de turno 

após o dia de descanso semanal salvo acordo 
do trabalhador em contrário; 

 
a) O descanso semanal deverá coincidir com o 

domingo, pelo menos uma vez em cada 
período de 4 semanas; 

b) Nos serviços de funcionamento permanente 
não podem ser prestados mais de seis dias 
consecutivos de trabalho; 



 

 
N.º 4 

  

 
 

26 de FEVEREIRO 
de 2020 

 
 
 
 

63 

 

c) Para efeitos de determinação dos dias de 
descanso, devem ser contabilizados os 
sábados, domingos e feriados existentes no 
mês. 

 
4- No regime de turnos é permitido um 

ajustamento de horário até 1 hora na entrada 
e saída de turno, até ao máximo de 8 horas e 
30 minutos, desde que haja acordo entre o 
trabalhador que pretende usufruir desse 
ajustamento e o colega de equipa, que o 
substitui, de forma a assegurar o serviço de 
turno, salvaguardando ainda o prévio 
conhecimento da respetiva chefia. 

 
5- A organização do trabalho por turnos tomará 

em conta, assegurar horários de trabalho 
compatíveis com a vida familiar a 
trabalhadores do mesmo agregado familiar. 

 
Artigo 14.º 

Suplemento Remuneratório de Turno 
 

1- O pessoal em regime de trabalho por turnos, 
desde que um dos turnos seja total ou 
parcialmente coincidente com o período 
noturno, tem direito a um acréscimo 
remuneratório. 

 
2- O acréscimo referido no número anterior é 

calculado sobre a remuneração base de cada 
trabalhador, na proporção de: 

 
a) 25 % quando o regime de turnos for 

permanente, total ou parcial; 
b) 22 % quando o regime de turnos for semanal 

prolongado, total ou parcial; 
c) 20 % quando o regime de turnos for semanal 

total ou parcial. 
 
3- A prestação de trabalho por turnos em dia 

feriado obrigatório dá direito a um descanso 
compensatório com duração de metade do 
número de horas prestadas ou ao acréscimo 
de 50 % da remuneração pelo trabalho 
prestado nesse dia, cabendo a escolha ao 
empregador público, na ausência de acordo 
entre as partes. 

 
4- Só há lugar a subsídio de turno enquanto 

houver exercício efetivo de funções (inclui-se 
as situações prevista na Lei como de exercício 
efetivo de funções), exceto nas ausências por 
motivo de férias; 

 
 
 
 
 
 

Artigo 15.º 
Horários Específicos 

 
Podem ser fixados horários específicos nas 
condições e nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 110.º da LTFP. 

 
Artigo 16.º 

Isenção de Horário de Trabalho 
 

1- A modalidade de isenção de horário aplica-se 
a trabalhadores cujas funções profissionais, 
pela sua natureza, tenham de ser efetuadas 
fora dos limites dos horários normais de 
trabalho, ou que sejam regularmente 
exercidas fora do estabelecimento onde o 
trabalhador está colocado, dependendo de 
acordo entre os Serviços e o trabalhador. 

 
2- Os trabalhadores isentos de horário de 

trabalho não estão sujeitos aos limites 
máximos dos períodos máximos dos períodos 
normais de trabalho, mas a isenção não 
prejudica o direito aos dias de descanso 
semanal, aos feriados obrigatórios e ao 
pagamento do trabalho suplementar nos 
termos do disposto nas disposições legais em 
vigor. 

 
3- O disposto nesta cláusula não isenta o 

trabalhador do dever de assiduidade, sem 
prejuízo da aplicação de especiais regras da 
sua verificação quando o trabalho tenha que 
ser realizado fora do estabelecimento onde o 
trabalhador está colocado. 

 
4- O trabalho prestado em dia de descanso 

semanal ou feriado será pago como trabalho 
suplementar, nos termos do n.º 2 do artigo 
162.º da LTFP; 

 
5- No regime de isenção de horário é concedida 

uma tolerância até ao máximo de 8 horas e 30 
minutos mensais, salvaguardando o dever de 
assiduidade (comparência regular e contínua 
ao serviço) não podendo esta tolerância 
justificar uma ausência de um dia inteiro ao 
serviço. 

 
Artigo 17.º 

Meia jornada 
 

1- A meia jornada consiste na prestação de 
trabalho num período reduzido em metade do 
período normal de trabalho a tempo completo 
a que se refere o artigo 105.º, sem prejuízo da 
contagem integral do tempo de serviço para 
efeito de antiguidade. 
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2- A prestação de trabalho na modalidade de 
meia jornada não pode ter duração inferior a 
um ano, tendo a mesma de ser requerida por 
escrito pelo trabalhador. 

 
3- A opção pela modalidade de meia jornada 

implica a fixação do pagamento de 
remuneração correspondente a 60 % do 
montante total auferido em regime de 
prestação de trabalho em horário completo. 

 
4- Podem beneficiar da modalidade de meia 

jornada os trabalhadores que reúnam um dos 
seguintes requisitos: 

 
a) Tenham 55 anos ou mais à data em que for 

requerida a modalidade de meia jornada e 
tenham netos com idade inferior a 12 anos; 

b) Tenham filhos menores de 12 anos ou, 
independentemente da idade, com deficiência 
ou doença crónica. 

 
5- A autorização para a adoção da modalidade 

de horário de trabalho em regime de meia 
jornada cabe ao superior hierárquico do 
trabalhador em funções públicas. 

 
6- Em caso de indeferimento do pedido de 

autorização a que se refere o número anterior, 
deve o superior hierárquico fundamentar 
claramente e sempre por escrito as razões 
que sustentam a recusa da concessão do 
horário de trabalho na modalidade de meia 
jornada. 

 
Artigo 18.º 

Trabalho em Horário Noturno 
 

1- Considera-se trabalho noturno, qualquer 
período, no mínimo de uma hora por dia, 
realizado entre as 20h00 de um dia e as 7h00 
do dia seguinte. 

 
2- O trabalho noturno é remunerado com um 

acréscimo de 25 % relativamente à 
remuneração do trabalho equivalente prestado 
durante o dia. 

 
3- O pagamento do acréscimo remuneratório nos 

termos do número anterior depende do horário 
praticado e superiormente autorizado. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO III 
Trabalho Suplementar 

 
Artigo 19.º 

Noção de Trabalho Suplementar 
 

1- Considera-se trabalho suplementar o que for 
prestado para além do período normal de 
trabalho. 

 
2- No horário flexível considera-se trabalho 

suplementar, o previamente autorizado. 
 

Artigo 20.º 
Prestação de Trabalho Suplementar 

 
1- A prestação de trabalho suplementar só é 

admitida quando o serviço tenha que fazer 
face a acréscimo eventual e transitório de 
trabalho e não se justifique para tal a 
admissão de trabalhador. 

 
2- O trabalho suplementar pode ainda ser 

prestado em caso de força maior ou quando 
seja indispensável para prevenir ou reparar 
prejuízo grave para a empresa ou para a sua 
viabilidade. 

 
3- O trabalhador é obrigado à prestação de 

trabalho suplementar, salvo quando, havendo 
motivos atendíveis, expressamente solicite a 
sua dispensa. 

 
Artigo 21.º 

Compensação do Trabalho Suplementar 
 

1- A prestação de trabalho suplementar em dia 
normal de trabalho confere ao trabalhador o 
direito aos seguintes acréscimos: 

 
a) 25 % da remuneração, na primeira hora ou 

fração desta; 
b) 37,5 % da remuneração, nas horas ou frações 

subsequentes. 
 
2- O trabalho suplementar prestado em dia de 

descanso semanal, obrigatório ou 
complementar, e em dia feriado, confere ao 
trabalhador o direito a um acréscimo de 50 % 
da remuneração por cada hora de trabalho 
efetuado. 

 
3- A pedido do trabalhador, a remuneração por 

trabalho suplementar pode ser substituída por 
descanso compensatório de acordo com o 
mesmo coeficiente de acréscimo do valor 
hora. 
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4- O pagamento do trabalho suplementar (TS), 
no horário flexível, processa-se apenas 
quando no mês de realização do TS, exista 
remanescente positivo entre o saldo mensal 
em débito e as horas realizadas; 

 
5- O impresso previsto para o pagamento do 

trabalho suplementar, bem como a 
autorização para realização de trabalho 
suplementar, devem ser enviados à 
DRH/Secção de Remunerações e 
Suplementos até ao dia 3 do mês seguinte 
àquele em que o trabalho foi prestado. 

