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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

81.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 10 de fevereiro de 2021 

 
 

(por videoconferência) 
 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº6655//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““PPEELLAA  RRÁÁPPIIDDAA  CCOONNCCRREETTIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  VVAACCIINNAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTRRAA  AA  
CCOOVVIIDD--1199””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  PPEELLOO  SSRR..VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE,,  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA,,  PPEELLAA  SSRRAA..  EE  
SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  EE  PPEELLAA  SSRRAA..  EE  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA  
  

MMooççããoo  
  

PPeellaa  rrááppiiddaa  ccoonnccrreettiizzaaççããoo  ddoo  pprroocceessssoo  ddee  
vvaacciinnaaççããoo  ccoonnttrraa  aa  CCoovviidd--1199  

A terceira vaga da pandemia que atravessamos 
colocou ainda mais premente a necessidade de 
vacinação da nossa população, como forma de 
suster a propagação do vírus e dessa forma 
retirar a pressão existente nos serviços de 
urgência e cuidados intensivos no nosso 
serviço nacional de saúde.  
 
O atraso verificado já no plano de vacinação, 
por dificuldade na disponibilização de vacinas e 
de outros consumíveis, vem adiar o avanço da 
imunização da população e aumentar o risco 
de propagação de novas variantes para as 
quais as atuais vacinas não tenham a eficácia 
desejada. 
 
Desde o início da pandemia que a Câmara 
Municipal de Loures tem vindo a articular com a 
Unidade de Saúde Pública as melhores 
respostas no combate à epidemia 
disponibilizando às autoridades de saúde 
meios técnicos, logísticos e equipamentos. 
 

Também agora, a solicitação do ACES, 
garantimos de forma muito rápida a instalação 
de um centro de vacinação no Pavilhão 
Feliciano Bastos, em Loures, que permite às 
autoridades de saúde vacinar pelo menos 800 
pessoas por dia. 
 
Apesar de ser entendimento do Município, 
transmitido ao ACES, que é necessária a 
criação de mais centros de vacinação, 
designadamente na zona oriental do concelho, 
não foi até agora esse o entendimento daquele 
organismo, estando em aberto a consideração 
dessa possibilidade para o futuro.  
 
Entretanto, o Município dispõe já, desde o 
início desta semana, de capacidade de 
resposta em relação ao transporte de pessoas 
para o centro de vacinação em Loures, que não 
tenham condições de o fazer por meios 
próprios. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida 
a 10 de fevereiro de 2021, na sua 81.ª reunião 
Ordinária, delibera: 
 
1. Manifestar a sua preocupação quanto ao 

atraso no processo de vacinação no nosso 
concelho de Loures e no país; 

 
2. Reiterar a necessidade de abertura de pelo 

menos mais um centro de vacinação, 
designadamente na zona oriental do 
concelho; 

 
3. Reiterar a total disponibilidade deste 

município no apoio a todas as iniciativas 
que o Ministério da saúde entenda 
desenvolver no sentido de garantir o rápido 
progresso da vacinação no nosso concelho. 

 
(…) 

 
Loures, 10 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
 

(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº6666//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““PPEELLOO  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  IIPPSSSS  CCOOMM  
RREESSPPOOSSTTAASS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  PPOORR  PPAARRTTEE  DDOO  
IISSSS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  
PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

MMooççããoo  
  

PPeelloo  aappooiioo  ààss  IIPPSSSS  ccoomm  rreessppoossttaass  ddee  
iinnffâânncciiaa  ppoorr  ppaarrttee  ddoo  IISSSS  

 
Na sequência do confinamento decretado para 
todo território nacional, as respostas sociais de 
apoio à infância foram suspensas no passado 
dia 25 de janeiro, prevendo-se que tal situação 
se mantenha, durante mais algumas semanas. 
 
Tal como aconteceu no confinamento anterior, 
verifica-se também agora um agravamento das 
condições socioeconómicas dos pais e 
encarregados de educação, o que acarreta 
dificuldades acrescidas para cumprir com os 
pagamentos das mensalidades às instituições 
que asseguram a resposta aos seus filhos. As 
instituições por seu lado, tal como aconteceu 
no de 2020, decidiram proceder à aplicação de 
descontos nas mensalidades devidas, para 
tentar minorar a situação. 
 
No entanto, este grande esforço das 
instituições, com grande impacto no seu 
equilíbrio financeiro, não foi solidariamente 
acompanhado pelo Instituto da Segurança 
Social, que não disponibilizou qualquer apoio 
extraordinário, tendo as instituições ficado com 
a responsabilidade de dar uma resposta social 
essencial para muitas famílias, suportando 
sozinhas os elevados descontos nas 
mensalidades. 
 
O Município atento a essa situação atribuiu, 
durante o ano de 2020, um apoio financeiro 
extraordinário no valor 330.000€ às instituições 
sociais que trabalham na área da infância, para 
ajudar a suportar os descontos efetuados às 
famílias e as mensalidades que acabaram por 
não ser pagas. 
 
No passado dia 5 de fevereiro, o Município 
enviou um ofício à Sra. Ministra do Trabalho, 
Solidariedade e Segurança Social, no sentido 
de clarificar algumas questões importantes 
para as Instituições Sociais, solicitando 
novamente que fosse concedido um apoio 
extraordinário a estas entidades com resposta 
na área da infância. 

A publicação da Portaria nº 28/2021, no dia 8 
de fevereiro, que clarificou algumas questões 
essenciais para o trabalho mais geral das 
instituições sociais, veio impor às instituições 
com resposta de creche à aplicação de um 
desconto na mensalidade de pelo menos 40%, 
não prevendo, em paralelo, qualquer 
compensação financeira extraordinária por este 
corte nas receitas. 
 
Esta decisão é ainda agravada pelo facto deste 
desconto mínimo abranger também as 
mensalidades pagas pela Administração 
Central às instituições, relativamente às 
crianças abrangidas pela gratuitidade da 
creche, em vigor desde setembro de 2020.  Ou 
seja, o Governo legislou no sentido das suas 
próprias mensalidades terem também um 
desconto, de pelo menos 40%, na resposta de 
creche. Podemos então afirmar que o Governo 
apresentou esta justa medida como sua, 
quando de facto o dinheiro para a suportar a 
gratuidade das mensalidades vai sair dos 
cofres das instituições que, em alguns casos, 
vivem já situações difíceis.  
 
De realçar ainda, que embora esta 
obrigatoriedade de fazer um desconto mínimo 
de 40% não se aplique à resposta de Jardim de 
Infância e de CATL, as instituições já 
demonstraram que tudo farão para ajudar todos 
os pais que necessitem e que tal terá um custo 
financeiro que não pode deixar de ter o 
correspondente apoio do Estado. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures reunida 
a 10 de fevereiro de 2021, delibera: 
 
 Instar o ISS e o Governo a, de forma 

urgente, prever uma linha de apoio 
extraordinária a fundo perdido às 
instituições que têm respostas socias 
suspensas de forma a compensar as perdas 
financeiras que terão, como consequência 
dos descontos obrigatórios nas 
mensalidades e por incapacidade 
económica dos pais e encarregados de 
educação.  
 

 Instar o ISS e o Governo a manter o 
pagamento integral das mensalidades das 
crianças abrangidas pela gratuitidade 
destas respostas sociais. 
Os eleitos da CDU na Câmara Municipal 

 
Loures, 10 fevereiro de 2021 
 

((……))  
(Aprovada por unanimidade) 
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AATTAA  DDAA  7777ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002200..1122..1166  
  
  
(Aprovada por unanimidade) 

  
  
AATTAA  DDAA  7788ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002200..1122..3300  
  
  
(Aprovada por unanimidade) 

  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  4499//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  NNAA  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  RRIISSCCOO,,  
PPEENNOOSSIIDDAADDEE  EE  IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE  ––  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA    
 
Considerando que: 
 
A. O artigo 24.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro) prevê a atribuição de 
suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade aos titulares da carreira de 
assistente operacional nas áreas de recolha 
e tratamento de resíduos e tratamento de 
efluentes, higiene urbana, saneamento, dos 
procedimentos de inumações, exumações, 
trasladações, abertura e aterro de 
sepulturas de que resulte comprovada 
sobrecarga funcional que potencie o 
aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão  ou um risco potencial agravado de 
degradação do estado de saúde; 

 
B. A Divisão de Segurança, Saúde 

Ocupacional e apoio Psicossocial do 
Departamento de Recursos Humanos emitiu 
parecer que define as funções suscetíveis 
de atribuição do suplemento de penosidade 
e de insalubridade bem como o nível de 
risco alto inerente às mesmas; 

 
C. A referida disposição legal determina a 

atribuição, quando o nível de risco é alto, de 
um suplemento remuneratório 
correspondente a 15% da remuneração 
base diária o que, relativamente à grande 
maioria dos trabalhadores, porque se 
encontram posicionados nos níveis 

remuneratórios mais baixos da carreira, 
corresponde a um montante inferior ao que 
seria atribuído se o nível de risco fosse 
médio ou baixo; 

 
D. A Direção Geral da Administração e do 

Emprego Público – DGAEP emitiu, em 
1/2/2021, a Circular n.º 01/DGAEP/2021 
com a orientação de que o valor diário do 
suplemento a atribuir ao nível alto de 
insalubridade e de penosidade seja de 
4,99€ salvo se o correspondente aos 15% 
da remuneração base diária for superior 
justificando este entendimento como 
resultado “da necessidade de garantir que o 
valor do suplemento previsto para o nível 
alto não seja, em nenhuma circunstância, 
inferior ao valor previsto para o nível médio, 
bem como manter a proporção de variação 
entre níveis.”; 

 
E. Esta circular é vinculativa para os órgãos e 

serviços da administração direta e indireta 
do Estado e assume carater indicativo para 
a administração local; 

 
F. A verba necessária ao processamento 

daquele subsídio encontra-se prevista no 
orçamento municipal sendo, por isso, a sua 
atribuição financeiramente sustentada; 

 
G. Foram ouvidos os Representantes dos 

trabalhadores para a segurança e saúde no 
trabalho, bem como as comissões sindicais 
do STAL – Sindicato Nacional dos 
Trabalhadores da Administração Local e 
Regional, Empresas Públicas, 
Concessionárias e Afins e do SINTAP – 
Sindicato dos Trabalhadores da 
Administração Pública e de Entidades com 
Fins Públicos, que deram parecer de 
concordância. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal, de acordo com o 

disposto no artigo 23.º, n.º 3 da Lei n.º 75-
B/2020, de 31 de dezembro, delibere definir 
que as funções que preenchem os 
requisitos de penosidade e insalubridade, 
num nível alto, suscetíveis de atribuição do 
respetivo suplemento remuneratório são as 
do setor de limpeza e salubridade, do setor 
dos cemitérios, ambos da Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais e da equipa 
operacional do centro Veterinário da Divisão 
de Serviços Veterinários, conforme parecer 
da DSSOAP; 
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2. Que o valor diário a atribuir, pelo nível alto 
de risco, seja de 4,99€ ou de 15% da 
remuneração base diária se superior, por 
dia de prestação efetiva daquelas funções, 
de acordo com o artigo 24.º, n.º 2 da Lei n.º 
75-B/2020, de 31 de dezembro, acolhendo a 
interpretação da Circular n.º 1/DGAEP/2021; 

 
3. Que o Suplemento de penosidade e 

insalubridade seja atribuído desde 1 de 
janeiro de 2021. 

 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5500//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  
AAPPRREESSEENNTTAARR  ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  MMAAPPAA  DDEE  
PPEESSSSOOAALL  PPAARRAA  22002211,,  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. O Mapa de Pessoal é um instrumento de 

gestão dos recursos humanos, regulado 
pela Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho; 

 
B. A proposta de Mapa de Pessoal tem em 

conta as atividades a desenvolver pelas 
unidades orgânicas previstas e os recursos 
financeiros disponíveis; 
 

C. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 16 de dezembro de 2020, 
foram aprovados o Orçamento Municipal e o 
Mapa de Pessoal para o ano de 2021; 

 
D. O artigo 24.º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 

dezembro, que aprovou o Orçamento do 
Estado para 2021, prevê a atribuição de um 
suplemento de penosidade e insalubridade 
a trabalhadores integrados na carreira geral 
de assistente operacional que ocupem 
postos de trabalho identificados no mapa de 
pessoal e cuja caracterização implica o 
exercício de funções naquelas condições; 

 

E. Foram definidas pela Câmara Municipal as 
funções que preenchem os requisitos de 
penosidade e insalubridade (assistentes 
operacionais nas áreas funcionais de 
coveiro e cantoneiro de limpeza afetos à 
DSPA e assistentes operacionais na área 
funcional de tratador/apanhador de animais 
afetos à DSV); 

 
F. Nos termos do n.º 4 do artigo 

supramencionado, torna-se necessária a 
identificação e justificação dos postos de 
trabalho que prevê a atribuição do 
suplemento de penosidade e insalubridade 
no Mapa de Pessoal; 

 
G. Esta identificação implica uma alteração ao 

Mapa de Pessoal aprovado para o ano de 
2021; 

 
H. Tendo em vista a economia, eficácia e 

eficiência dos serviços, procede-se 
igualmente aos seguintes pequenos ajustes, 
sem acréscimo do número de postos de 
trabalho: 
 

− Extinção dos catorze postos de trabalho 
de contrato a termo resolutivo certo, 
previstos no mapa de pessoal vigente, 
atendendo à constituição de vínculo de 
emprego público por tempo 
indeterminado de todos os trabalhadores 
que celebraram contrato de trabalho em 
funções públicas a termo resolutivo certo 
com a Câmara Municipal de Loures, ao 
abrigo da Portaria n.º 586-A/2020; 
 

− Criação de um posto de trabalho da 
carreira de assistente técnico, categoria 
de coordenador técnico, tendo em vista a 
coordenação da Subunidade Orgânica 
de Cemitérios e Crematório municipais, 
na dependência da Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais (DSPA); 

 
− Criação de dois postos de trabalho 

afetos ao DGMA/DITQ, com funções de 
coordenador técnico da Carreira 
Informática, para uma melhor eficiência e 
gestão desse serviço. 

 
I. A distribuição dos postos de trabalho, 

segundo as diferentes modalidades de 
vinculação, ficará expressa da seguinte 
forma: 
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Vínculo de Emprego 
Público 

Não 
Ocupados Ocupados Total 

Designação em 
Comissão de Serviço 

32 22 54 

Contrato de Trabalho por 
Tempo Indeterminado 726 2596 3322 

Contrato de Trabalho por 
Tempo 
determinado/determinável 

0 0 0 

Total 758 2618 3376 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, de acordo com o 
estabelecido no artigo 29.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, delibere 
submeter à Assembleia Municipal a aprovação 
da alteração do Mapa de Pessoal de 2021, em 
anexo à presente proposta e da qual faz parte 
integrante. 
 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 

 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Mapa de Pessoal de 
2021, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5511//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  5533//22002211,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  
RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOO  DDEE  PPEENNOOSSIIDDAADDEE  EE  
IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA    

 
Considerando que: 
 
A. O artigo 24.º da Lei do Orçamento de 

Estado para 2021 (Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro) prevê a atribuição de 
suplemento remuneratório de penosidade e 
insalubridade aos titulares da carreira de 
assistente operacional nas áreas de recolha 

e tratamento de resíduos e tratamento de 
efluentes, higiene urbana, saneamento, dos 
procedimentos de inumações, exumações, 
trasladações, abertura e aterro de 
sepulturas de que resulte comprovada 
sobrecarga funcional que potencie o 
aumento da probabilidade de ocorrência de 
lesão  ou um risco potencial agravado de 
degradação do estado de saúde; 

 
B. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas - 
SIMAR, na 80.ª reunião ordinária, do dia 5 
de fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 
53, relativa à atribuição de suplemento 
remuneratório de penosidade e 
insalubridade e a respetiva justificação do 
suplemento no mapa de pessoal com as 
categorias profissionais.  

 
Tenho a honra de propor que: 
 
1. A Câmara Municipal, delibere de acordo 

com o disposto na Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro, a atribuição de suplemento 
remuneratório de penosidade e 
insalubridade nos termos da proposta n º 
53/2021 do Conselho de Administração dos 
SIMAR; 

 
2. A Câmara Municipal, delibere remeter à 

Assembleia Municipal para aprovar a 
justificação do suplemento de penosidade e 
insalubridade no mapa de pessoal com as 
categorias profissionais, nos termos da 
proposta n.º 53/2021 do Conselho de 
Administração dos SIMAR. 

 
 
Loures, 5 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para 
eventual consulta, nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5522//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  
BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  
DDEE  OOBBRRAASS  DDEE  AARRTTEE  PPAARRAA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  
NNOO  AACCEERRVVOO  DDAASS  GGAALLEERRIIAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE  --  
PPRREESSIIDDEENNTTEE    
 
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), nº 2 do 
artigo 23° 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 (nº 3 do artigo 3º da Lei 
n.º 107/2001, de 8 de setembro); 

 
B. Foi manifestada a vontade, por Ivo Canelas, 

no âmbito da exposição “Suspension of 
Disbelief”, realizada na Galeria Municipal 
Vieira da Silva, de doação ao Município de 
duas obras da sua autoria, ambas sem 
título, na área da fotografia e que se 
encontram descritas e reproduzidas na 
informação registada sob o nº 
E/127279/2020, por forma a integrar o 
acervo das Galerias Municipais de Loures; 

 
C. A Divisão de Cultura – Área de Galerias, 

deu parecer favorável à incorporação das 
obras no seu acervo.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
ao abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a aceitação, a 
benefício de inventário, da doação das duas 
obras indicadas no documento em anexo, 
registado em webdoc sob o nº E/127279/2020, 
às quais foi atribuído pelo proprietário, o valor 
total unitário de 500,00€ (quinhentos euros), 
perfazendo um total de 1000,00€ (mil euros). 
 
Loures, 28 de janeiro de 2021 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrato da Informação n.º 
DCDJ/DC/AG/JG/39 de 11.12.2021 – Registo 
E/127279/2020 
 
(…)  
 
S/ Título 
Ivo Canelas 
Fotografia  
89x120cm 
s.d. 
500 € 
(…) 
 
S/ Título 
Ivo Canelas 
Fotografia  
84x120cm 
s.d. 
500 € 
(…) 

 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5533//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  IINNIICCÍÍOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  AAQQUUIISSIITTIIVVOO  PPAARRAA  
SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  AA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDOO  
CCEENNTTRROO  CCUULLTTUURRAALL  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  
NN..ºº  5533772233//5533772244//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
  
Considerando que:  
 
A. O Centro Cultural de Loures constitui um 

objetivo estratégico que merece, no 
momento presente, a maior oportunidade de 
promoção dos procedimentos necessários à 
sua concretização; 
 

B. Com tal equipamento estará o Município de 
Loures em condições de proporcionar uma 
oferta cultural de qualidade, que responda 
às necessidades de uma população e às 
dinâmicas culturais locais progressivamente 
mais exigentes, bem como permitindo a 
captação de novos públicos e visitantes, 
dignificando o Concelho e aumentando o 
seu potencial atrativo; 

 
C. O Centro Cultural de Loures permitirá 

fomentar a dinamização sociocultural local, 
o desenvolvimento social e formação de 
públicos, contemplando os vários estratos 
populacionais, ainda que estrategicamente 
alicerçado na formação inicial dos mais 
jovens para a fruição e produção culturais, 



 

 
N.º 3 

 

 
 

11 de FEVEREIRO 
de 2021 

 
 
 
 

11 
 

 

bem como os agentes e atores sociais 
locais; 

 
D. O Centro Cultural de Loures, pela 

localização preconizada, terá condições 
para gerar uma nova centralidade em torno 
do novo equipamento cultural, integrando a 
estratégia de regeneração e revitalização 
urbana da cidade de Loures; 

 
E. O Centro Cultural de Loures terá condições 

de promover a imagem institucional de 
Loures associada à sua oferta cultural. 

 
Para tal efeito, considerando ainda que:  
 
F. Na sequência do registo efetuado pela 

Divisão de Estudos e Projetos (DEP), 
E/114263/2020, informação n.º 
017/DEP/CCR, datada de 10/11/2020, e 
pelas razões dela constantes, proponho a 
adoção do procedimento aquisitivo do tipo 
Concurso Público de Conceção, com 
publicitação no Jornal Oficial da União 
Europeia (JOUE), ao abrigo do disposto no 
artigo 16.º n.º 1, alínea c), artigo 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-
J, todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (na sua redação 
atual), com vista à seleção de 1 (um) 
Trabalho de Conceção para a Elaboração 
do Projeto do Centro Cultural de Loures;  
 

G. Para prossecução da seleção do trabalho 
de conceção e do inerente processo de 
despesa respeitante ao pagamento dos 
prémios, bem como do ulterior processo de 
despesa respeitante à contratação dos 
serviços do projeto de execução, proponho 
a aprovação, pela Câmara Municipal, dos 
Termos de Referência e respetivos anexos, 
do Caderno de Encargos e respetivos 
anexos e da Minuta do Anúncio do 
Concurso, bem como do documento sob a 
designação “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento”, por ser a 
Câmara Municipal o órgão competente para 
contratar, ao abrigo do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, 
todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), uma vez que a despesa a realizar 
com o pagamento dos prémios está prevista 

ser no montante global de €37.500,00 (trinta 
e sete mil e quinhentos euros) e o preço 
estimado para a contratação dos serviços 
de elaboração do projeto de execução é de 
€850.000,00 (oitocentos e cinquenta mil 
euros), a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor.  
 

H. O procedimento deverá ser desenvolvido 
através da plataforma eletrónica Vortalnext, 
sem prejuízo das especialidades legalmente 
previstas para este tipo de concurso público 
no que ao modo de apresentação das 
propostas diz respeito, mormente o 
anonimato, estabelecendo um prazo para 
apresentação das propostas de 75 (setenta 
e cinco) dias, a contar da data de envio do 
anúncio do concurso público para o Diário 
da República, terminando o prazo às 
17h00m (dezassete horas) do 75.º 
(septuagésimo quinto) dia;   
 

I. Que cabe ao órgão competente para 
contratar, a deliberação sobre a constituição 
do júri do procedimento;   
 

J. No presente procedimento fica estabelecida 
a atribuição de prémios aos três primeiros 
classificados, nos seguintes termos:  
 
 €20.000,00 (vinte mil euros) para o 

trabalho selecionado e classificado em 
1.º lugar;  
 

 €10.000,00 (dez mil euros) para o 
trabalho classificado em 2.º lugar;  

 
 €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros) 

para o trabalho classificado em 3.º lugar.  
  

L. Para a concretização e desenvolvimento do 
Trabalho de Conceção, selecionado em 1.º 
lugar, fica estabelecido nas peças do 
procedimento que a entidade adjudicante 
tem a intenção de celebrar um contrato de 
prestação de serviços para elaboração do 
Projeto do Centro Cultural de Loures, na 
sequência de ajuste direto adotado ao 
abrigo da alínea g), do n.º 1, do artigo 27.º 
do CCP;  
 

M. O preço base para a prestação dos serviços 
de execução do projeto que concretizará o 
Trabalho de Conceção classificado em 
primeiro lugar e selecionado, mostra-se 
fixado, no Caderno de Encargos, no 
montante de €850.000,00 (oitocentos e 
cinquenta mil euros).  
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N. A seleção dos Trabalhos de Conceção é 
realizada de acordo com os seguintes 
fatores de avaliação e respetivas 
ponderações:  
 
a) Qualidade da solução arquitetónica e 

construtiva - 40%. Os atributos da 
proposta referentes a este fator deverão 
integrar, designadamente, e entre outros 
que os concorrentes tenham por 
adequados, conteúdos em matéria de 
“Inovação da solução conceptual” e 
“Integração com a envolvente”.   

 
b) Funcionalidade - 30%. Os atributos da 

proposta referentes a este fator deverão 
integrar, designadamente, e entre outros 
que os concorrentes tenham por 
adequados, conteúdos em matéria de 
“Articulação entre os diferentes espaços, 
fluxos de públicos e de trabalho”.  

 
c) Preocupações ambientais - 30%. Os 

atributos da proposta referentes a este 
fator deverão integrar, designadamente, 
e entre outros que os concorrentes 
tenham por adequados, conteúdos em 
matéria de “Eficiência energética do 
edifício e respetivo impacto ambiental” e 
“Viabilidade do sistema construtivo e dos 
materiais propostos”.  

  
O. A classificação da obra insere-se na 

Categoria IV, de acordo com o artigo 11.º do 
anexo i e no anexo ii da Portaria n.º 701-
H/2008, de 29 de julho e para efeitos de 
elaboração do Projeto de Execução deve 
ser considerado um valor de obra que não 
deverá exceder €17.000.000,00 (dezassete 
milhões de euros), não incluindo o valor do 
IVA.  
 

P. O presente concurso de conceção conta 
com a assessoria técnica da Secção 
Regional de Lisboa e Vale do Tejo da 
Ordem dos Arquitetos na organização, 
divulgação e acompanhamento do 
procedimento.  
 

Q. A despesa inerente ao procedimento aqui 
em apreço será suportada pela rubrica 
orçamental  
10.05/07.01.03.99 – 2019/I-A.  

  
 
Tenho a honra de propor:  

 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 
1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a), 36.º, 67.º a 69.º, e 219.º-A a 219.º-J, 
todos do CCP (na sua versão atualizada), 
aprovar:   
  
1. O proposto no documento sob o título 

“Proposta de autorização para início e tipo 
de procedimento”, que se anexa;  

 
2. Os Termos de Referência e os anexos 

que o integram, o Caderno de Encargos e 
os anexos que o integram, bem como a 
Minuta do Anúncio do Concurso, 
enquanto peças do procedimento, que se 
anexam, concurso esse que será 
desenvolvido sob o n.º 
53723/53724/DCA/2021.  