 
 

CAPÍTULO IV 
Assiduidade e Pontualidade 

 
Artigo 22.º 

Deveres de Assiduidade e Pontualidade 
 

Constituem deveres gerais dos trabalhadores, 
comparecer regularmente ao serviço, às horas que 
lhes forem designadas e aí permanecer 
continuamente, não se podendo ausentar, sob 
pena de marcação de falta, salvo se para tal forem 
autorizados pelo superior hierárquico. 

 
Artigo 23.º 

Regras de Assiduidade 
 

1- A aferição do cumprimento dos deveres de 
assiduidade e pontualidade aplica-se a todos 
os trabalhadores, salvo as exceções previstas 
na lei ou no presente regulamento, sendo 
efetuada por sistema informático de controlo 
da assiduidade. 

 
2- Nos serviços que não disponham do sistema 

informático de controlo da assiduidade, a 
aferição do cumprimento desses deveres é 
efetuada manualmente. 

 
3- Todas as entradas e saídas de qualquer dos 

períodos diários de prestação do serviço, 
incluindo o trabalho prestado em dias de 
descanso semanal e feriados, terão de ser 
registadas. 

 
4- No caso em que o trabalhador se esqueça de 

efetuar o registo pontométrico deve comunicar 
tal facto, nos termos das normas em vigor. 

 
Artigo 24.º 

Formas de Controlo 
 

A ausência de registo pontométrico, tanto no início 
como no termo dos períodos de trabalho, 
corresponde, em princípio, a falta de comparência 
relativa ao tempo não assinalado. 

Artigo 25.º 
Responsabilidades 

 
Compete ao pessoal dirigente e de chefia, ou na 
sua falta ou impedimento a quem o substituir, o 
controlo de assiduidade e de pontualidade dos 
trabalhadores sob sua dependência, sendo 
responsáveis pelo cumprimento das normas do 
presente regulamento. 

 
Artigo 26.º 

Validação da Assiduidade 
 

A DRH/SGAP informará os trabalhadores cujas 
irregularidades de registos pontométricos não 
foram justificadas. 

 
Artigo 27.º 

Efeitos do Crédito de Tempo 
 

1- As ausências motivadas por créditos, 
dispensas e tolerâncias de ponto são 
consideradas como prestação de serviço 
efetivo para todos os efeitos legais. 

 
2- Sempre que um trabalhador esteja em gozo 

de férias e ocorram tolerâncias de ponto, o 
trabalhador tem direito a compensação da 
tolerância, no próprio ano, com exceção das 
tolerâncias concedidas no mês de dezembro 
cujo gozo pode transitar para o ano seguinte. 

 
3- O trabalhador tem direito a dispensa de 

serviço no seu aniversário, sem perda de 
remuneração. 

 
4- Em caso de ano comum é considerado o dia 1 

de março como o dia de aniversário do 
trabalhador nascido a 29 de fevereiro. 

 
Artigo 28.º 

Direito à Informação 
 

1- É assegurado a todos os trabalhadores o 
direito à informação relativamente à respetiva 
assiduidade. 

 
2- Sempre que, pela aplicação da lei, não seja 

possível a justificação da falta, a DRH 
informará o trabalhador que lhe irá ser 
aplicada uma falta injustificada. 
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CAPÍTULO V 
Disposições Finais e Transitórias 

 
Artigo 29.º 
Infrações 

 
O incumprimento das normas previstas no 
presente Regulamento é considerado infração 
disciplinar. 

 
Artigo 30.º 

Casos Omissos 
 

1- Aos casos omissos no presente regulamento 
aplica-se a legislação em vigor em matéria de 
duração e horário de trabalho na 
Administração Pública. 

 
2- As dúvidas resultantes da aplicação do 

presente regulamento serão resolvidas por 
despacho do Presidente do Conselho de 
Administração. 

 
Artigo 31.º 
Revogação 

 
É alterado o Regulamento de Assiduidade 
aprovado em 2006-09-26. 

 
Artigo 32.º 

Entrada em Vigor 
 

O presente regulamento entra em vigor no dia 1 
do mês seguinte ao da sua publicação. 

 
[Publicado na íntegra em Diário da República, 

2.ª Série, n.º 40, de 26 de fevereiro de 2020] 
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INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se a delimitação de uma unidade de execução para uma parcela do território integrada 

na SUOPG 05 – Tocadelos.  

Esta pretensão decorre da solicitação efetuada pela empresa Electro-Portugal, Lda, com sede na 

EN n.º 10 – Km 131,2 – Bloco E – Fração A, Forte da Casa – Póvoa de Santa Iria, 2625-445 Forte da 

Casa, que pretende construir um edifício industrial numa parcela de terreno, de que é proprietária, 

integrada na subunidade operativa de planeamento e gestão de Tocadelos (SUOPG 05), freguesia 

de Lousa, Concelho de Loures, com o intuito de desenvolver a sua actividade industrial no local. 

Assim, a presente proposta de delimitação de unidade de execução decorre do previsto no 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures (RPDMLoures), artigo 111.º, para o solo 

urbanizável, que determina a necessidade de delimitação de unidade de execução. 

A proposta de delimitação depende da observação das disposições definidas nos Princípios 

Orientadores da Operação Urbanística, definidos no presente documento. 

Previamente à sua aprovação, a Câmara Municipal de Loures promoverá um período de discussão 

pública, em termos análogos aos previstos para plano de pormenor.  
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JUSTIFICAÇÃO DE DELIMITAÇÃO 

 

A programação e execução do PDM de Loures tem definido um conjunto de UOPG e SUOPG com 

objetivos delineados para a sua concretização, compreendendo áreas a sujeitar a plano de 

urbanização, de pormenor ou a unidades de execução, de acordo com as disposições do 

RPDMLoures. 

No artigo n.º 3 do artigo 191º do RPDMLoures, as áreas de intervenção dos planos de urbanização, 

planos de pormenor e das unidades de execução podem corresponder a uma SUOPG ou parte 

desta, podendo igualmente sobrepor-se a duas ou mais SUOPG, bem como, deverão ser 

desenvolvidos prioritariamente nas áreas confinantes com solo urbanizado. 

Foi delimitada uma área de estudo ocupando uma superfície de 107 ha, englobando a totalidade 

do solo urbanizável afeto a atividades económicas –  indústria e terciário, e ainda os espaços verdes 

e áreas a reestruturar nele contidas. É atravessada no sentido norte-sul pela estrada regional (ER) 

374, que constitui o seu principal acesso, tanto a partir da sede do concelho a sul, como do nó da 

A8, a norte. 

Esta área divide-se em numerosas parcelas, a maior parte das quais sem a dimensão necessária 

para a urbanização e edificação nos moldes definidos pelo PDM. Parte delas encontram-se 

ocupadas com usos em que dominam as atividades económicas, permanecendo desocupada a 

sua maioria. 

Na avaliação efectuada em toda a área urbanizável, foram identificadas as áreas infraestruturadas 

e estabilizadas a nível de cadastro, situando-se a pretensão, numa dessas áreas devidamente 

infraestruturadas, perfeitamente estabilizada a nível de cadastro e de dimensão suficiente para a 

construção de um edifício industrial, conforme se constata na planta em anexo (desenho 03).  

Assim, julga-se que a delimitação da unidade de execução solicitada pode acontecer apenas com 

a parcela de terreno em causa e um único proprietário, desde que cumpridas todas as orientações 

definidas no presente documento. 
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ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES (PDMLOURES) 

A presente unidade de execução desenvolve-se no âmbito da concretização do Plano Diretor 

Municipal de Loures (PDMLoures), publicado no Diário da República, 2.ª série, através do Aviso n.º 

6808/2015, de 18 de junho de 2015.  