  
Loures, 03 de fevereiro de 2021  
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Sras. Vereadoras e os Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
votaram contra a Sra. Vereadora e os Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para 
eventual consulta, nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5544//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  IINNIICCÍÍOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  AAQQUUIISSIITTIIVVOO  PPAARRAA  AA  
SSEELLEEÇÇAAOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  AA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  PPRROOJJEETTOO  
DDEE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  EEDDIIFFÍÍCCIIOOSS  BB66DD  EE  
BB77AA  EE  DDEE  NNOOVVOO  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL,,  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
UURRMMEEIIRRAASS,,  EEMM  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  NN..ºº  
5533778844//5533778855//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
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Considerando que: 
 
A. Os edifícios implantados nos lotes B6D e 

B7A, da urbanização das Urmeiras, 
constituem, há mais de 15 anos, um sério 
problema e potencial conflito, quer pelas 
ocupações não licenciadas e sem condições 
funcionais e de salubridade adequadas para 
o efeito, quer pelos espaços devolutos que 
encerram, em condições de crescente 
degradação e risco de novas ocupações 
abusivas; 
 

B. Nunca tendo reunido as condições 
necessárias ao licenciamento de utilização, 
apesar do estado avançado da construção 
licenciada, a situação de abandono e de 
crescente degradação, constituíam um sério 
risco para as condições de vivência da 
população residente na zona urbana 
envolvente, nomeadamente em termos de 
salubridade e segurança, e uma ameaça à 
saúde pública; 
 

C. O reconhecimento do problema e 
necessidade de intervenção para a inversão 
da situação criada, conjugada com as 
necessidades do Município, no que respeita 
à instalação de serviços municipais e a 
oportunidade de constituir recursos para 
uma desejável intervenção municipal no 
domínio da habitação e equipamentos 
residenciais específicos (residências de 
estudantes), determinaram a iniciativa de 
aquisição dos edifícios em presença, com o 
objetivo de os reabilitar para as 
necessidades identificadas com o 
simultâneo objetivo de inverter a condição 
urbana local de periferia, trazendo novas 
condições de residência e fatores de 
centralidade pelos serviços e equipamentos 
preconizados; 
 

D. Nesta lógica, se preconiza, para além da 
intervenção no edificado pré-existente, 
aproveitar a morfologia do espaço público 
envolvente para ampliar a dotação de 
parqueamento, que sirva também as novas 
funções a instalar e prover ainda, na 
estrutura edificada para o efeito, a 
ampliação dos serviços municipais e a 
construção de um novo auditório; 
 

E. A viabilidade e oportunidade de tal 
programa de intervenção, apoia-se ainda 
nas condições de acessibilidade previstas 
pela concretização do novo troço da uma 
via estruturante L1, que se desenvolverá 
entre o troço existente junto ao Hospital 
Beatriz Ângelo e a rotunda junto ao Jardim 

Major Rosa Bastos, em Loures, a executar 
no âmbito do Plano de Pormenor do Correio 
Mor, e na proximidade aos equipamentos e 
funções preconizadas neste plano; 
 

F. Com vista à intervenção preconizada e, 
designadamente, importa desencadear 
concurso público para a elaboração de 
estudo preliminar de reconversão dos dois 
edifícios, com reforço da capacidade 
habitacional nos pisos acima da soleira e 
prevendo um novo corpo de ligação e 
compatibilização dos pisos em cave 
existentes em ambos os edifícios para a 
instalação de equipamento e serviços 
municipais e prever ainda, no lado oposto 
delimitado pela Rua João Fandango, tirando 
partido da morfologia do terreno, um edifício 
que agregue um conjunto de valências, 
nomeadamente: parqueamento automóvel, 
o refeitório municipal, área da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial (DSSOAP), um auditório e 
salas de formação; 

 
Para tal efeito, considerando ainda que: 
 

G. Na sequência da solicitação efetuada pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística (DPGU), através do registo 
webdoc E/42288/2020, informação n.º 
107/DPGU/ATJ/EP/2020, devidamente 
aprovada, e pelas razões dela constantes, 
proponho a adoção do procedimento 
aquisitivo do tipo Concurso Público de 
Conceção, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia (JOUE), ao abrigo 
do disposto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), 
artigo 17.º, 18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º 
e 219.º-A a 219.º-J, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro 
(na sua redação atual), com vista à seleção 
de 1 (um) Trabalho de Conceção para a 
Elaboração de Projeto de Reabilitação dos 
Edifícios B6D e B7A e do novo 
Equipamento Municipal, na Urbanização 
das Urmeiras. 

 
H. Para prossecução da seleção do trabalho 

de conceção e do inerente processo de 
despesa respeitante ao pagamento dos 
prémios, bem como do ulterior processo de 
despesa respeitante à contratação dos 
serviços do projeto de execução, proponho 
a aprovação,  pela Câmara Municipal, dos 
Termos de Referência e respetivos anexos, 
do Caderno de Encargos e respetivos 
anexos e da Minuta do Anúncio do 
Concurso, bem como do documento sob a 
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designação “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento”, por ser a 
Câmara Municipal o órgão competente para 
contratar, ao abrigo do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do 
artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia 
da República n.º 86/2011, de 11/04), e nos 
artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 20.º, 
n.º 1, alínea a), 36.º e 219.º-A a 219.º-J, 
todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), uma vez que a despesa a realizar 
com o pagamento dos prémios está prevista 
ser no montante global de €18.500,00 
(dezoito mil e quinhentos euros) e o preço 
estimado para a contratação dos serviços 
de elaboração do projeto de execução é de 
€350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
euros), a que deverá acrescer o IVA à taxa 
legal em vigor. 

 
I. O procedimento deverá ser desenvolvido 

através da plataforma eletrónica Vortalnext, 
sem prejuízo das especialidades legalmente 
previstas para este tipo de concurso público 
no que ao modo de apresentação das 
propostas diz respeito, mormente o 
anonimato, estabelecendo um prazo para 
apresentação das propostas de 60 
(sessenta) dias, a contar da data de envio 
do anúncio do concurso público para o 
Diário da República, terminando o prazo às 
17h00m (dezassete horas) do 60.º 
(sexagésimo) dia;  

 
J. Que cabe ao órgão competente para 

contratar, a deliberação sobre a constituição 
do júri do procedimento;  

 
K. No presente procedimento fica estabelecida 

a atribuição de prémios aos três primeiros 
classificados, nos seguintes termos: 

 
 €10.000,00 (dez mil euros) para o 

trabalho selecionado e classificado em 
1.º lugar; 

 
 €5.500,00 (cinco mil e quinhentos euros) 

para o trabalho classificado em 2.º lugar; 
 
 €3.000,00 (três mil euros) para o trabalho 

classificado em 3.º lugar. 
 

L. Para a concretização e desenvolvimento 
do Trabalho de Conceção, selecionado 
em 1.º lugar, fica estabelecido nas peças 
do procedimento que a entidade 
adjudicante tem a intenção de celebrar 

um contrato de prestação de serviços 
para a Elaboração de Projeto de 
Reabilitação dos Edifícios B6D e B7A e 
do novo Equipamento Municipal, na 
Urbanização das Urmeiras, na sequência 
de ajuste direto adotado ao abrigo da 
alínea g), do n.º 1, do artigo 27.º do CCP; 
 

M. O preço base para a prestação dos 
serviços de execução do projeto que 
concretizará o Trabalho de Conceção 
classificado em primeiro lugar e 
selecionado, mostra-se fixado, no 
Caderno de Encargos, no montante de 
€350.000,00 (trezentos e cinquenta mil 
euros). 
 

N. A seleção dos Trabalhos de Conceção é 
realizada de acordo com os seguintes 
fatores de avaliação e respetivas 
ponderações: 
 

1. Qualidade da solução proposta – 60% 
 
Este fator de avaliação compreende ainda 
os seguintes subfactores: 
 
1.1. Integração na Envolvente – 10% 

 
Relação dos dois edifícios existentes e o 
equipamento a construir entre si e com o 
espaço público adjacente; integração e 
articulação do novo equipamento com a 
envolvente; enquadramento e 
funcionalidade da solução preconizada para 
o parqueamento automóvel.  

 
1.2. Adequabilidade ao Programa Funcional 

-30% 
 
Grau de funcionalidade e capacidade de 
resposta ao Programa Preliminar proposto; 
articulação com os objetivos do projeto, 
fluidez da circulação entre os espaços, 
ancorados aos conceitos de mobilidade, 
eficiência energética, acessibilidade e 
inclusão. 
 
1.3 Dimensão inovadora – 60% 

 
Originalidade, inovação e pertinência da 
solução global preconizada, ancorada na 
resolução do programa funcional, na 
estrutura funcional dos edifícios (a reabilitar 
e a edificar), a sua articulação com os 
objetivos do projeto, nas soluções 
construtivas e energéticas e na sua 
atratividade e capacidade de valorização na 
área de intervenção. 
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2. Exequibilidade técnica e 
sustentabilidade da proposta – 40% 

 
Este fator de avaliação compreende ainda 
os seguintes subfactores: 

 
2.1 Adequação das soluções propostas 

para os edifícios ao valor global 
previsto para a sua reabilitação e 
construção do novo equipamento 
destinado a acolher o refeitório 
municipal, o serviço da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e 
Apoio Psicossocial (DSSOAP), um 
auditório, salas de formação e 
parqueamento automóvel – 50%. 

 
2.2 Racionalidade das soluções 

construtivas preconizadas nas 
vertentes: funcional, estética, 
energética e económica – 50%. 

 
Fundamentação das soluções construtivas e 
das soluções técnicas preconizadas pelas 
especialidades intervenientes na elaboração 
da proposta. 
 
Relação do custo da intervenção com a 
integração de princípios de sustentabilidade 
e custos de manutenção (custo de vida dos 
edifícios). 

 
O. A despesa inerente ao procedimento aqui 

em apreço será suportada pelas rubricas 
orçamentais 10.05/07.01.03.01 – 2018-I-30 
e 10.04/02.02.14-2002-A-225. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 
1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, no artigo 18.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11/04), e nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a), 36.º, 67.º a 69.º, e 219.º-A a 219.º-J, 
todos do CCP (na sua versão atualizada), 
aprovar:  
 
1. O proposto no documento sob o título 

“Proposta de autorização para início e tipo 
de procedimento”, que se anexa; 
 

2. Os Termos de Referência e os anexos que 
o integram, o Caderno de Encargos e os 
anexos que o integram, bem como a Minuta 
do Anúncio do Concurso, enquanto peças 
do procedimento, concurso esse que será 

desenvolvido sob o n.º 
53784/53785/DCA/2021. 

 
 
 
Loures, 03 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Sras. Vereadoras e os Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
a Sra. Vereadora e os Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para 
eventual consulta, nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5555//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDEE  TTAAXXAASS  ÀÀ  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  
RREEFFOORRMMAADDOOSS  EE  PPEENNSSIIOONNIISSTTAASS  EE  IIDDOOSSOOSS  
DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  6622..772211//LLAA//EE//OORR)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação Comunitária de Reformados e 

Pensionistas e Idosos de Sacavém, 
apresentou ao município, no âmbito do 
processo 62.721/LA/E/OR, um pedido para 
isenção da taxa referente à construção de 
um edifício destinado a lar de idosos, na 
Urbanização Terraços do Tejo, na Freguesia 
da União de Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho;   

 
B. A taxa representa o valor de €: 17.004,95 

(dezassete mil e quatro euros e noventa e 
cinco cêntimos);  

 
C. Pela informação dos serviços municipais e 

pelo despacho do Sr. Diretor do DPGU, 
constantes a folhas 878, considerou-se 
haver fundamento para deferir o pedido de 
isenção; 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1, da alínea a) do artigo 5º, 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures (RTML), publicado em Diário da 
República, 2ª Série, nº 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Deferir o pedido da Associação Comunitária 
de Reformados e Pensionistas e Idosos de 
Sacavém, sita na Urbanização do Tejo, em 
Sacavém, de isenção para a totalidade do 
pagamento da taxa de 17.004,95€ (dezassete 
mil e quatro euros e noventa e cinco 
cêntimos), devida à construção de 
equipamento social. 
  
 Loures, 2 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5566//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  PPAARRCCIIAALL  DDEE  
TTAAXXAASS  ÀÀ  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  SSOOCCIIAALL  
DDAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  BBUUCCEELLAASS,,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  PPEERRIIÓÓDDIICCAA  DDEE  AASSCCEENNSSOORR  
IINNSSTTAALLAADDOO  NNOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  DDEESSTTIINNAADDOO  AA  
CCEENNTTRROO  DDEE  DDIIAA,,  EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Instituição de Apoio Social da freguesia 

de Bucelas, apresentou ao município, no 
âmbito do registo E/125110/2020, um 
pedido para isenção da taxa referente à 
inspeção periódica do ascensor sito no 
edifício destinado a Centro de Dia, sito na 
Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas;  
 

B. A taxa representa o valor de € 95,00 
(noventa e cinco euros);  
 

C. O deferimento da isenção será parcial, no 
montante de 67,32€ (sessenta e sete euros 
e trinta e dois cêntimos), suportando o 
requerente o valor remanescente que 
corresponde ao custo das despesas 
externas, no valor de 27,68€ (vinte e sete 
euros e sessenta e oito cêntimos);  
 

D. Pela informação dos serviços municipais e 
pelo despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
registo acima indicado, considerou-se haver 

fundamento para deferir o pedido de 
isenção parcial das taxas; 

Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1, da alínea a) do artigo 5º, 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures (RTML), publicado em Diário da 
República, 2ª Série, nº 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Deferir o pedido da Instituição de Apoio 
Social da freguesia de Bucelas, para o 
edifício de Centro de Dia, sito na Rua João 
Camilo Alves, 2, Bucelas, de isenção parcial 
da taxa, no valor de 67,32€ (sessenta e sete 
euros e trinta e dois cêntimos).  
 
Loures, 2 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5577//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  PPAARRCCIIAALL  DDEE  
TTAAXXAASS  ÀÀ  IINNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  SSOOCCIIAALL  
DDAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  BBUUCCEELLAASS  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  PPEERRIIÓÓDDIICCAA  DDEE  AASSCCEENNSSOORR  
IINNSSTTAALLAADDOO  NNOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  DDEESSTTIINNAADDOO  AA  
CCRREECCHHEE  EE  AAPPOOIIOO  EESSCCOOLLAARR,,  EEMM  
BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Instituição de Apoio Social da freguesia 

de Bucelas, apresentou ao município, no 
âmbito do registo E/125361/2020, um 
pedido para isenção da taxa referente à 
inspeção periódica do ascensor sito no 
edifício destinado a Creche e Apoio Escolar, 
sito   na Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas;  
 

B. A taxa representa o valor de €: 95,00 
(noventa e cinco euros);   
 

C. O deferimento da isenção será parcial, no 
montante de 67,32€ (sessenta e sete euros 
e trinta e dois cêntimos), suportando o 
requerente o valor remanescente que 
corresponde ao custo das despesas 
externas, no valor de 27,68€ (vinte e sete 
euros e sessenta e oito cêntimos);  
 

D. Pela informação dos serviços municipais e 
pelo despacho do Sr. Diretor do DPGU, no 
registo acima indicado, considerou-se haver 
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fundamento para deferir o pedido de 
isenção parcial das taxas; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1, da alínea a) do artigo 5º, 
do Regulamento de Taxas do Município de 
Loures (RTML), publicado em Diário da 
República, 2ª Série, nº 187, de 25 de 
setembro de 2009, na redação atual: 
 
Deferir o pedido da Instituição de Apoio 
Social da freguesia de Bucelas, para o 
edifício de Creche e Apoio Escolar, sito na 
Rua João Camilo Alves, 2, Bucelas, de 
isenção parcial da taxa, no valor de 67,32€ 
(sessenta e sete euros e trinta e dois 
cêntimos).  
 
Loures, 2 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5588//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  BBUUCCEELLAASS,,  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  
EE  PPOORRTTEELLAA,,  LLOOUURREESS  EE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  HHIIDDRROOTTEERRAAPPIIAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Projeto de Hidroterapia, foi 

solicitada a colaboração das Associações 
dos Bombeiros Voluntários de Bucelas, 
Moscavide e Portela, Loures e Sacavém 
para assegurar a totalidade do transporte 
dos 121 alunos, mais acompanhantes, 
durante o ano letivo de 2020/2021, das 
respetivas escolas para as quatro piscinas 
municipais do concelho; 
 

B. Os alunos foram identificados pelas equipas 
de ensino especial de cada Agrupamento de 
Escolas do Concelho cuja área de influência 
geográfica é das referidas Associações 
Humanitárias; 
 

C. A parceria assentou num valor de 
transferência para cada transporte/percurso 
de 50,00 € (cinquenta euros); 
 

D. O projeto teve início a 26 de outubro de 
2020 e termina a 30 de junho de 2021. 

 
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 às Associações de Bombeiros 
envolvidas, num total de 9.050,00€ (nove mil e 
cinquenta euros), nos moldes previstos na 
informação n.º 13/DISE/HG, de 28 de janeiro 
de 2021. 
 
Loures, 3 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
Extrato da Informação n.º 13/DISE/HG de 
28.01.2021 – Registo E/11078/2021 
 
(…) 
 

1.º Período    

Entidade Data/início N.º  

Transportes 
Total 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros de 
Bucelas 

26.outubro.2020 

8 400€ 

Associação Humanitária 
de Bombeiros Voluntários 
de Moscavide e Portela 

12 600€ 

Associação Humanitária 
dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 

35 1.750€ 

Associação dos 
Bombeiros Voluntários de 
Sacavém 

126 6.300€ 

 9.050 € 

 

(…) 
 

Entidade N.º de 
Contribuinte 

Total 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
de Bucelas 

501 073 523 400€ 

Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Moscavide e Portela 501 139 257 600€ 

Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários de Loures 501 064 770 1.750€ 

Associação dos Bombeiros Voluntários 
de Sacavém 501 143 416 6.300€ 

Total 9.050€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  5599//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  EESSCCOOLLAA  
CCOOMMVVIIDDAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. A Portaria n.º 272-A/2017, de 13 de 

setembro, regulamenta os critérios de 
afetação de pessoal não docente aos 
agrupamentos de escolas e escolas não 
agrupadas; 
 

B. A EB n.º 4 de Camarate apenas detém um 
assistente operacional colocado, cujo 
horário de trabalho não é compatível com os 
horários da Escola a Tempo Inteiro; 

 
C. A Associação Escola Comvida, entidade 

parceira do Município no Programa de 
Enriquecimento Curricular, assegurou e 
assegura o recurso humano em falta, para 
acompanhamento de alunos no período das 
AEC no presente ano letivo. 

 
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 a transferência 
de verba no valor de 519,75€ (quinhentos e 
dezanove euros e setenta e cinco cêntimos), 
para a Associação Escola Comvida, nos 
moldes previstos na Informação n.º 
15/DISE/HG, de 1 de fevereiro de 2021. 
 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
Extrato da Informação n.º 15/DISE/HG de 
01.02.2021 – Registo E/12640/2021 
 

(…) 
 

Ano letivo 
Entidade / 
Parceiro 

Equipamento 
Educativo Apoio Valor 

2020/2021 

A.E.C. – 
Associação 

Escola 
Comvida 

 
NIF 508 265 

339 

EB n.º 4 de 
Camarate 

1 RH – 1.30 
h/dia,  

 
63 dias/1.º 

Período 

519,75 € 

Total 519,75 € 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6600//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
DDIINNAAMMIIZZAADDOORRAASS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
EENNRRIIQQUUEECCIIMMEENNTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  NNOO  AANNOO  
LLEETTIIVVOO  22002200//22002211  ((22ªª  TTRRAANNCCHHEE)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, 

no 1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é 
dinamizado por várias entidades que se 
constituíram como parceiras diretas do 
Município no desenvolvimento deste 
programa, para o ano letivo de 2020/2021; 

 
B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de 

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

 
C. A Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto, 

define a introdução da disciplina de Inglês 
como obrigatória no 3.º ano de escolaridade 
do ensino básico no ano letivo 2015/2016, e 
a partir do ano letivo 2016/2017 no que 
respeita ao 4.º ano de escolaridade do 
ensino básico. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação atual, 
a aprovação de transferência de verbas 
referentes ao pagamento da 2.ª tranche, às 
entidades dinamizadoras de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, num total de 
284.028,51€ (duzentos e oitenta e quatro mil e 
vinte e oito euros e cinquenta e um cêntimos), 
nos moldes previstos na Informação n.º 
4/DISE/HG, de 2 de fevereiro de 2021.  
 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
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Extrato da Informação n.º 4/DISE/HG de 
02.02.2021 – Registo E/13209/2021 
 

(…) 
 

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e outras 
 
 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos alunos da Escola Básica 
Integrada da Bobadela 

509 368 212 5.013,61 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação dos Alunos da Escola Básica 1 
nº1 da Bobadela 

505 293 447 5.994,50 € 

Associação de Pais/Encarregados de 
Educação da Escola do Ensino Básico do 1º 
Ciclo nº3 da Bobadela 

504 949 853 3.958,72 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento General 
Humberto Delgado 

505 426 390 27.220,17€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Parque Escolar de Bucelas 

503 670 910 4.491,01€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Núcleo Escolar de Fanhões 

503 965 685 4.384,92€ 

APEEFS – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola 
EB1/JI da Fonte Santa 

509 065 686 10.671,40€ 

Bússola da Brincadeira – Associação de 
Pais 509 497 810 11.110,27€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do 1º Ciclo do Ensino Básico e 
Jardim de Infância do Infantado – Loures 

503 845 531 9.955,22 € 

Associação A.P.A.D.L (Associação Pais da 
EB Á-das-Lebres) 514 036 206 3.437,28€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica do Fanqueiro 

503 058 793 10.286,21 € 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, N.1 de 
Santo Antão do Tojal, Loures 504 076 116 2.763,59 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica nº1 de S. Julião 
do Tojal 

505 198 908 4.120,80 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola E.B1/Jardim de Infância 
da Portela 

504 927 493 21.075,26 € 

Sítio da Bela Vista – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação 

508 613 418 4.292,51 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Escolas EB1/JI da Portela da 
Azóia 

508 384 320 2.698,01€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI Alto da Eira 501 926 712 6.352,38 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1 da Covina 

507 602 838 4.119,83€ 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica de Via Rara 

504 447 050 7.726,11 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola do 1º Ciclo do Ensino 
Básico nº4 de S. João da Talha 

503 389 684 21.465,96€ 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 24.678,24€ 

Associação Nacional de Educação Artística 
e Cultural - Conservatório d'Artes de Loures 501 422 692 10.299,82€ 

 Total 206.115,82€ 

 
(…) 
 
 
 
 
 

Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 
Jardim de Infância O Nosso 
Mundo 

501 354 760 8.419,04€ 

Centro Popular Infantil Nascer do 
Sol 

501 391 509 6.084,15 € 

Assoc Cantinho da Pequenada 503 666 602 3.603,39 € 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 12.628,29€ 

Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de S. Julião 
do Tojal 

503 180 360 2.609,86 € 

Centro Social Paroquial de S. 
Pedro de Lousa 501 683 755 5.421,55€ 

Associação Dr. João dos Santos 503 045 020 4.318,98 € 
Jardim de Infância Nossa Senhora 
dos Anjos 

500 846 740 24.125,06€ 

 Total 67.210,32€ 

 
(…) 
 
Junta de Freguesia 
 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 
União das Freguesias de 
Moscavide e Portela 510 838 162 10.702,37€ 

 
(…) 
 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6611//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDOO  
SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  EESSCCOOLLAARREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
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 em novembro e 
dezembro de 2020 e janeiro de 2021. 
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Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea 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 
64.768,00€ (sessenta e quatro mil, setecentos 
e sessenta e oito euros), nos moldes previstos 
na Informação n.º 51/DE-DASE/LM, de 
29.01.2021. 
 

Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

Extrato da Informação n.º 51/DE-DASE/LM de 
29.01.2021 – Registo E/11270/2021 

 

(…) 
 

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas 

autorizadas 

Nº 
horas 

Valor a 
processar 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB N.º 3 
Bobadela 
NIF: 504 949 
853 

EB N.º 3 
Bobadela 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB N.º 1 
Bobadela 
NIF: 505 293 
447 

EB N.º 1 
Bobadela 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Centro 
Popular 
Infantil Nascer 
do Sol 
NIF: 501 391 
509 

EB Nº 2 
Bobadela 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EBI Bobadela 
NIF: 509 368 
212 

EBI Bobadela 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
Escola 
Primária nº3 
de Loures 
NIF: 503 058 
793 

EB Fanqueiro 
4 

auxiliares/2
h 

368h 2.024,00€ 

Associação de 
Pais e 
Encarregados 
de Educação 
do 1º Ciclo do 
Ensino Básico 
e Jardim de 
Infância do 
Infantado 
NIF: 503 845 
531 

EB Infantado 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB 1 São 
Julião do Tojal 
NIF: 505 198 
908 

EB São 
Julião do 
Tojal 

4 
auxiliares/2

h 
368h 2.024,00€ 

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas 

autorizadas 

Nº 
horas 

Valor a 
processar 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB 1 Santo 
Antão do Tojal 
NIF: 504 076 
116  

EB Santo 
Antão do 
Tojal 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação 
A.P.A.D.L 
(Associação 
de Pais) 
NIF: 514 036 
206 

EB Á-das-
Lebres 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Irmandade de 
Santa Casa 
da 
Misericórdia 
de Loures 
NIF: 503 903 
051 

EB Manjoeira 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação 
Reformados 
Pensionistas e 
Idosos São 
Julião do Tojal 
NIF: 503 180 
360 

EB Zambujal 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais, 
Encarregados 
de Educação 
do Núcleo 
Escolar de 
Fanhões  
NIF: 503 965 
685 

EB Fanhões 1 auxiliar/2h 92h 506,00€ 

Associação 
Dr. João dos 
Santos 
NIF: 503 045 
020 

EB Nº2 
Loures 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais – 
Bússola da 
Brincadeira 
NIF: 509 497 
810 

EB Loures 
4 

auxiliares/1
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB1/JI Fonte 
Santa 
NIF: 509 065 
686 