3.1| PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA 

No âmbito da programação estratégica do PDM, a área de estudo integra a SUOPG 05 – 

Tocadelos, que define um conjunto de objectivos para toda a SUOPG, sendo de salientar para esta 

área os seguintes: 

Requalificação urbanística da Zona Industrial de Tocadelos e sua envolvente, inserida nas 

freguesias de Lousa e Fanhões, mediante consolidação e beneficiação dos núcleos habitacionais 

da Torre da Besoeira e Salemas, bem como do tecido industrial; 

Desenvolvimento de estudo de enquadramento paisagístico das atividades industriais existentes 

nesta unidade, implementando uma zona tampão (buffer) que minimize o impacte visual destas 

atividades na paisagem rural envolvente, nomeadamente com a paisagem compartimentada de 

Casaínhos, localizada a nascente desta unidade; 

Requalificação e hierarquização da rede viária local e das suas ligações com a rede viária 

envolvente; 

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 05 são os seguintes: 

A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197.º; 

A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices serem inferiores a 0,40. 
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3.2| CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 

 

 

 

 

 

A área em análise integra na sua maioria solo urbanizável, espaços de atividades económicas de 

industria e terciário, que correspondem aos espaços destinados à expansão de atividades 

económicas, e espaços verdes, verde proteção e enquadramento, a nascente.  

Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas 

Artigo 118.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-

se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo — 0,70; 

b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

c) Índice máximo de ocupação — 50 %; 

d) Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura. 

Solo Urbanizável: Espaços de Atividades Económicas: De Indústria e Terciário 

(conforme definido nos artigos 116.º, 117.º, 118.º do Regulamento do PDM de 

Loures (RPDMLoures).
 

Solo Urbanizado: Espaços Verdes: Verde de
 

Proteção e
 

Enquadramento
 (conforme definido 

nos artigos, 102.º, 103.º e 104 do RPDMLoures). 

FIGURA 1 - EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 
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2 — Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo 

previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80. 

3 — Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações de 

gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo índice 

volumétrico de 5 m3/m2. 

Espaços Verdes – Verde de Proteção e Enquadramento 

Artigo 102.º 

As áreas de Verde Proteção e Enquadramento visam funções de proteção a recursos naturais, no 

caso concreto proteção à linha de água existente a nascente, às quais esta associado um regime 

legal “non aedificandi” 

3.3| CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA PATRIMONIAL 

Não se identificaram valores patrimoniais na parcela em análise. 

3.4| CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

 

 

 

 

A área encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas nos artigos 167.º e 169.º.  

FIGURA 12- EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Estrutura Ecológica – Nível Nacional e Internacional – REN 

(conforme definido no artigo 167.º do (RPDMLoures). 

Estrutura Ecológica – Nível Local 

(conforme definido no artigo 169.º do (RPDMLoures). 
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3.5| CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DE SOLO I 

 

 

A área encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 185.º.  

3.6| CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DE SOLO II 

Não se identificam riscos ao uso do solo II  

3.7| CONDICIONANTES I – EQUIPAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

A área de estudo está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública aos 

quais se aplicam regimes legais específicos, designadamente: 

a) Reserva ecológica nacional; 

b) Caminho municipal (CM 1302); 

c) Aeroportos e aeródromos – Zona 8 – Consulta obrigatória (cotas superiores a 245m); 

d) Domínio hídrico – Cursos de água; 

 

3.8| CONDICIONANTES II – RECURSOS NATURAIS, PATRIMÓNIO EDIFICADO E ATIVIDADES 

Recursos Naturais – Recursos hídricos – Domínio Público Hídrico (linha de água) 

 

Riscos Naturais – Geodinâmica – Risco Sísmico – Moderado 

 (conforme definido no artigo 185.º do (RPDMLoures). 

FIGURA 3- EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 
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3.9| CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

 

 

 

-Reserva ecológica Nacional - Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima 

ou de apanhamento 

3.10| CONDICIONANTES – RAN 

A área não se encontra sujeita ao regime da RAN. 

 

 

 

 

 

 

 

Reserva Ecológica Nacional – REN 

(conforme definido no artigo 167.º do (RPDMLoures). 

FIGURA 4- EXTRATO DA CARTA DE CONDICIONANTES – REN 
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ORIENTAÇÕES URBANÍSTICAS 

Para a área objeto da presente delimitação pretende-se: 

• O Alargamento da rua 25 de Abril (CM 1302), em toda a extensão da unidade de execução, 

com o seguinte perfil:   

Via de circulação existente (9.00m) + estacionamento paralelo de 2.5m + passeio 

arborizado com 2.75m, com largura mínima livre de 1.50 m, de cor e material igual ao 

existente no lado oposto; 

 

 

• Localização e área de cedência; (0.4 x S.P) a Nascente, junto da linha de água para futura 

ligação à área verde de recreio e lazer; (ver desenho n.º 02)  

• Afastamento frontal ao limite do lote no mínimo 10 m; 

• No limite frontal do lote, deverá ser executada uma caldeira com plantação de sebe viva. 

 

Parâmetros urbanísticos aplicáveis à área urbanizável, espaços de atividades económicas, de 

indústria e terciário:   

• Uma vez que se prevê a total afetação ao uso industrial, o índice de 0,70 é substituído 

pelo índice volumétrico de 5 m3/m2; 

• Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

• Índice máximo de ocupação — 50 %; 

• Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de 

altura. 

 

 

 

 

FIGURA 5 – PERFIL PRETENDIDO NO CM 1302 
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DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

 

 

A delimitação de unidades de execução decorre do quadro legal do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), tendo o PDMLoures integrado os seus critérios de 

delimitação.  

Deste modo, o artigo 193.º define o seguinte: 

 “1 – As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos de execução de um 

instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a 

intervenção urbanística, com a identificação de todos os prédios abrangidos. 

 

2 – A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa 

repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo integrar áreas a afetar a espaços públicos 

e/ou equipamentos. 

 

3 – A Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, pode delimitar unidades 

de execução para qualquer parte do território municipal.” 

No presente caso, a proposta de delimitação de unidade de execução compreende uma pequena 

parte da SUOPG 05, e decorre da iniciativa do particular para futura construção de armazém 

industrial. 

 

FIGURA 6 - EXTRATO DA CARTA CADASTRAL (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS) EM SOBREPOSIÇÃO COM ORTOFOTOMAPA, COM DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO  
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A unidade de execução abrange uma área de 7.440.00m2 a que corresponde o prédio descrito na 

Conservatória do Registo Predial de Loures sob o n.º 612, da freguesia de Lousa e inscrito na matriz 

predial rústica sob o art.º 92 da secção H, da referida freguesia a favor de ELECTROPORTUGAL, 

Lda. 

A proposta integra um prédio pertencente a um único proprietário e o sistema de execução será 

de iniciativa do particular, de acordo com o disposto no artigo 149.º do novo RJIGT, dispensando 

assim o calculo da perequação de benefícios e encargos inerente à operação urbanística, bem 

como, poderá ser concretizada diretamente com a operação de edificação.  

 

 

6
 

PEÇAS DESENHADAS 

Desenho 01 

Planta de Delimitação da Unidade de Execução, sobre planta cadastral, com 

identificação do prédio abrangido pela intervenção urbanística.
 

Desenho 02 

Planta de orientações urbanísticas  

Desenho 03  

Planta de Níveis de Consolidação da área urbanizável de Tocadelos 

Desenho 04.1 a 04.10 

Extratos das Cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDMLoures 

 

Anexo 01
 – Estudo Urbanístico de Tocadelos 
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Unidade de Execução 2 - Tocadelos
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Extrato da Carta de Ordenamento - Classificação do Solo

ORD

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

LEGENDA TEMÁTICA

Limite da Área de Intervenção 

Solo Urbano

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais
Habitacionais

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais
Consolidadas Habitacionais
A Colmatar
Habitacionais a Reestruturar
Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

A a C

A a F

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas
Consolidadas de Indústria e Terciário
Consolidadas Terciárias
Industria e Terciário a Reestruturar
Terciárias a Reestruturar
Mistas a Reestruturar

Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial
Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público
Consolidadas Turísticas

Infraestruturas Aeroportuárias - Aeroporto de Lisboa
Interface de Mercadorias da Bobadela
Outras Infraestruturas

Solo Urbanizado - Espaços Verdes
Verde de Protecção e Enquadramento
Verde de Recreio e Lazer
Verde Misto

A a C

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas

Ciência e Tecnologia
Indústria e Terciário

Solo Urbanizável - Espaços de Uso Especial
Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Solo Urbanizável - Espaços Verdes
Verde de Recreio e Lazer
Áreas de Requalificação Ambiental

Manutenção Condicionada
Estatuto de manutenção condicionada

Solo Rural

Unidade Territorial
Norte-Agrícola!!