EB Fonte 
Santa 
 

5 
auxiliares/2

h 
460h 2.530,00€ 

Centro Social 
e Paroquial de 
São Pedro de 
Lousa 
NIF: 501 683 
755 

JI Salemas 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

EB Lousa 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

EB Cabeço 
de 
Montachique 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB Via Rara 
NIF: 504 447 
050 

EB Via Rara 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB1/JI Portela 
da Azóia 
NIF: 508 384 
320 

EB N.º 5 
Santa Iria de 
Azóia 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 
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Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas 

autorizadas 

Nº 
horas 

Valor a 
processar 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB da Covina 
NIF: 507 602 
838 

EB Bairro da 
Covina 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB1/JI do Alto 
da Eira 
NIF: 501 926 
712 

EB Alto da 
Eira 

5 
auxiliares/2

h 
460h 2.530,00€ 

Sítio da Bela 
Vista – 
Associação 
Pais e Enc. 
Educação 
NIF: 508 613 
418 

EB Bela Vista 
2 

auxiliares/2
h 

184h 1.012,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB1 nº 4 de S. 
João da Talha 
NIF: 503 389 
684 

EB N.º 1 São 
João da 
Talha 

2 
auxiliares/2

h30m 
230h 1.265,00€ 

EB N.º 4 São 
João da 
Talha 

4 
auxiliares/2

h30m 
460h 2.530,00€ 

EB N.º 2 São 
João da 
Talha 

2 
auxiliares/2

h30m 
230h 1.265,00€ 

EB Vale 
Figueira 

2 
auxiliares/2

h30m 
230h 1.265,00€ 

Associação 
Nossa 
Senhora dos 
Anjos  
NIF: 500 846 
740 

EB Nº3 
Sacavém 

4 
auxiliares/2

h 
368h 2.024,00€ 

EB Sacavém 
4 

auxiliares/2
h 

368h 2.024,00€ 

EBI 
Bartolomeu 
Dias 

4 
auxiliares/2

h 
368h 2.024,00€ 

EB n.º 1 e EB 
n.º3 de 
Unhos 

2 
auxiliares/2

h30m 
230h 1.265,00€ 

EB Unhos 
3 

auxiliares/2
h 

276h 1.518,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB do Prior 
Velho 
NIF: 505 136 
562 

EB Prior 
Velho 

3 
auxiliares/2

h 
276h 1.518,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação do 
Agrupamento 
General 
Humberto 

EB SAC 
3 

auxiliares/2
h 

276h 1.518,00€ 

EB Quinta do 
Conventinho 

4 
auxiliares/2

h 
368h 2.024,00€ 

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas 

autorizadas 

Nº 
horas 

Valor a 
processar 

Delgado  
NIF: 505 426 
390  

EB General 
H. Delgado 

1 auxiliar/2h 92h 506,00€ 

Associação O 
Saltarico 
NIF: 501 400 
206 

EB Fernando 
Bulhões 

3 
auxiliares/2

h 
276h 1.518,00€ 

EB Flamenga 
3 

auxiliares/2
h 

276h 1.518,00€ 

Associação 
Cantinho da 
Pequenada 
NIF. 503 
666 602 

EB Frielas 
3 

auxiliares/2
h 

276h 1.518,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Ed. da EB1/JI 
Portela 
NIF: 504 927 
493 

EB Portela 
6 

auxiliares/2
h 

552h 3.036,00€ 

Associação 
Escola 
Comvida 
NIF: 508 265 
339 

EB Fetais 
4 

auxiliares/1
h30m 

276h 1.518,00€ 

EB Quinta 
das Mós 

3 
auxiliares/2

h 
276h 1.518,00€ 

EB Nº1 
Camarate 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

EB Nº2 
Camarate 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

EB Nº4 
Camarate 1 auxiliar/2h 92h 506,00€ 

EB Nº5 
Camarate 1 auxiliar/2h 92h 506,00€ 

Associação de 
Pais e Enc. de 
Educação da 
EB nº1/JI de 
Moscavide 
NIF: 505 182 
599 

EB Quinta da 
Alegria 

2 
auxiliares/2

h 
184h 1.012,00€ 

Jardim de 
Infância – O 
Nosso Mundo 
NIF: 501 354 
760 

EB Nº1 
Apelação 

1 auxiliar/2h 92h 506,00€ 

TOTAL 63.756,00€ 

 
 

(…) 
 
 

Entidade 
Equipamento 

Educativo 

Nº 
auxiliares/ 

horas 
autorizadas 

Nº 
horas 

Valor a 
processar 

União das 
Freguesias de 
Moscavide e 
Portela  
NIF: 510 838 162 

EB Dr. Catela 
Gomes 

2 
auxiliares/

2h 
184h 1.012,00€ 

    1.012,00€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6622//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, 
em colaboração com o Município, 
asseguram as atividades das AAAF-
prolongamento de horário das crianças que 
frequentam os respetivos Jardins de 
Infância; 

 
B. É necessário suportar as despesas 

efetuadas com o referido apoio para o mês 
de janeiro de 2021; 
 

 
C. As entidades parceiras, o plano de 

pagamentos e os valores das verbas a 
transferir para cada uma encontram-se 
descritas na Informação n.º 14/DE-DASE/SI, 
de 8 de janeiro de 2021, que se encontra 
em anexo e que faz parte integrante da 
presente proposta. 
 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas u) e hh), 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a transferência de 
verbas às entidades parceiras, para pagamento 
do prolongamento de horário referente ao mês 
de janeiro de 2021, nos moldes previstos na 
informação n.º 14/DE-DASE/SI, de 8 de janeiro 
de 2021. 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

Extrato da Informação n.º 14/DE-DASE/SI de 
08.01.2021 – Registo E/2952/2021 
 
(…) 
 

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento jan. Total € 

Complemento 
mensal 

Total 
complementos 

Total geral 
janeiro a 
junho € Escalão 

A 
(10,00€) 

Escalão 
B 

 (5,00€) 

501 400 206 Associação 
O Saltarico 

EB Flamenga 22 681,78 € 10,00 € 45,00 € 55,00 € 736,78 € 

EB Fernando 
Bulhões 33 1.022,67 

€ 40,00 € 35,00 € 75,00 € 1.097,67 € 

501 926 712 
APEE EB1/JI 
Alto da Eira EB Alto da Eira 50 

1.549,50 
€ 80,00 € 50,00 € 130,00 € 1.679,50 € 

503 058 793 

APEE da 
Esc. Primária 
N.º3 de 
Loures 

EB Fanqueiro 61 1.890,39 
€ 30,00 € 25,00 € 55,00 € 1.945,39 € 

514 036 206 Associação 
A.P.A.D.L 

EB Á-das-
Lebres 20 619,80 € 20,00 € 20,00 € 40,00 € 659,80 € 

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento jan. Total € Complemento 

mensal 
Total 

complementos 

Total geral 
janeiro a 
junho € 

503 045 020 
Associação 
Dr. João dos 
Santos 

EB nº 2 de 
Loures 17 526,83 € 20,00 € 20,00 € 40,00 € 566,83 € 

503 845 531 APEE EB1/JI 
do Infantado EB do Infantado 91 2.820,09 

€ 50,00 € 60,00 € 110,00 € 2.930,09 € 

503 903 051 

Irmandade 
da Santa 
Casa 
Misericórdia 
de Loures 

J.I. da 
Manjoeira 

13 402,87 € 20,00 € 30,00 € 50,00 € 452,87 € 

504 949 853 
APEE da EB 
N.º3 da 
Bobadela 

EB N.º 3 da 
Bobadela 10 309,90 € 30,00 € 15,00 € 45,00 € 354,90 € 

505 361 736 APEE do JI 
da Bobadela 

JI da Bobadela 43 1.332,57 
€ 

40,00 € 25,00 € 65,00 € 1.397,57 € 

505 293 447 
APEE da EB 
N.º1 da 
Bobadela 

EB N.º 1 da 
Bobadela 10 309,90 € 20,00 € 10,00 € 30,00 € 339,90 € 

501 422 692 ANEAC 
JI da Apelação 36 1.115,64 

€ 180,00 € 60,00 € 240,00 € 1.355,64 € 

EB n.º 1 
Apelação 26 805,74 € 170,00 € 10,00 € 180,00 € 985,74 € 

502 346 841 

Centro Social 
D. Nuno 
Álvares 
Pereira 

EB Fetais 49 1.518,51 
€ 130,00 € 80,00 € 210,00 € 1.728,51 € 

EB Quinta das 
Mós 23 712,77 € 70,00 € 40,00 € 110,00 € 822,77 € 

EB n.º 1 de 
Camarate 44 1.363,56 

€ 80,00 € 75,00 € 155,00 € 1.518,56 € 

509 065 686 
APEE da 
EB1/JI da 
Fonte Santa 

EB da Fonte 
Santa 45 1.394,55 

€ 20,00 € 15,00 € 35,00 € 1.429,55 € 

501 683 755 

Centro Social 
e Paroquial 
de S. Pedro 
de Lousa 

EB Cabeço de 
Montachique 21 650,79 € 20,00 € 35,00 € 55,00 € 705,79 € 

JI de Salemas 3 92,97 € 0,00 € 5,00 € 5,00 € 97,97 € 

EB Lousa 31 960,69 € 60,00 € 15,00 € 75,00 € 1.035,69 € 

505 426 390 

APEE 
Agrupamento 
Gen. 
Humberto 
Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 51 1.580,49 

€ 110,00 € 50,00 € 160,00 € 1.740,49 € 

EB St.º António 
Cavaleiros 48 1.487,52 

€ 80,00 € 100,00 
€ 180,00 € 1.667,52 € 

505 182 599 

APEE EB1/JI 
nº 2 
Moscavide 

EB Quinta da 
Alegria 35 1.084,65 

€ 20,00 € 35,00 € 55,00 € 1.139,65 € 

504 927 493 
APEE da 
EB1/JI da 
Portela 

EB da Portela 104 3.222,96 
€ 80,00 € 25,00 € 105,00 € 3.327,96 € 

505 136 562 
APEE da 
EB/JI do 
Prior Velho 

EB do Prior 
Velho 43 1.332,57 

€ 100,00 € 65,00 € 165,00 € 1.497,57 € 

501 422 692 ANEAC 
EB Unhos 28 867,72 € 140,00 € 30,00 € 170,00 € 1.037,72 € 

EB nº 3 Unhos 12 371,88 € 50,00 € 15,00 € 65,00 € 436,88 € 

503 389 684 

APEE da 
EB1 N.º4 de 
São João da 
Talha 

EB N.º1 São 
João da Talha 7 216,93 € 10,00 € 10,00 € 20,00 € 236,93 € 

EB N.º2 São 
João da Talha 2 61,98 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 61,98 € 

EB N.º4 São 
João da Talha 12 371,88 € 20,00 € 10,00 € 30,00 € 401,88 € 

EB Vale 
Figueira 6 185,94 € 10,00 € 20,00 € 30,00 € 215,94 € 

Totais 996 30.866,04 
€ 

1.710,00 
€ 

1.030,00 
€ 

2.740,00 € 33.606,04 € 

 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6633//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERREENNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  OOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀSS  DDEESSPPEESSAASS  CCOOMM  
LLIINNHHAASS  TTEELLEEFFÓÓNNIICCAASS  NNOO  AANNOO  22002200,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito da publicação do Regime 

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

 
B. Neste sentido, o Município tem assegurado 

a verba correspondente à “taxa fixa de 
telefones das escolas do 1.º ciclo e jardins 
de infância para os Agrupamentos de 
Escolas; 
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C. O valor da transferência é calculado de 
acordo com os seguintes critérios: 

 
 Verba relativa a uma (1) linha telefónica, 

de acordo com o valor em uso pela 
Portugal Telecom (PT) que é de € 15,54 
mensais, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor; 
 

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

 
 Verba correspondente a uma linha 

telefónica para os elevadores instalados 
nos Centros Escolares; 

 
 Verba correspondente a uma linha 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea ee) da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a transferência de 
verbas para os Agrupamentos de Escolas, 
correspondente ao pagamento da taxa fixa das 
linhas telefónicas referente ao ano 2020, 
conforme quadro infra.  
 

Quadro Resumo – Valor a Atribuir por 
Agrupamento de Escolas 

 

Agrupamento de Escolas Maria Keil 458,74 € 

Agrupamento de Escolas da Bobadela 917,48 € 

Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 917,48 € 

Agrupamento de Escolas de Camarate 3.047,64 € 

Agrupamento de Escolas João Villaret 3.506,38 € 

Agrupamento de Escolas Luis Sttau Monteiro 6.226,94 € 

Agrupamento de Escolas Portela e Moscavide 688,11 € 

Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 1.900,79 € 

Agrupamento de Escolas de S. João da Talha 1.376,22 € 

Agrupamento de Escolas de Stª Iria de Azóia 3.113,47 € 

Agrupamento de Escolas José Afonso 1.442,05 € 

Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 917,48 € 

Agrupamento de Escolas do Catujal - Unhos 458,74 € 

TOTAL 24.971,52 € 

 
 
Loures, 4 de fevereiro de 2021 
 

 (…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Vereador 
António Manuel Lopes Marcelino, por ser 
Diretor do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6644//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  22  ((DDOOIISS))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  PPAARRAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  
MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  
FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  
AA  AAFFEETTAARR  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EE  
OOFFIICCIINNAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 2 de dezembro de 2020, e na 4.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 16 de dezembro de 2020, 
foram aprovados o Orçamento Municipal e o 
Mapa de Pessoal para o ano de 2021; 

 
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 de condutor de máquinas pesadas 
e veículos especiais (CMPVE); 

 
C. Em resultado do procedimento concursal 

comum de recrutamento para a categoria de 
Assistente Operacional, na área funcional 
de condutor de máquinas pesadas e 
veículos especiais (CMPVE), aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, na sua 45.ª reunião ordinária, 
realizada em 11 de setembro de 2019, e 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 224, de 21 de novembro de 2019, Aviso 
n.º 18715/2019 (referência 6), foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 
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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, 
na área funcional de CMPVE, de forma a 
assegurar o normal funcionamento dos 
serviços.  