! !

Espaços Agrícolas e Florestais

Produção
Uso Múltiplo

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares
Outras  Áreas Agrícolas Prioritárias 

Espaços destinados a Equipamentos e Outras
Estruturas

Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas
Infraestruturas Aeroportuárias - Heliporto de Salemas
Outras Infraestruturas

Industrias Isoladas
Equipamentos - Parque Municipal de Montachique

Rede Viária

Rede Ferroviária Pesada

Sistemas de Circulação e Mobilidade

Interfacesò(FI

Proposta com espaço canal

Proposta sem espaço canal
Existente

Conservação

Espaços afetos à Exploração de Recursos Geológicos
Espaços afetos a Atividades Industriais

Espaços Naturais

Aglomerados Rurais
Espaços de Ocupação Turística
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Estrutura Patrimonial

ORD

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA

Limite da Área de Intervenção 

Conjuntos de Valor Patrimonial
Conjuntos Urbanos

Núcleo Antigo

Elementos de Valor Patrimonial

Valores Arqueológicos

Grau 1

Grau 1 - Áreas

Grau 28

Grau 2 - Áreas

8

Valores Isolados

0 Valores Isolados

Valores Isolados - Áreas

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação

Monumento Nacional

Imóvel de Interesse Público

Monumento de Interesse Público

Monumento de Interesse Municipal

Imóvel em Vias de Classificação

Sítio de Interesse Público

"¹§

#]

#\

#\

#\

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação - Áreas

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Valores com Interesse Paisagístico

Percursos Culturais e de Recreio

Antiga Estrada Militar
Caminho  Loures - Lousa
Caminho Loures - Montemor
Caminho Lousa - Vila de Rei
Caminho Ribeirinho
Caminho Sacavém - Apelação

Caminho das Costeiras
Caminho de Fátima
Caminho do Povo
Caminho do Trancão
Caminho dos Aglomerados Rurais
Estrada do Forte

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Bolores-Migarrinhos

Vale e Encosta Nascente de Lousa

Paisagem Compartimentada de Casainhos

Ribeira de Casainhos

Serra de Água

Vale Encaixado do Trancão

Vale Nogueira

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial

Varzea e Encosta Poente de Vila Nova

Vinhas de Bucelas

Y

Quintas

Quintas e Casais com interesse cultural e de recreio

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
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> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Nível localNível Nacional e Internacional

Corredores Vitais

Estrutura Ecológica Urbana

Áreas Vitais

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

!!
!!
!! !! !! !! !!! !

! ! !!!!!!!!

Valores Naturais 

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP 2013)

Nível Regional

!
! ! !!

!!! Área Estruturante Primária

Ligação / Corredor Estruturante Primário

Rede Primária

Rede Secundária

Áreas Estruturantes Secundárias

Corredores Estruturantes Secundários

Estrutura Ecológica Nacional e Internacional
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso do Solo I

ORD

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Riscos Naturais

Hidrologia

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Zonas de Ocupação Edificada Proibida

Geodinâmica

Muito Elevado

Elevado

Moderado

Risco Sísmico

Instabilidade de Vertentes
Inundação por Tsunami

Elevado
! ! ! ! !

! ! ! ! !

Moderado

1. EN 8  L.A. Flamenga
2. LA Jusante do Lago
3. Ribeira da Povoa
4. Vala Real Frielas
5. Vala Real Frielas
6. Ribeira da Mealhada
7. Ribeira da Mealhada - PROMEC
8. Rio de Loures cruzamento A8 - Loures Shopping
9. Ribeira de Santana - Rotunda nova
10. Ribeira de Santana Rotunda nova
11. Ribeira de Santana - EN8
12. Ribeira das Sete Casas - EN374
13. Ribeira das Sete Casas - EN115
14. Ribeira das Carrafochas e Ribeira de A-das-Lebres
15. Ribeira das Carrafochas e Ribeira de A-das-Lebres
16. Ribeira da Barroca - EN115
17. Afluente da Ribeira da Barroca  - EN115
18. Ribeira de Fanhões - EN115
19. Rotunda do Zambujal
20. São Julião do Tojal - Junto à Kilom
21. Ribeira da Pipa
22. Ribeira das Romeiras
23. Conf. da Ribeira das Romeiras com Rio Trancão
24. Ribeira da Apelação
25. ETAR de São João da Talha
26. Const. Vila Franquense - EN8
27. SCANIA - EN10

Troços Críticos - Cheias Urbanas

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso do Solo II

ORD

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Riscos Mistos

Classificação Acústica

Zonas Mistas

Zonas Sensíveis

Zonas de conflito

Áreas de Risco de Incêndio

Áreas de Erosão Hidrica do Solo
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Programação Estratégica

ORD

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

UOPG A - Norte

UOPG D - Eixo Logístico dos Tojais

UOPG C - Loures 

UOPG B - Várzea e Costeiras

UOPG E - Oriental

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)

1 - Núcleo Antigo de Bucelas

2 - Área a Norte de Bucelas

3 - Freixial

4 - Cabeço da Rosa

5 - Tocadelos

6 - Murteira / Mato Antão / Casal da Serra

7 - Pólo de Atividades Económicas Sete Casas

8 - Zona Nascente de Loures

9 - Quinta do Correio Mor

10 - Sto António dos Cavaleiros

11 - Frielas

12 - Tojais

13 - Arneiro

14 - Unhos

15 - Camarate

16 - Fetais

17 - Prior Velho / Qta da Serra

18 - Sacavém / Prior Velho / Moscavide

19 - Quinta da Vitória

20 - Ribeira da Apelação

21 - Quartel de Sacavém

22 - Plataforma Ribeirinha

23 - Quinta dos Remédios

24 - Ampliação do PUSIA
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Outras Condicionantes IEquipamentos e Infraestruturas

CON
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Drenagem de Águas Residuais

! Colector existente

Redes de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica

Muito Alta Tensão (>110Kv) - concessionária: REN

Alta Tensão (<110Kv) - concessionária: EDP

Subestações da Rede Eléctrica 

Gasodutos
)D Gasoduto de 1º Escalão

Gasoduto de 2º Escalão)D

LINHAS220KvZ

SUBESTAÇÃO

LINHA60KvZ

Z LINHAS400Kv

LINHAS150KvZ

Média e Alta Tensão"d)

Muito Alta Tensão"d)

Telecomunicações
Radio Farol VOR de Lisboa

Centros Radioelétricos da Estação Remota de Seves

Feixe Hertziano de Ligação dos Centros Radioelétricos de
Lisboa e Montejunto 

Area de Jurisdição da Administração do
Porto Lisboa (APL)

Marcos Geodésicos

Zona Secundária

Zona de Libertação Secundária 1 da Estação Remota de Serves

Zona de Libertação Secundária 2 da Estação Remota de Serves

Limite de Jurisdição 

$y

Zona de Libertação Primária da Estação Remota de Serves

Zona Primária

#

)N

Rede Ferroviária

Rede Ferroviária Convencional

Infraestruturas

- SMAS

Equipamentos
Defesa Nacional
Servidões Militares

Aeronáutica
Radioeléctrica
Terrestre

Abastecimento de Água

Estradas e Caminhos Municipais

Caminho Municipal

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição da Autarquia

Rede Viária

Itinerário Principal
IP

Itinerário Complementar
IC

Estrada Regional
ER

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição
da Estradas de Portugal

Área de Maior Risco Estatístico de Acidentes

Zona 3 - Sector 3A1

Zona 8 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 245)

Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Zona 5 - Consulta Obrigatória