 
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 2 trabalhadores 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 
Republica, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, Aviso n.º 18715/2019 
(referência 6), a afetar à Divisão de 
Transportes e Oficinas. 
 
Loures, 3 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6677//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  4455//22002211,,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
MMIINNUUTTAA  DDAA  AADDEENNDDAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  PPAARRAA  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  NNAA  ÁÁRREEAA  DDEE  
SSEEGGUURROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

Considerando que: 
 
A. O Conselho de Administração dos Serviços 

Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas - 
SIMAR na 80.ª reunião ordinária, do dia 5 
de fevereiro de 2021, aprovou a proposta n.º 
45/21, relativa a adenda ao contrato do 
concurso público n.º 16/2020 – “Prestação 
de Serviços na Área de Seguros”, nos 
termos da recomendação do Tribunal de 
Contas. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
ao abrigo do disposto artigo 98.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovar a adenda à minuta 
do contrato “Prestação de Serviços na Área de 
Seguros”. 
 
Loures, 5 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Sr. Presidente da Câmara, do Sr. Vice-
Presidente e dos Srs. Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Sras. Vereadoras e os Srs. 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e 
a Sra. Vereadora e os Srs. Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta da Adenda ao 
Contrato para prestação de serviços na área de 
seguros, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6688//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  5544//22002211,,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAASS  CCOONNDDUUTTAASS  DDEE  
DDIISSTTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  NNAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  
CCOODDIIVVEELL  ––  11  FFAASSEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo a 

execução dos trabalhos referentes à 
“Empreitada de substituição das condutas 
de distribuição na Urbanização Codivel – 
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Fase 1”, por CP 11/2020, com o valor base 
de 1.038.700,00 € (um milhão, trinta e oito 
mil e setecentos euros), ao qual acresce IVA 
à taxa legal em vigor, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos 
dos Municípios de Loures e Odivelas - 
SIMAR; 
 

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, 
na 80.ª reunião ordinária, do dia 5 de 
fevereiro de 2021 aprovou a proposta n.º 
54/21, relativa ao Relatório Final, à 
adjudicação da empreitada pelo valor de 
915.373,50 € (novecentos e quinze mil, 
trezentos e setenta e três euros e cinquenta 
cêntimos), acrescido de Iva à taxa legal à 
empresa Construbuild Services e a minuta 
do contrato. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
ao abrigo do disposto do n.º 1 do artigo 73.º, 
artigo 98.º e n.º 3 e 4 do artigo 148.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada 
de substituição das condutas de distribuição na 
Urbanização Codivel – Fase 1” à empresa 
Construbuild Services pelo valor de 915.373,50 
€ (novecentos e quinze mil, trezentos e setenta 
e três euros e cinquenta cêntimos), acrescido 
de Iva à taxa legal e a minuta do contrato. 
 
 
Loures, 5 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
relativa à “Empreitada de substituição das 
condutas de distribuição na Urbanização 
Codivel – Fase 1”, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  6699//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  CCAAMMAARRÁÁRRIIAA  DDEE  1133..0011..22002211  
((PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  33//22002211)),,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRAAZZOO  DDEE  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEEGGUURRAANNÇÇAA  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLOO  
DDEE  CCHHEEIIAASS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

Considerando que: 
 
A. A 13 de janeiro de 2021, foi aprovada pela 

Câmara Municipal, na sua 79.ª Reunião 
Ordinária, a Proposta de Deliberação n.º 
3/2021 que ratificava o Despacho de 4 de 
janeiro de 2021 proferido pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, de 
aprovação da 1.ª Modificação Objetiva do 
Contrato n.º 314/2018, relativa à 
prorrogação do prazo de prestação dos 
serviços de fiscalização e coordenação de 
segurança da empreitada de regularização 
fluvial e controlo de cheias da Ribeira do 
Prior Velho, até 11 de novembro de 2021; 

  
B. Se verifica que o Despacho do Sr. 

Presidente da Câmara Municipal de 4 de 
janeiro de 2021, e a respetiva minuta de 
contrato aprovada, continham lapso na 
indicação da data de terminus da 
prorrogação da prestação dos serviços de 
fiscalização e coordenação de segurança, 
porquanto onde se mencionava 11 de 
novembro de 2021 deveria mencionar-se 14 
de agosto de 2021;  

 
C. Em consequência, também a identificada 

Proposta de Deliberação da Câmara 
Municipal n.º 3/2021, que ratificou aquele 
Despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, veio a incorporar no seu 
conteúdo o identificado lapso; 

 
D. O lapso na indicação da data de terminus 

da prorrogação é manifesto e resulta de erro 
material na expressão da vontade do órgão 
administrativo, e como tal, ao abrigo e nos 
termos do disposto no artigo 174.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, na 
sua redação atual, pode, oficiosamente e a 
todo o tempo, ser retificado, com produção 
de efeitos retroativos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 174.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua 
redação atual, aprovar a retificação da 
Proposta de Deliberação n.º 3/2021, que 
ratificava o Despacho de 4 de janeiro de 2021 
proferido pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, de aprovação da 1.ª Modificação 
Objetiva do Contrato n.º 314/2018, relativa à 
prorrogação do prazo de prestação dos 
serviços de fiscalização e coordenação de 
segurança da empreitada de regularização 



 

 
N.º 3 

 

 
 

11 de FEVEREIRO 
de 2021 

 
 
 
 

26 
 

 

fluvial e controlo de cheias da Ribeira do Prior 
Velho, devendo considerar-se que data de 
términus da prorrogação referida é 14 de 
agosto de 2021. 
 
 
Loures, 9 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para 
eventual consulta, nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 48/2021 
 

de 4 de fevereiro de 2021 
 

(registo E/14739/2021, de 5 de fevereiro de 
2021) 

  
  

CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSUUBBUUNNIIDDAADDEESS  OORRGGÂÂNNIICCAASS  
 
Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e 
a otimização dos recursos, a adoção de 
medidas que assegurem a maior eficiência e 
agilidade no funcionamento dos serviços, assim 
como a predominante realização de funções de 
natureza executiva e operacional, verifica-se a 
necessidade da criação de uma subunidade 
orgânica flexível com o nível de secção no 
Departamento de Ambiente, coordenada por 
coordenador técnico da carreira de assistente 
técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) 
n.º 1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série – 
N.º 205 de 24 de outubro de 2019 – Despacho 
n.º 9712/2019, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino a criação da seguinte Subunidade 
Orgânica, na dependência da Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais (DSPA): 
 
• Subunidade Orgânica de Cemitérios e 

Crematório 
 

I 
 

DA SUBUNIDADE ORGÂNICA DE 
CEMITÉRIOS E CREMATÓRIO 

 
Compete, designadamente, à Subunidade 
Orgânica de Cemitérios e Crematório 
municipais: 
 
a) Marcação de inumações/exumações, 

cremações e trasladações; 
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b) Análise da documentação exigida, de 

acordo com a legislação em vigor, para os 
atos de inumação, exumação, cremação, 
trasladação e averbamentos; 

 
c) Gestão e manutenção dos espaços 

cemiteriais e forno crematório; 
 
d) Receção de taxas devidas ao município no 

âmbito da atividade cemiterial, emissão de 
guias de pagamento, depósitos e 
elaboração de mapas de caixa; 

 
e) Elaboração de propostas de aquisição de 

bens e serviços de manutenção e reparação 
de equipamentos; 

 
f) Gestão de máquinas afetas aos cemitérios; 
 
g) Gestão de recursos humanos – elaboração 

de escalas de controlo e assiduidade; 
 
h) Elaboração de ofícios, notificações e editais; 
 
i) Garantir o cumprimento do estabelecido no 

manual de procedimentos para os espaços 
cemiteriais e talhões/jazigos particulares; 

 
j) Articulação com os agentes funerários no 

sentido de garantir o cumprimento das 
normas cemiteriais e crematório; 

 
k) Preparação de atividades diversas, a 

realizar no espaço cemiterial. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO Nº 50/2021 
 

de 9 de fevereiro de 2021 
 

(registo E/16280/2021, de 9 de fevereiro de 
2021) 

 
 

Considerando que, habitualmente, o município 
de Loures concede tolerância de ponto no dia 
de Carnaval, 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, na redação em vigor, seja 
concedida tolerância de ponto a todos os 
trabalhadores da Câmara, no próximo dia 16 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 

AVISO nº 2286/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  AAnnaa  CCaarriinnaa  GGaarrcciiaa  

PPoorrttoo  
 
 
Para os devidos efeitos torna-se público que, 
por despacho do Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, por deliberação do 
Executivo da Junta de Freguesia dos Olivais e 
por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria da Técnica Superior Ana Carina 
Garcia Porto nesta Câmara Municipal, com 
efeitos a 01 de fevereiro de 2021, nos termos 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
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(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, na sua atual redação. 
 
26 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento dos Recursos 
Humanos, 
 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 24, de 4 de fevereiro de 2021) 
 

 

AVISO nº 2391/2021 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  
ooccuuppaaççããoo  ddee  sseettee  ppoossttooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddee  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall,,  nnaa  áárreeaa  ffuunncciioonnaall  ddee  
ccaannttoonneeiirroo  ddee  lliimmppeezzaa  --  lliissttaa  uunniittáárriiaa  ddee  

oorrddeennaaççããoo  ffiinnaall  hhoommoollooggaaddaa 
 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao Procedimento 
Concursal Comum para ocupação de sete 
postos de trabalho de Assistente Operacional, 
na área funcional de Cantoneiro de Limpeza, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
105, de 29 de maio de 2020, através do Aviso 
n.º 8413/2020, da homologação da lista unitária 
de ordenação final, por despacho do Sr. 
Vereador dos Recursos Humanos de 11 de 
janeiro de 2021, que se encontra afixada nas 
instalações do Departamento dos 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. 
 
20 de janeiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento dos Recursos 
Humanos,  
 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 25, de 5 de fevereiro de 2021) 

 
 
 
 
 
 
 

Aviso n.º 2662/2021 

DDiissccuussssããoo  ppúúbblliiccaa  ddaa  ddeelliimmiittaaççããoo  ddaa  
UUnniiddaaddee  ddee  EExxeeccuuççããoo  ddoo  CCaassaall  ddooss  RReeiiss  

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 
148.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT), estabelecido pelo 
Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de maio, e 
ainda nos termos do Artigo 56.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, que a Câmara Municipal de Loures, na 
sua 80.ª reunião ordinária, realizada em 27 de 
janeiro de 2021, deliberou por unanimidade 
submeter a discussão pública a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução do Casal 
dos Reis, fixando o prazo de 20 dias úteis, com 
inicio a partir do 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 

Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e 
no Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 

Todos os interessados podem formular por 
escrito as reclamações, observações e 
sugestões ou pedidos de esclarecimento sobre 
a proposta de delimitação da Unidade de 
Execução do Casal dos Reis. As participações 
devem ser entregues pessoalmente ou 
remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha 
da Madeira, n.º 4 r/c, 2674-501 Loures, ou para 
o endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento Urbanístico: 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt 

29 de janeiro de 2021 
 
O Vereador,  
 

(a) Tiago Farinha Matias 
 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 29, de 11 de fevereiro de 2021) 

 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 50/2021 

  

  

MAPA DE PESSOAL DE 2021  
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Mapa de Pessoal de 2021

Nos termos do previsto no artigo 29.º da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho.
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 67/2021 

 

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS 
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ADITAMENTO AO CONTRATO DE 

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ÁREA DE SEGUROS N.º 01/21/CP 

 

 CONCURSO PÚBLICO N.º 16/2020  

 

Entre: 

PRIMEIRO: Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, adiante designado como primeiro outorgante, com sede na Rua Ilha da Madeira, nº 2, 

em Loures (NIPC) n.º 680009671 representado neste ato por Hugo Manuel dos Santos Martins, 

Presidente do Conselho de Administração, no uso de competência delegada conferida por 

deliberação do Conselho de Administração de 25.10.2019;----------------------------------------------------- 

SEGUNDO: Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA, adiante designada como segundo 

outorgante, pessoa coletiva (NIPC) n.º 500069514 matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial, com sede na R. Andrade Corvo, 32, 1069 014 Lisboa, representada neste ato por 

Filipe Alexandre Eugénio Rodrigues, portador do Cartão do Cidadão com o n.º 09872699 4 ZX9, 

na qualidade de representante legal da Companhia de Seguros Allianz Portugal, SA o qual tem 

poderes para outorgar o presente contrato, conforme consta de Procuração e Certidão 

Permanente com o Código de Acesso 4102-3172-0203, subscrita em 14.02.2012 e válida até 

14.02.2024, consultada na presente data, documento que se anexa a este Contrato.------------------- 

Declaram: --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Que, face ao teor do Contrato n.º01/21/CP, celebrado em 07.01.2021, referente à Prestação de 

Serviços na área de Seguros, adjudicado ao segundo outorgante, mediante Concurso Público, 

pelo Conselho de Administração destes Serviços a 30.10.2020, aprovado pela Câmara Municipal 

de Loures a 18.11.2020 e pela Câmara Municipal de Odivelas a 11.11.2020, se verificou a 

necessidade de proceder ao aditamento do n.º 2 da cláusula 4.ª e retificação do n.º 5 da cláusula 

décima quarta (onde se lê na 3.ª linha “2021” deverá ler-se “2022”), passando as mesmas a ter a 

seguinte redação:----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

“Cláusula 4.ª 

(Prazo de execução do contrato) 

1. O contrato terá início de produção de efeitos no dia imediatamente seguinte ao da notificação 

ao adjudicatário da atribuição do visto pelo Tribunal de Contas, nunca podendo produzir o mesmo 

efeitos, antes de 1 de fevereiro 2021.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. O período de vigência contratual será de 12 meses”.---------------------------------------------------------- 
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“Cláusula 14ª. 

(Disposições finais) 

1. O presente contrato foi precedido de Concurso Público, autorizado por deliberação do Conselho 

de Administração dos SIMAR de 16.06.2020, (no uso de competências delegadas por deliberação 

de 27.11.2017), aprovado pelas Câmaras Municipais de Loures e Odivelas em 01.07.2020 e 

24.06.2020. respetivamente. As mesmas deliberações que aprovaram as peças do procedimento, 

nomearam os elementos do Júri e o Gestor do Contrato--------------------------------------------------------- 

2. A decisão de adjudicação e a aprovação da minuta relativa ao presente contrato constam da 

deliberação do Conselho de Administração dos SIMAR de 30.10.2020, aprovadas pela Câmara 

Municipal de Loures em 18.11.2020 e pela Câmara Municipal de Odivelas em 11.11.2020, no uso 

de competências delegadas na deliberação supra referida.----------------------------------------------------- 

3. O encargo total, resultante do presente contrato, é de 947.034,71 € (novecentos e quarenta e 

sete mil e trinta e quatro euros e setenta e um cêntimos). ------------------------------------------------------ 

4. Considerando que a despesa inerente ao contrato será satisfeita pela dotação da classificação 

económica inscrita na cabimentação orçamental n.º O20200500003, O20200500004, 

O20200500005 e O20200500006 referente às notas de encomenda n.º 20/00476, 20/00477, 

20/00478 e 20/00479.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. O encargo deste contrato para o ano económico de 2020 é de 0,00 € (zero), para o ano 

económico de 2021 é de 893.677,62 € (oitocentos e noventa e três mil seiscentos e setenta e sete 

euros e sessenta e dois cêntimos) e para o ano económico de 2022 é de 53.357.09 € (cinquenta e 

três mil trezentos e cinquenta e sete euros e nove cêntimos). ------------------------------------------------- 

6. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após verificação dos 

formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas.------------------------------- 

7. Depois de o segundo outorgante ter feito prova relativa a situações de Impedimento o contrato 

é elaborado em dois exemplares, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes, os quais 

declararam celebrá-lo livremente, pelo que vai ser assinado pelos representantes de ambas as 

partes”.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- O presente Aditamento está de acordo com a minuta aprovada através do (a) 

despacho/deliberação da/o (entidade que adjudicou e aprovou), de __/__/_____, no uso de 

competências delegadas/subdelegadas no despacho/deliberação supra referido (a).------------------- 

- Após o segundo outorgante ter feito prova relativa a situações de Impedimento o contrato é 

elaborado em dois exemplares, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes, os quais 
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declararam celebrá-lo livremente, pelo que vai ser assinado pelos representantes de ambas as 

partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

Loures, ___ de ________de 2021   

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

O Segundo Outorgante 
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MINUTA DO CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO 

CODIVEL – FASE 1 



  

 

 

 
 

 

 

 
 

 Página 1 
  
Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 LOURES        
Tel.: (+351) 219 848 500; Fax.: (+351) 219 848 585; Contribuinte Nº 680 009 671 
e-mail: geral@simar-louresodivelas.pt; www.simar-louresodivelas.pt      

 

MLE 001 

Os SIMAR dispõem de 
 Laboratório de Análises 

 de Água Acreditado 
 

L0284-1 

  

                     

 

CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 11/2020 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DAS CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA URBANIZAÇÃO 

CODIVEL – FASE 1  

 

Entre: 

PRIMEIRO: Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas, adiante designado como primeiro outorgante, com sede na Rua Ilha da Madeira, n.º 

2, em Loures (NIPC) n.º 680009671, representado neste ato por Hugo Manuel dos Santos 

Martins, Presidente do Conselho de Administração, no uso de competência delegada conferida 

por deliberação do Conselho de Administração de 25/10/2019;------------------------------------------------ 

SEGUNDO: CONSTRUBUILD – SERVICES, LIMITADA, adiante designada como segundo 

outorgante, pessoa coletiva (NIPC) n.º 509944647, matriculada na Conservatória do Registo 

Comercial, com sede na Quinta São João das Areias – Rua A, n.º 66, r/c em Sacavém, 

representada neste ato por Ana Maria do Coito Luís, portadora do Cartão do Cidadão com o n.º 

11878279 7 ZX3, na qualidade de representante legal da CONSTRUBUILD – SERVICES, 

LIMITADA, a qual tem poderes para outorgar o presente contrato, conforme consta da Certidão 

Permanente com o Código de Acesso 2118-2470-2560, subscrita em 19/03/2020 e válida até 

19/06/2022. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o Contrato de Empreitada de Obras Públicas de 

Substituição das Condutas de Distribuição na Urbanização Codivel – Fase 1, adjudicado ao 

segundo outorgante, mediante Concurso Público, por decisão de adjudicação e aprovação de 

minuta de contrato, deliberações dos órgãos executivos dos Municípios de Loures e de Odivelas 

em --/--/2021 na sua --.ª. Reunião Ordinária e em --/--/2021 na sua --.ª Reunião Ordinária, 

respetivamente, sob Proposta de Deliberação n.º ---/2021 do Conselho de Administração dos 

SIMAR, na sua __.ª Reunião Ordinária, realizada em __/__/2021,e que se rege pelas cláusulas 

seguintes:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da Empreitada de Substituição das Condutas 

de Distribuição na Urbanização Codivel – Fase 1.----------------------------------------------------------------- 

2. O adjudicatário obriga-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1. Efetuar a referida empreitada nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos, seus 

documentos integrantes, e ainda de acordo com a sua Proposta datada de 30/10/2020;--------------- 

2.2. A fornecer todos os materiais e a realizar todos os trabalhos necessários à execução da obra, 

indicados nas referidas Peças e constantes do Mapa de Quantidades e Qualidades de Trabalho 

(Medições). ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

1. Pela execução deste contrato e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do 

mesmo, a primeiro outorgante pagará ao segundo outorgante o valor de 915 373,50 EUR 

(novecentos e quinze mil, trezentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos), ao qual acresce 

o valor de 54 922,41 EUR (cinquenta e quatro mil, novecentos e vinte e dois euros e quarenta e 

um cêntimos) relativo ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA). ----------------------------------------- 

2. O preço total a pagar e referido no número anterior, discrimina-se de acordo com a Lista de 

Preços Unitários que faz parte integrante da proposta adjudicada.-------------------------------------------- 

 

Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 

1. A primeira outorgante compromete-se a proceder ao pagamento do preço nas condições e 

prazos a seguir discriminados:------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Os pagamentos a efetuar pela primeira outorgante têm uma periodicidade mensal, sendo o 

seu montante determinado por medições mensais a realizar de acordo com o disposto no Caderno 

de Encargos.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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1.2. Os pagamentos decorrentes do presente contrato serão efetuados mediante transferência 

bancária, até sessenta dias após entrada de cada fatura que, deverá ser rececionada, na R. Ilha 

da Madeira, n.º 2 – 2674-504 Loures, no prazo máximo de 5 dias úteis da data da sua emissão.---- 

1.3. Os autos de medição são elaborados de acordo com o modelo e instruções fornecidas pelo 

diretor de fiscalização da obra.------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.4. Cada auto de medição deve referir todos os trabalhos constantes do plano de trabalhos que 

tenham sido concluídos durante o mês, sendo a sua aprovação pelo diretor de fiscalização da 

obra condicionada à realização completa daqueles.--------------------------------------------------------------- 

1.5. O pagamento de trabalhos complementares é feito nos termos previstos nos números 

anteriores, mas com base nos preços que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicáveis, 

nos termos do artigo 373.º do Código dos Contratos Públicos (adiante designado CCP), aprovado 

pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro.--------------------------------------------------------------------- 

1.6. Em caso de discordância por parte da primeira outorgante quanto aos valores indicados na 

fatura, deve esta comunicar à segunda outorgante, por escrito, os respetivos fundamentos, 

ficando este obrigado a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à retificação da 

fatura.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 4.ª 

(Revisão de preços) 

1. A revisão de 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 nos 

termos do disposto no Decreto-Lei n.º 6/2004, de 6 de Janeiro, de acordo com o disposto nas 

Clausulas Gerais do Caderno de Encargos (Cláusula 37.ª). ---------------------------------------------------- 

2. A revisão de preços obedece à Fórmula descriminada na Cláusula 64.ª do Caderno de 

Encargos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os diferenciais de preços, para mais ou para menos, que resultem da revisão de preços da 

empreitada são incluídos na situação dos trabalhos.-------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 5.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

1. O segundo outorgante obriga-se a:--------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Iniciar a execução da obra na data de conclusão da consignação total, ou da primeira 

consignação parcial, ou ainda na data em que a primeira outorgante comunique ao adjudicatário a 

aprovação do plano de segurança e saúde, caso esta última data seja posterior, sem prejuízo do 

plano de trabalhos aprovado;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Cumprir todos os prazos parciais vinculativos de execução previstos no plano de trabalhos em 

vigor;---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Concluir a execução da obra e solicitar a realização de vistoria da obra, para efeitos de 

receção provisória, no prazo de 420 (quatrocentos e vinte) dias, a contar da data da sua 

consignação ou da data em que o primeiro outorgante comunique ao segundo outorgante a 

aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja 

posterior.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. No caso de se verificarem atrasos injustificados na execução dos trabalhos em relação ao plano 

de trabalhos em vigor, imputáveis ao segundo outorgante, este é obrigado, a expensas suas, a 

tomar todas as medidas de reforço de meios de ação e de reorganização da obra necessários à 

recuperação dos atrasos e ao cumprimento do prazo de execução.------------------------------------------ 

3. Quando o segundo outorgante, por sua iniciativa, proceda à execução de trabalhos fora das 

horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no Caderno de Encargos ou 

resulte de causa de força maior, pode o primeiro outorgante exigir-lhe o pagamento dos 

acréscimos de custos das horas suplementares de serviço a prestar pelos representantes da 

fiscalização. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 6.ª 

(Caução e outras garantias) 

Para garantia do exato e pontual cumprimento das obrigações assumidas neste contrato, o 

segundo outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, caução no valor total de ______ EUR 
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(extenso), correspondente a 5% do preço total da adjudicação, com exclusão do IVA, através de 

___________(identificar a forma e o documento).----------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 7.ª 

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 

 

 

 

 

Cláusula 8.ª 

 (Local de Execução) 

A empreitada objeto do presente contrato será executada no Município de Odivelas.------------------- 

 

Cláusula 9.ª 

(Consignação dos Trabalhos) 

1. No prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da data do visto ou declaração de conformidade 

do Tribunal de Contas far-se-á a consignação da obra, ao abrigo do disposto no artigo 359.º do 

CCP, conjugado com o n.º 4 do artigo 45.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto.----------------------------- 

2. Se dada a extensão e a importância da obra, não for possível efetuar-se a consignação na sua 

totalidade, serão realizadas consignações parciais, nos termos do preceito aludido no número 

anterior.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 10.ª 

(Direção da Obra) 

1. O segundo outorgante, antes da consignação da obra, confirmará, por escrito o nome do Diretor 

da Obra apresentado em sede de concurso, acompanhado da declaração subscrita pelo técnico 

designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direção da obra e 

comprometendo-se a desempenhar essa função com proficiência e assiduidade.------------------------ 