Zona 3 - Sector 3A2

Zona 3, Sector 3D1

Zona 1 - Zona de Ocupação 1

Zona 3 - Sector 3D2

Zona 7 - Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5%)

Outer-marker

Reservatório de Água e Instalação ElevatóriaBCEEA

Quartel da Encarnação

Estações Elevatórias

Estação de Tratamento de Águas ResiduaisXYRATE

BCEEA

Estrada Municipal
EM

Aeroportos e Aeródromos

Limite atual do Aeroporto de Lisboa")

e

""t

Edificios Públicos e outras construções
de interesse público

Hospital de Loures®v

Estrada NacionalEN

Túnel

- EPAL

Recintos
! Adutor
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Outras Condicionantes IIRecursos Naturais, Património Edificado e Atividades Perigosas

CON
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Recursos Naturais
Recursos Hídricos

Domínio Hídrico

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Recursos Geológicos

" " "

" " "

" " "

Massas Minerais (pedreiras) - áreas licenceadas

Área Cativa e de Reserva (Alhandra/Vila Franca de Xira)
((

* *

*

*

*

*

Recursos Agrícolas e Florestais
Aproveitamento Hidroagrícola no Concelho

Árvores e Arvoredo de Interesse Público

Povoamento de Sobreiro

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios

Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

Recursos Ecológicos
Rede Natura 2000

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo

N

N N

q
qq q qq qqq

Cursos de água

Cursos de água canalizados
Dominio Público Marítimo

Bela-Sombra (Bobadela)"www@

Oliveira Centenária (Bobadela e Santa Iria da Azoia)
Carvalho-cerquinho Centenário (Lousa)"¾

Lagunária (Portela)"§

"Â

Palmeira-das-Canárias (Bobadela) - alameda"O

Formações Naturais e Semi-Naturais

Áreas ardidas 2004-2013 em Povoamento Florestal
para efeitos de aplicação do DL nº 55/2007

r
r

Rede de Pontos de Água - servidão

Rede de Vigilância e Detecção de Incêndios - servidão

.b(

.b(

Áreas Ardidas (2005-2014)

Atividades Perigosas
Estabelecimentos com produtos explosivos

Estabelecimentos com substâncias perigosas

Instituto Tecnológico e Nuclear

Residuos Sólidos Urbanos

Zona envolvente ao reactor!!¶

. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . . . . .
Zona non aedificandi

Zona condicionada

Aterro Sanitário

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos")Ñ

ACP - Artigos de Caça e Pesca")Ñ

Património Edificado

Paióis)"E

Área de Proteção dos Paióis

Imóveis Classificados
Monumentos Nacionais / Imóveis de interesse Público /
Monumentos de Interesse Público

Monumentos de Interesse Municipal

Imóveis em vias de Classificação

Zona de Proteção dos Imóveis Classificados ou
em Vias de Classificação

#\

!(¹

#]

Sítios de Interesse Público
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de CondicionantesReserva Ecológica Nacional

CON
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL
Reserva Ecológica Nacional

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento

Zonas declivosas

Exclusões

Zona costeira

Estuário do Tejo 

Sapais

Estuário do Tejo - Faixa de proteção 100m

Cabeceiras de linhas de água

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção

Paul das Caniceiras

Áreas de máxima infiltração

Paul das Caniceiras - Faixa de proteção 100m

Zonas ameaçadas pelas cheias

Leitos de cursos de água a integrar na REN

Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica

Áreas com risco de eroão

Áreas de elevada suscetibilidade geológica

Escarpas

Escarpas - Faixas de proteção 50m

Troços de cursos de água canalizados sujeitos à servidão do domínio hídrico
Cursos de água apenas sujeitos à servidão do domínio hídrico

Propostas de Exclusão - Áreas efectivamente já comprometidasC1

Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes E1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

Unidade de Execução 2 - Tocadelos

°N

Extrato da Carta de CondicionantesReserva Agrícola Nacional

CON
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 
> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,
 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:
Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.
Data da informação: Setembro de 2009
Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06
através dos métodos Grelhas no formatoNTv2
disponibilizado pe la DGT
Entidade Produtora: Logica TI
Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás
e EDP

ESCALA 1:2000

LEGENDA TEMÁTICA
Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Reserva Agrícola Nacional (RAN)
Áreas integradas na RAN Líquida





























 
 
 
 
 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO n.º 93/2020 
 
 

Termos de Referência da Unidade de Execução 3 – Tocadelos 
 
e 
 

Anexo 1 - Estudo Urbanístico de Tocadelos 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 – TOCADELOS 
TERMOS DE REFERÊNCIA 



                    UNIDADE DE EXECUÇÃO
 UE3 - TOCADELOS

 

 

 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico    Página | 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Janeiro 

2020 

D.P.R.U. 

 

 

 

 

 

 

 

 

(página em branco) 

  



                    UNIDADE DE EXECUÇÃO
 UE3 - TOCADELOS

 

 

 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico    Página | 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Coordenação geral: 
 

Vereador: Tiago Matias, Eng.º 

Diretor do DPGU: Luís Carvalho, Arq.º 

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, Arq.ª 

 

 

Equipa técnica: 

 
Pedro Arrabaça, Arq.º 

João Braz, Arq.º 

Rui Pita, Eng.ª 

Mafalda Henriques, geógrafa 

Zélia Serra, Marta Cardoso e Patricia Pereira, apoio administrativo 



                    UNIDADE DE EXECUÇÃO
 UE3 - TOCADELOS

 

 

 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico    Página | 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE 

1 INTRODUÇÃO 4 

2 JUSTIFICAÇÃO DE DELIMITAÇÃO 5 

3 ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES 
(PDMLOURES) 6 

4 ORIENTAÇÕES URBANÍSTICAS 9 

5 DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 10 

6 PEÇAS DESENHADAS 12 

 
 

 



                    UNIDADE DE EXECUÇÃO
 UE3 - TOCADELOS

 

 

 

Câmara Municipal de Loures / Departamento de Gestão Urbanística / Divisão de Planeamento Urbanístico    Página | 4 

1
 

INTRODUÇÃO 

 

Pretende-se a delimitação de uma unidade de execução para uma parte do território integrada na 

SUOPG 05 – Tocadelos.  

Esta pretensão decorre da solicitação efetuada pela empresa Caterplus – Comercialização e 

Distribuição de Produtos de Consumo Lda, com sede na Rua Actor António Silva, n.º7, 1649-033 

Lisboa, que pretende construir uma Plataforma de Distribuição, numa parcela de terreno, na 

qualidade de promitente comprador, integrada na subunidade operativa de planeamento e gestão 

de Tocadelos (SUOPG 05), freguesia de Lousa, Concelho de Loures. 

Assim, a presente proposta de delimitação de unidade de execução decorre do previsto no 

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures (RPDMLoures), artigo 111.º, para o solo 

urbanizável, que determina a necessidade de delimitação de unidade de execução. 

A proposta de delimitação depende da observação das disposições definidas nos Princípios 

Orientadores da Operação Urbanística, definidos no presente documento. 

Previamente à sua aprovação, a Câmara Municipal de Loures promoverá um período de discussão 

pública, em termos análogos aos previstos para plano de pormenor.  
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JUSTIFICAÇÃO DE DELIMITAÇÃO 

 

A programação e execução do PDM de Loures tem definido um conjunto de UOPG e SUOPG com 

objetivos delineados para a sua concretização, compreendendo áreas a sujeitar a plano de 

urbanização, de pormenor ou a unidades de execução, de acordo com as disposições do 

RPDMLoures. 

No artigo n.º 3 do artigo 191º do RPDMLoures, as áreas de intervenção dos planos de urbanização, 

planos de pormenor e das unidades de execução podem corresponder a uma SUOPG ou parte 

desta, podendo igualmente sobrepor-se a duas ou mais SUOPG, bem como, deverão ser 

desenvolvidos prioritariamente nas áreas confinantes com solo urbanizado. 

Foi delimitada uma área de estudo ocupando uma superfície de 107 ha, englobando a totalidade 

do solo urbanizável afeto a atividades económicas –  indústria e terciário, e ainda os espaços verdes 

e áreas a reestruturar nele contidas. É atravessada no sentido norte-sul pela estrada regional (ER) 

374, que constitui o seu principal acesso, tanto a partir da sede do concelho a sul, como do nó da 

A8, a norte. 