2. A substituição do técnico designado na Proposta para Diretor de Obra só será autorizada, em 

caso de força maior devidamente justificado e aceite pelo primeiro outorgante.--------------------------- 
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3. O Diretor de Obra deverá acompanhar assiduamente os trabalhos e estar Presente no local da 

obra sempre que para tal seja convocado, não podendo invocar outras ocupações ou dificuldade 

de deslocação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. O Diretor de Obra será obrigatoriamente coadjuvado em permanência, pelos outros técnicos 

designados na proposta, nas várias especialidades envolvidas, que respondem diretamente e com 

conhecimento de causa por todas as questões pertinentes que se relacionem com as suas 

respetivas especialidades.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

5. As funções do Diretor de obra podem ser acumuladas com as de representante do empreiteiro, 

ficando então o mesmo diretor com poderes necessários para responder, perante o Diretor de 

Fiscalização da Obra, pela marcha dos trabalhos.---------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 11.ª 

(Responsável de Higiene, Segurança e Saúde) 

O segundo outorgante, antes da consignação dos trabalhos, confirmará, por escrito, o nome do 

responsável de higiene, saúde e segurança, acompanhada por uma declaração subscrita pelo 

técnico designado, com assinatura reconhecida assumindo a responsabilidade pelas funções 

comprometendo-se a desempenhá-las com proficiência e assiduidade.------------------------------------- 

 

Cláusula 12.ª  

(Livro de Registo de Obra)   

O segundo outorgante deverá organizar um registo de obra, em livro adequado, com folhas 

numeradas e rubricadas por si e pela Fiscalização, contendo informação detalhada, sistemática e 

de fácil consulta de todas as ocorrências mais importantes relacionadas com a execução dos 

trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula 13.ª 

(Fiscalização) 

1. O primeiro outorgante notificará o segundo outorgante da identidade do Diretor de Fiscalização 

da Obra, que terá poderes bastantes e estará habilitado com os elementos indispensáveis a 

resolver todas as questões que lhe sejam postas pelo segundo outorgante para efeito da normal 

prossecução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2. As determinações e instruções da fiscalização serão obrigatoriamente confirmadas por escrito e 

não poderá ser invocada a presença ou ausência dos agentes de Fiscalização para ilibar o 

segundo outorgante das obrigações do presente contrato.----------------------------------------------------- 

3. A Fiscalização decidirá todos os problemas que possam surgir, referentes à qualidade e 

aceitação de materiais fornecidos e trabalho executado, bem como quanto ao ritmo e progresso 

do trabalho à interpretação dos planos e especificações e à realização do presente contrato por 

parte do segundo outorgante.------------------------------------------------------------------------------------------ 

4. A Fiscalização mediante autorização do primeiro outorgante, terá poderes para suspender os 

trabalhos, total ou parcialmente, quando houver incumprimento do Plano de Segurança e Saúde 

ou das disposições deste contrato.------------------------------------------------------------------------------------- 

5. A presença ou ausência de elementos da Fiscalização não poderá ser invocada para ilibar o 

segundo outorgante das obrigações inerentes à empreitada, nem tão pouco a aprovação, por eles, 

exime, total ou parcialmente, o empreiteiro da sua obrigação de emprego dos materiais e sua 

correta aplicação. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 14.ª 

(Gestor do Contrato) 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do Contrato, Rui Manuel Abreu, Diretor Delegado dos 

SIMAR de Loures e de Odivelas, que irá acompanhar permanentemente a execução deste.--------- 

 

Cláusula 15.ª 

(Receção Provisória e Garantia) 

1. Logo que a obra esteja concluída ou que, por força do presente contrato, parte ou partes dela 

possam ou devam ser recebidas separadamente, proceder-se-á, a pedido do segundo outorgante 

ou por iniciativa do primeiro outorgante, à sua vistoria para o feito de receção provisória, nos 

termos dos artigos 394.º e seguintes do CCP.---------------------------------------------------------------------- 

2. Em seguida à receção provisória, proceder-se-á à elaboração da conta final da empreitada, nos 

termos do disposto no artigo 399.º e seguintes do CCP.--------------------------------------------------------- 
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3. O prazo de garantia inicia-se na data do Auto de Receção Provisória e varia de acordo com o 

defeito da obra, nos seguintes termos:-------------------------------------------------------------------------------- 

 a) 10 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos estruturais;------------------ 

b) 5 anos, no caso de defeitos relativos a elementos construtivos não estruturais ou 

instalações técnicas;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

c) 2 anos, no caso de defeitos relativos a equipamentos afetos à obra, mas dela 

autonomizáveis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Sempre que ocorram receções provisórias parcelares, o prazo de garantia estabelecido no 

número anterior conta-se, para cada um dos trabalhos recebidos, a partir da data da respetiva 

receção provisória parcial.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Durante o prazo de garantia o segundo outorgante obriga-se a efetuar, imediatamente e à sua 

custa, as substituições de materiais ou equipamentos e a executar os trabalhos de reparação que 

sejam indispensáveis para assegurar a perfeição e o uso normal da obra nas condições 

previstas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. Excetuam-se do disposto no número anterior as substituições e os trabalhos de conservação 

que derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciação normais consequentes da sua 

utilização para os fins a que se destina.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 16.ª 

(Receção Definitiva) 

1. Findo o prazo de garantia e por iniciativa do primeiro ou do segundo outorgante, proceder-se-á 

a nova vistoria de todos os trabalhos da empreitada.------------------------------------------------------------- 

2. Se em resultado da vistoria, as obras não apresentarem deficiências, deteriorações, indícios de 

ruina ou falta de solidez pelos quais deva responsabilizar-se o segundo outorgante, proceder-se-á 

à receção definitiva.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Feita a receção definitiva de toda a obra, serão restituídas ao segundo outorgante as quantias 

retidas como garantia ou a que qualquer outro título tiver direito e promover-se-á pela forma 

própria, à extinção da caução prestada.------------------------------------------------------------------------------ 
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Cláusula 17.ª 

(Sanção por violação dos prazos contratuais) 

1. Se o segundo outorgante não concluir a obra no prazo contratualmente estabelecido, acrescido 

das prorrogações acordadas ou legais, nos termos do disposto no artigo 403.º do CCP, ser-lhe-á 

aplicada, até à sua conclusão ou até à rescisão do contrato, uma sanção pecuniária diária de:------ 

 a) 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação, no primeiro período correspondente a um 

décimo do prazo;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 b) Em cada período subsequente de igual duração, a sanção sofrerá um aumento de 0,5 

‰ (zero virgula cinco por mil), não podendo, na sua globalidade exceder 20% do valor da 

adjudicação.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Se o segundo outorgante não respeitar qualquer prazo parcial vinculativo fixado nas Cláusulas 

Especiais do Caderno de Encargos, o primeiro outorgante, fica com a faculdade de aplicar a 

sanção pecuniária diária estabelecida no n.º 2 do artigo 403.º do CCP.------------------------------------- 

3. Se o atraso respeitar ao início da execução da empreitada de acordo com o Plano de Trabalhos 

em vigor, a primeira outorgante, caso não opte pela rescisão do contrato, aplicará ao empreiteiro, 

até que este a inicie, uma sanção pecuniária diária de 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação.--- 

 

Cláusula 18.ª 

(Cessão da posição contratual e subempreitada) 

1. O segundo outorgante não poderá ceder a sua posição contratual ou quaisquer direitos ou 

obrigações decorrentes do presente contrato, sem a autorização prévia e por escrito da primeira 

outorgante.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O segundo outorgante não poderá, sem autorização da primeira outorgante, contratar 

subempreitadas para além das que estão previstas na Proposta.--------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

http://www.simar-louresodivelas.pt/


  

 

 

 
 

 

 

 
 

 Página 10 
  
Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 LOURES        
Tel.: (+351) 219 848 500; Fax.: (+351) 219 848 585; Contribuinte Nº 680 009 671 
e-mail: geral@simar-louresodivelas.pt; www.simar-louresodivelas.pt      

 

MLE 001 

Os SIMAR dispõem de 
 Laboratório de Análises 

 de Água Acreditado 
 

L0284-1 

  

                     

 

Cláusula 19.ª  

(Resolução do contrato) 

1. O incumprimento, por qualquer das partes, dos deveres resultantes do presente contrato 

confere, nos termos do disposto no CCP, à outra parte o direito de resolver o contrato, sem 

prejuízo das correspondentes indemnizações legais.------------------------------------------------------------- 

2. O direito de resolução será exercido se, após notificação do não cumprimento das suas 

obrigações e decorrido o prazo que lhe for fixado na notificação, o segundo outorgante não tiver 

sanado o incumprimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos na data indicada na notificação enviada ao 

segundo outorgante.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. Havendo resolução do contrato consideram-se compensados os trabalhos complementares que 

tenham sido efetuados no âmbito do presente contrato ou de contrato adicional a este.---------------- 

 

Cláusula 20.ª 

(Outros Encargos) 

São da única responsabilidade do segundo outorgante, os encargos com:--------------------------------- 

 a) A indemnização de todos os danos que, na execução da obra, sejam causados a 

terceiros, nomeadamente com o uso de explosivos e emprego de viaturas, máquinas ou 

equipamentos causadores de vibrações ou trepidações;--------------------------------------------------------- 

 b) As indemnizações devidas a terceiros pela constituição de servidões ou ocupação 

temporárias sobre prédios particulares, necessárias à execução da empreitada;------------------------- 

 c) Os trabalhos necessários ao restabelecimento de todos os serviços afetados, incluindo 

remoção e reposição de infra estruturas existentes, sempre que estejam previstos no Projeto 

patente a concurso e tal se revele indispensável para a execução da obra;-------------------------------- 

 d) O que for necessário para a execução completa dos trabalhos abrangidos na presente 

empreitada;------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 e) O reforço de meios de ação necessários para recuperação de atrasos;------------------------ 
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 f) As medidas necessárias para evitar ou reduzir em tanto quanto possível, incómodos aos 

moradores e transeuntes, quando os trabalhos forem executados nas proximidades de 

povoações, de aglomerados populacionais e/ou simples habitações;---------------------------------------- 

 g) A manutenção e reparação de todas as vias de comunicação públicas ou privadas que 

hajam sido afetadas em consequência dos trabalhos desta empreitada;------------------------------------ 

 h) As operações de limpeza final da obra, bem como a limpeza de todas as vias por onde 

tenha circulado o tráfego durante a execução dos trabalhos;--------------------------------------------------- 

 i) A reposição das áreas afetas aos estaleiros no estado em que se encontravam 

anteriormente à instalação daquele. ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cláusula 21.ª 

(Documentos Integrantes) 

Fazem parte integrante deste contrato e a eles se recorrerá quando necessário:------------------------- 

a) O caderno de encargos que inclui as Cláusulas Gerais;---------------------------------------------- 

b) A proposta adjudicada;----------------------------------------------------------------------------------------- 

c) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no caderno 

de encargos do procedimento.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 22.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 

1. As normas constantes do CCP relativas à fase de formação e de execução do contrato 

prevalecem sobre quaisquer disposições das peças do procedimento com elas desconformes.------ 

2. Em caso de dúvidas ou no caso de ocorrerem divergências entre os vários documentos que se 

consideram integrados no presente Contrato, se não puderem solucionar-se pelas regras gerais 

de interpretação, prevalecem os documentos pela ordem indicada na cláusula anterior.--------------- 
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Cláusula 23.ª 

(Foro competente) 

Para dirimir as questões emergentes do presente contrato será competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa.----------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 24.ª 

(Disposições finais) 

1. O presente contrato foi precedido de procedimento de concurso público autorizado através das 

deliberações dos órgãos executivos dos Municípios de Loures e de Odivelas em 09/09/2020 na 

sua 70.ª Reunião Ordinária e em 02/09/2020 na sua 17.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob 

Proposta de Deliberação n.º 228/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 69.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 21/08/2020, as mesmas deliberações que aprovaram as peças 

do procedimento, nomearam os elementos do Júri e o Gestor do Contrato.-------------------------------- 

2. A decisão de adjudicação e a aprovação da minuta relativa ao presente contrato constam das 

deliberações dos órgãos executivos dos Municípios de Loures e de Odivelas em --/--/2021 na sua 

--.ª. Reunião Ordinária e em --/--/2021 na sua --.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob 

Proposta de Deliberação n.º ---/2021 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua __.ª 

Reunião Ordinária, realizada em __/__/2021.----------------------------------------------------------------------- 

3. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 915 373,50 EUR 

(novecentos e quinze mil, trezentos e setenta e três euros e cinquenta cêntimos). ---------------------- 

4. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 600 000.00 EUR (seiscentos mil 

euros), para o ano económico de 2022 é de 370 295,91 EUR (trezentos e setenta mil, duzentos e 

noventa e cinco euros e noventa e um cêntimos) com IVA incluído. ----------------------------------------- 

5. Os pagamentos ao abrigo do presente contrato serão efetuados após verificação dos 

formalismos legais em vigor para o processamento das despesas públicas. ------------------------------ 

6. Depois de o segundo outorgante ter feito prova relativa a situações de Impedimento o contrato 

é elaborado em dois exemplares, sendo um exemplar para cada um dos outorgantes, os quais 

declararam celebrá-lo livremente, pelo que vai ser assinado pelos representantes de ambas as 

partes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Loures, __ de ___________ de 2021 

 
 
Primeiro Outorgante 
 
 
 
Segundo Outorgante 
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