Esta área divide-se em numerosas parcelas, a maior parte das quais sem a dimensão necessária 

para a urbanização e edificação nos moldes definidos pelo PDM. Parte delas encontram-se 

ocupadas com usos em que dominam as atividades económicas, permanecendo desocupada a 

sua maioria. 

Na avaliação efectuada em toda a área urbanizável, foram identificadas as áreas infraestruturadas 

e estabilizadas a nível de cadastro, situando-se a pretensão, numa dessas áreas, denominada por 

“alto nível de infraestruturas” e de dimensão suficiente para a construção do edifício pretendido, 

conforme se constata na planta em anexo (desenho 03).  

Assim, julga-se que a delimitação da unidade de execução solicitada tem viabilidade, desde que 

cumpridas todas as orientações definidas no presente documento. 
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ENQUADRAMENTO NO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES (PDMLOURES) 

A presente unidade de execução desenvolve-se no âmbito da concretização do Plano Diretor 

Municipal de Loures (PDMLoures), publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR 

n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série e 

objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª 

série. 

3.1| PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA 

No âmbito da programação estratégica do PDM, a área de estudo integra a SUOPG 05 – 

Tocadelos, que define um conjunto de objectivos para toda a SUOPG, sendo de salientar para esta 

área os seguintes: 

Requalificação urbanística da Zona Industrial de Tocadelos e sua envolvente, inserida nas 

freguesias de Lousa e Fanhões, mediante consolidação e beneficiação dos núcleos habitacionais 

da Torre da Besoeira e Salemas, bem como do tecido industrial; 

Desenvolvimento de estudo de enquadramento paisagístico das atividades industriais existentes 

nesta unidade, implementando uma zona tampão (buffer) que minimize o impacte visual destas 

atividades na paisagem rural envolvente, nomeadamente com a paisagem compartimentada de 

Casaínhos, localizada a nascente desta unidade; 

Requalificação e hierarquização da rede viária local e das suas ligações com a rede viária 

envolvente; 

Os parâmetros urbanísticos a observar na SUOPG 05 são os seguintes: 

A unidade de execução deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197.º; 

A unidade de execução deverá fixar índices de cedência média de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 198.º, não podendo estes índices serem inferiores a 0,40. 
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3.2| CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 

 

 

 

A área em análise integra na sua totalidade solo urbanizável, espaços de atividades económicas 

de industria e terciário, que correspondem aos espaços destinados à expansão de atividades 

económicas. 

Solo Urbanizável – Espaços de Atividades Económicas – Indústria e Terciário 

Artigo 118.º 

Regime de Edificabilidade 

1 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento aplicam-

se os seguintes parâmetros urbanísticos: 

a) Índice de edificabilidade máximo — 0,70; 

b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

c) Índice máximo de ocupação — 50 %; 

d) Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura. 

Solo Urbanizável: Espaços de Atividades Económicas: De Indústria e 

Terciário 
(conforme definido nos artigos 116.º, 117.º, 118.º do 

Regulamento do PDM de Loures (RPDMLoures).
 

FIGURA 1 - EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO 
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2 — Caso se preveja uma total afetação ao uso terciário, o índice de edificabilidade máximo 

previsto na alínea a) do número anterior é substituído por 0,80. 

3 — Caso se preveja a total afetação aos usos industrial, logística, micrologística e operações de 

gestão de resíduos, o índice previsto na alínea a) do número anterior é substituído pelo índice 

volumétrico de 5 m3/m2. 

 

3.3| CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA PATRIMONIAL 

Não se identificaram valores patrimoniais na parcela em análise. 

3.4| CARTA DE ORDENAMENTO – ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL 

Não se identificaram valores da Estrutura Ecológica Municipal na parcela em análise. 

3.5| CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DE SOLO I 

 

 

 

 

A área encontra-se sujeita ao cumprimento das disposições definidas no artigo 185.º.  

3.6| CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS AO USO DE SOLO II 

Riscos Naturais – Geodinâmica – Risco Sísmico – Moderado 

(conforme definido nos artigos 185.º do RPDMLoures). 

FIGURA 3- EXTRATO DA CARTA DE ORDENAMENTO – RISCOS I 

Riscos Naturais – Geodinâmica – Risco Sísmico –  Muito Elevado 

 (conforme definido nos artigos 185.º do RPDMLoures). 
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Verifica-se a sobreposição de área de risco de incêndio na parcela em análise. No entanto, sobre 

a mesma, não se aplicam as interdições à construção de novas edificações, por tratar-se de uma 

área inserida em perímetro urbano, conforme preceituado do art.º 186º do RPDMLoures em vigor. 

3.7| CONDICIONANTES I – EQUIPAMENTOS E OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

A área de estudo está sujeita a um conjunto de servidões e restrições de utilidade pública aos 

quais se aplicam regimes legais específicos, designadamente: 

 

a) Estrada Regional (ER 374); 

b) Aeroportos e aeródromos – Zona 8 – Consulta obrigatória (cotas superiores a 245m); 

 

3.8| CONDICIONANTES II – RECURSOS NATURAIS, PATRIMÓNIO EDIFICADO E ATIVIDADES 

Não se identificam condicionantes II na parcela em análise. 

3.9| CONDICIONANTES – RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (REN) 

A área não se encontra sujeita ao regime da REN. 

3.10| CONDICIONANTES – RAN 

A área não se encontra sujeita ao regime da RAN. 

 

4
 

ORIENTAÇÕES URBANÍSTICAS 

 

1
 - Construção de rotunda que articule as cinco vias confluentes no local (a concertar com a IP). 

2
 – Construção de passeio arborizado ao longo da ER374, com cerca de 5m de largura 

(configuração exata a concertar com a IP), entre a nova rotunda e o acesso à Rua 25 de Abril (via 

de ligação entre Tocadelos e Salemas). 

3
 – Criação de faixa de arborização/vegetação densa no interior da parcela, ao longo da ER374, 

para enquadramento do uso a instalar. 

4
 – Reperfilamento do troço de via confinante com a parcela a norte (7m de faixa de rodagem e 

passeio arborizado de 2,75m do lado da parcela). 
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5
 – Criação de faixa de arborização/vegetação densa no interior da parcela, ao longo da via a 

norte, para enquadramento do uso a instalar, conforme estabelecido no PDM para a SUOPG 5. 

6
 – Criação a poente de zona tampão verde para enquadramento da atividade a instalar, conforme 

estabelecido no PDM para a SUOPG 5. 

 

Parâmetros urbanísticos aplicáveis à área urbanizável, espaços de atividades económicas, de 

indústria e terciário:   

• Uma vez que se prevê a total afetação ao uso de logística, o índice de 0,70 é substituído 

pelo índice volumétrico de 5 m3/m2; 

• Índice de permeabilidade mínimo — 0,25; 

• Índice máximo de ocupação — 50 %; 

• Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de 

altura. 

 

5
 

DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

 

 

FIGURA 6 - EXTRATO DA CARTA CADASTRAL (INSTITUTO GEOGRÁFICO PORTUGUÊS) EM SOBREPOSIÇÃO COM ORTOFOTOMAPA, COM DELIMITAÇÃO DA UNIDADE DE EXECUÇÃO  
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A delimitação de unidades de execução decorre do quadro legal do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), tendo o PDMLoures integrado os seus critérios de 

delimitação.  

Deste modo, o artigo 193.º define o seguinte: 

 “1 – As unidades de execução correspondem a uma porção de território delimitada para efeitos de execução de um 

instrumento de planeamento territorial e consistem na fixação em planta cadastral dos limites físicos da área a sujeitar a 

intervenção urbanística, com a identificação de todos os prédios abrangidos. 

 

2 – A delimitação das unidades de execução deverá assegurar um desenvolvimento urbano harmonioso e a justa 

repartição de benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos, devendo integrar áreas a afetar a espaços públicos 

e/ou equipamentos. 

 

3 – A Câmara Municipal, por iniciativa própria ou a requerimento dos proprietários interessados, pode delimitar unidades 

de execução para qualquer parte do território municipal.” 

No presente caso, a proposta de delimitação de unidade de execução compreende uma pequena 

parte da SUOPG 05, e decorre da iniciativa do particular para futura construção de plataforma 

logística. 

 

A unidade de execução abrange uma área de 
42 307.15m2

 a que correspondem os prédios 

descritos na Conservatória do Registo Predial de Loures sob os n.ºs: 

(
P1

) - 
2450

, da freguesia de Lousa, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 
256

 da secção 
C

, 

da referida freguesia; 

(
P2

) - 
1832

, da freguesia de Lousa, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 
8
 da secção 

H
, da 

referida freguesia; 

(
P3

) - 
2877

, da freguesia de Lousa, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 
11

 da secção 
H

, da 

referida freguesia; 

(
P4

) - 
1527

, da freguesia de Lousa, inscrito na matriz predial rústica sob o art.º 
12

 da secção 
H

, da 

referida freguesia; 

 

A proposta integra os prédios supra descritos, sendo a empresa Caterplus – Comercialização e 

Distribuição de Produtos de Consumo Lda, promitente compradora. O sistema de execução será 

de iniciativa do particular, de acordo com o disposto no artigo 149.º do novo RJIGT, dispensando 

assim o calculo da perequação de benefícios e encargos inerente à operação urbanística, bem 

como, poderá ser concretizada diretamente com a operação de edificação.  
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PEÇAS DESENHADAS 

Desenho 01 

Planta de Delimitação da Unidade de Execução, sobre planta cadastral, com 

identificação do prédio abrangido pela intervenção urbanística.
 

Desenho 02 

Planta de orientações urbanísticas  

Desenho 03  

Planta de Níveis de Consolidação da área urbanizável de Tocadelos 

Desenho 04.1 a 04.10 

Extratos das Cartas de Ordenamento e Condicionantes do PDMLoures 

 

Anexo 01
 – Estudo Urbanístico de Tocadelos 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Classificação do Solo

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

Solo Urbano

Solo Urbanizável - Espaços Residenciais

Habitacionais

Solo Urbanizado - Espaços Residenciais

Consolidadas Habitacionais

A Colmatar

Habitacionais a Reestruturar

Habitacionais a Reestruturar e Legalizar

A a C

A a F

Solo Urbanizado - Espaços de Atividades Económicas

Consolidadas de Indústria e Terciário

Consolidadas Terciárias

Industria e Terciário a Reestruturar

Terciárias a Reestruturar

Mistas a Reestruturar

Solo Urbanizado - Espaços de Uso Especial

Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Consolidadas Turísticas

Infraestruturas Aeroportuárias - Aeroporto de Lisboa

Interface de Mercadorias da Bobadela

Outras Infraestruturas

Solo Urbanizado - Espaços Verdes

Verde de Protecção e Enquadramento

Verde de Recreio e Lazer

Verde Misto

A a C

Solo Urbanizável - Espaços de Atividades Económicas

Ciência e Tecnologia

Indústria e Terciário

Solo Urbanizável - Espaços de Uso Especial

Equipamentos e Outros Usos de Interesse Público

Solo Urbanizável - Espaços Verdes

Verde de Recreio e Lazer

Áreas de Requalificação Ambiental

Manutenção Condicionada

Estatuto de manutenção condicionada

Solo Rural

Unidade Territorial

Norte-Agrícola!!

!

!

Espaços Agrícolas e Florestais

Produção

Uso Múltiplo

Áreas Agrícolas Prioritárias de Baixas Aluvionares

Outras  Áreas Agrícolas Prioritárias 

Espaços destinados a Equipamentos e Outras
Estruturas

Áreas de Infraestruturas Existentes e Propostas

Infraestruturas Aeroportuárias - Heliporto de Salemas

Outras Infraestruturas

Industrias Isoladas

Equipamentos - Parque Municipal de Montachique

Rede Viária

Rede Ferroviária Pesada

Sistemas de Circulação e Mobilidade

Interfacesò(FI

Proposta com espaço canal

Proposta sem espaço canal

Existente

Conservação

Espaços afetos à Exploração de Recursos Geológicos

Espaços afetos a Atividades Industriais

Espaços Naturais

Aglomerados Rurais

Espaços de Ocupação Turística

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

0 250 500125 m

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:10 000.

Data da informação: abril de 2005

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; 

Lisboagás e EDP Produção: 

Consórcio Níve l/Socarto (2005)

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Estrutura Patrimonial

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Conjuntos de Valor Patrimonial

Conjuntos Urbanos

Núcleo Antigo

Elementos de Valor Patrimonial

Valores Arqueológicos

Grau 1

Grau 1 - Áreas

Grau 28

Grau 2 - Áreas

8

Valores Isolados

0 Valores Isolados

Valores Isolados - Áreas

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação

Monumento Nacional

Imóvel de Interesse Público

Monumento de Interesse Público

Monumento de Interesse Municipal

Imóvel em Vias de Classificação

Sítio de Interesse Público

"¹§

#]

#\

#\

#\

Imóveis Classificados ou em Vias
de Classificação - Áreas

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Valores com Interesse Paisagístico

Percursos Culturais e de Recreio

Antiga Estrada Militar

Caminho  Loures - Lousa

Caminho Loures - Montemor

Caminho Lousa - Vila de Rei

Caminho Ribeirinho

Caminho Sacavém - Apelação

Caminho das Costeiras

Caminho de Fátima

Caminho do Povo

Caminho do Trancão

Caminho dos Aglomerados Rurais

Estrada do Forte

Caminho Sacavém - Santa Iria da Azóia

Áreas de Paisagem de Valor Cultural

Bolores-Migarrinhos

Vale e Encosta Nascente de Lousa

Paisagem Compartimentada de Casainhos

Ribeira de Casainhos

Serra de Água

Vale Encaixado do Trancão

Vale Nogueira

Vale do Pequeno Trancão e Envolvente do Freixial

Varzea e Encosta Poente de Vila Nova

Vinhas de Bucelas

Y

Quintas

Quintas e Casais com interesse cultural e de recreio

Limite da Área de Intervenção 

0 250 500125 m
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Estrutura Ecológica Municipal

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Nível localNível Nacional e Internacional

Corredores Vitais

Estrutura Ecológica Urbana

Áreas Vitais

Região Demarcada do Vinho de Bucelas

!!
!!
!!!! !!!! !!! !

! ! !!!!!!!!

Valores Naturais 

Limites Administrativos

Limite de Freguesia (CAOP 2013)

Nível Regional

!
! ! !!

!!! Área Estruturante Primária

Ligação / Corredor Estruturante Primário

Rede Primária

Rede Secundária

Áreas Estruturantes Secundárias

Corredores Estruturantes Secundários

Estrutura Ecológica Nacional e Internacional

0 250 500125 m

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso do Solo I

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Instabilidade de vertentes

Inundação por Tsunami

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

! ! ! ! ! ! ! ! !

Elevado

Moderado

Zonas Ameçadas pelas Cheias

Zonas de Ocupação Edificada Proibida

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo I

Zonas de Ocupação Edificada Condicionada do tipo II

Troços Críticos - Cheias Urbanas

Risco Sísmico

Moderado

Elevado

Muito Elevado

Limite da Área de Intervenção 

0 250 500125 m
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Riscos ao Uso do Solo II

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Áreas de Erosão Hídrica do Solo

Áreas de Risco de Incêndio

Zonas de Conflitos

Classificação Acústica

Mista

Sensível

0 250 500125 m

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Ordenamento - Programação Estratégica

OR
D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG)

UOPG A - Norte

UOPG D - Eixo Logístico dos Tojais

UOPG C - Loures 

UOPG B - Várzea e Costeiras

UOPG E - Oriental

Sub-Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG)

1 - Núcleo Antigo de Bucelas

2 - Área a Norte de Bucelas

3 - Freixial

4 - Cabeço da Rosa

5 - Tocadelos

6 - Murteira / Mato Antão / Casal da Serra

7 - Pólo de Atividades Económicas Sete Casas

8 - Zona Nascente de Loures

9 - Quinta do Correio Mor

10 - Sto António dos Cavaleiros

11 - Frielas

12 - Tojais

13 - Arneiro

14 - Unhos

15 - Camarate

16 - Fetais

17 - Prior Velho / Qta da Serra

18 - Sacavém / Prior Velho / Moscavide

19 - Quinta da Vitória

20 - Ribeira da Apelação

21 - Quartel de Sacavém

22 - Plataforma Ribeirinha

23 - Quinta dos Remédios

24 - Ampliação do PUSIA

0 250 500125 m

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Outras Condicionantes I
Equipamentos e Infraestruturas

CO
N

D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:2 000.

Data da informação: Setembro de 2009

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Entidade Produtora: Logica TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Drenagem de Águas Residuais

! Colector existente

Redes de Transporte e Distribuição de Energia Eléctrica

Muito Alta Tensão (>110Kv) - concessionária: REN

Alta Tensão (<110Kv) - concessionária: EDP

Subestações da Rede Eléctrica 

Gasodutos

)D Gasoduto de 1º Escalão

Gasoduto de 2º Escalão)D

LINHAS220KvZ

SUBESTAÇÃO

LINHA60KvZ

Z LINHAS400Kv

LINHAS150KvZ

Média e Alta Tensão"d)

Muito Alta Tensão"d)

Telecomunicações

Radio Farol VOR de Lisboa

Centros Radioelétricos da Estação Remota de Seves

Feixe Hertziano de Ligação dos Centros Radioelétricos de
Lisboa e Montejunto 

Area de Jurisdição da Administração do
Porto Lisboa (APL)

Marcos Geodésicos

Zona Secundária

Zona de Libertação Secundária 1 da Estação Remota de Serves

Zona de Libertação Secundária 2 da Estação Remota de Serves

Limite de Jurisdição 

$y

Zona de Libertação Primária da Estação Remota de Serves

Zona Primária

#

)N

Rede Ferroviária

Rede Ferroviária Convencional

Infraestruturas

- SMAS

Equipamentos

Defesa Nacional

Servidões Militares

Aeronáutica

Radioeléctrica

Terrestre

Abastecimento de Água

Estradas e Caminhos Municipais

Caminho Municipal

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição da Autarquia

Rede Viária

Itinerário Principal
IP

Itinerário Complementar
IC

Estrada Regional
ER

Estrada Desclassificada - Sob Jurisdição
da Estradas de Portugal

Área de Maior Risco Estatístico de Acidentes

Zona 3 - Sector 3A1

Zona 8 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 245)

Zona 6 - Consulta Obrigatória (cotas superiores a 145)

Zona 5 - Consulta Obrigatória

Zona 3 - Sector 3A2

Zona 3, Sector 3D1

Zona 1 - Zona de Ocupação 1

Zona 3 - Sector 3D2

Zona 7 - Consulta Obrigatória (cotas variáveis a 5%)

Outer-marker

Reservatório de Água e Instalação ElevatóriaBCEEA

Quartel da Encarnação

Estações Elevatórias

Estação de Tratamento de Águas ResiduaisXYRATE

BCEEA

Estrada Municipal
EM

Aeroportos e Aeródromos

Limite atual do Aeroporto de Lisboa")

e

""t

Edificios Públicos e outras construções
de interesse público

Hospital de Loures®v

Estrada NacionalEN

Túnel

- EPAL

Recintos

! Adutor

0 250 500125 m

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Outras Condicionantes II
Recursos Naturais, Património Edificado e Atividades Perigosas

CO
N

D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

0 250 500125 m

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:10 000.

Data da informação: abril de 2005

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; 

Lisboagás e EDP Produção: 

Consórcio Níve l/Socarto (2005)

Recursos Naturais

Recursos Hídricos

Domínio Hídrico

Zonas Ameaçadas pelas Cheias

Recursos Geológicos

" " "

" " "Massas Minerais (pedreiras) - áreas licenceadas

Área Cativa e de Reserva (Alhandra/Vila Franca de Xira)
(

(

*

*

* *

**

Recursos Agrícolas e Florestais

Aproveitamento Hidroagrícola no Concelho

Árvores e Arvoredo de Interesse Público

Povoamento de Sobreiro

Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios

Povoamentos Florestais percorridos por Incêndios

Recursos Ecológicos

Rede Natura 2000

Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo

N

N N

q
qq q q

q

qqq

Cursos de água

Cursos de água canalizados

Dominio Público Marítimo

Bela-Sombra (Bobadela)"www@

Oliveira Centenária (Bobadela e Santa Iria da Azoia)

Carvalho-cerquinho Centenário (Lousa)"¾

Lagunária (Portela)"§

"Â

Palmeira-das-Canárias (Bobadela) - alameda"O

Formações Naturais e Semi-Naturais

Áreas ardidas 2004-2013 em Povoamento Florestal
para efeitos de aplicação do DL nº 55/2007r

r

Rede de Pontos de Água - servidão

Rede de Vigilância e Detecção de Incêndios - servidão

.b(

.b(

Áreas Ardidas (2005-2014)

Atividades Perigosas

Estabelecimentos com produtos explosivos

Estabelecimentos com substâncias perigosas

Instituto Tecnológico e Nuclear

Residuos Sólidos Urbanos

Zona envolvente ao reactor!!¶

. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .
Zona non aedificandi

Zona condicionada

Aterro Sanitário

Central de Tratamento de Resíduos Sólidos Urbanos")Ñ

ACP - Artigos de Caça e Pesca")Ñ

Património Edificado

Paióis)"E

Área de Proteção dos Paióis

Imóveis Classificados

Monumentos Nacionais / Imóveis de interesse Público /
Monumentos de Interesse Público

Monumentos de Interesse Municipal

Imóveis em vias de Classificação

Zona de Proteção dos Imóveis Classificados ou
em Vias de Classificação

#\

!(¹

#]

Sítios de Interesse Público

Limite da Área de Intervenção 
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Reserva Ecológica Nacional

CO
N

D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

0 250 500125 m

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:10 000.

Data da informação: abril de 2005

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; 

Lisboagás e EDP Produção: 

Consórcio Níve l/Socarto (2005)

Limite da Área de Intervenção 

Reserva Ecológica Nacional

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração máxima ou de apanhamento

Zonas declivosas

Exclusões

Zona costeira

Estuário do Tejo 

Sapais

Estuário do Tejo - Faixa de proteção 100m

Cabeceiras de linhas de água

Lagoas, suas margens naturais e zonas húmidas adjacentes e faixa de proteção

Paul das Caniceiras

Áreas de máxima infiltração

Paul das Caniceiras - Faixa de proteção 100m

Zonas ameaçadas pelas cheias

Leitos de cursos de água a integrar na REN

Escarpas e outras áreas de suscetibilidade geológica

Áreas com risco de eroão

Áreas de elevada suscetibilidade geológica

Escarpas

Escarpas - Faixas de proteção 50m

Troços de cursos de água canalizados sujeitos à servidão do domínio hídrico

Cursos de água apenas sujeitos à servidão do domínio hídrico

Propostas de Exclusão - Áreas efectivamente já comprometidasC1

Propostas de Exclusão - Áreas para satisfação de carências existentes E1
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CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 - TOCADELOS

°N

Extrato da Carta de Condicionantes - Reserva Agrícola Nacional

CO
N

D

PLANO DIRETOR MUNICIPAL publicado através do Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, DR n.º 117, 2.ª série, alterado através do Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, DR n.º 26, 2.ª série 
e objeto de correção material através do Aviso n.º 17753/2019 de 8 de novembro, DR n.º 215, 2.ª série.

ESCALA 1:10000

LEGENDA TEMÁTICA

0 250 500125 m

> Proveniência de dados: 

> Sistema de Coordenadas:

> Entidade responsável

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares,

 Marégrafo de Cascais

Câmara Municipal de Loures

> Informação de Referência:

Câmara Municipal de Loures

Cartografia 1:10 000.

Data da informação: abril de 2005

Cartografia transformada para ETRS89/PT-TM06

através dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pe la DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; 

Lisboagás e EDP Produção: 

Consórcio Níve l/Socarto (2005)

Limite da Área de Intervenção 

LEGENDA DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL

Reserva Agrícola Nacional 

Áreas integradas na RAN Líquida




























