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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
82.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 24 de fevereiro de 2021 
 
 

(por videoconferência) 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  8888//22002211  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOO  
CCLLUUBBEE  DDEE  CCAAÇÇAADDOORREESS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 

SAUDAÇÃO 
 

AO CLUBE DE CAÇADORES DE SACAVÉM 
 

No próximo dia 1 de março de 2021, o Clube de 
Caçadores de Sacavém completa 100 anos de 
existência em prol do desporto, ocasião que não 
queremos deixar de assinalar, pela relevância do 
papel do movimento associativo na sociedade e, 
em particular, no nosso Concelho. 
O Clube de Caçadores de Sacavém desenvolve 
trabalho de âmbito desportivo, nomeadamente nas 
modalidades de Pesca Desportiva e Caça, onde 
movimenta duas dezenas de praticantes, 
assumindo-se como uma associação relevante 
nestas modalidades, na área da sua freguesia. 
Desenvolve igualmente atividade de caráter 
recreativo para os seus associados e população 
em geral. 
 
Pela dedicação e empenho, pelo papel que 
desempenha junto da comunidade que serve e 
pela sua longevidade, a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 24 de fevereiro de 2021, saúda 
e felicita o Clube de Caçadores de Sacavém pela 
comemoração do seu 100º Aniversário. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação ao Clube, dirigentes e praticantes das 
modalidades desenvolvidas, bem como à 
Comunicação Social Local. 
              
Loures, 24 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
(Aprovada por unanimidade) 

AATTAA  DDAA  8800ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0011..2277  
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7700//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
((RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
EESSCCOOLLAARREESS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada em 21 de 
dezembro de 2020, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na sua 76.ª 
Reunião Ordinária de 02 de dezembro de 2020, 
foi autorizado, nos termos do n.º2 do artigo 51.º 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, 
conjugado com a alínea c) do n.º1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, que os investimentos constantes da 
proposta de deliberação n.º579/2020, fossem 
financiados por um empréstimo de médio e 
longo prazo, até ao montante de 6.500.000,00€ 
(seis milhões e quinhentos mil euros), 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município definidos na Lei n.º73/2013, de 3 
de setembro; 

 
B. Na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada no dia 11 de 
fevereiro de 2021, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na 80.ª Reunião 
Ordinária, deste órgão municipal, realizada em 
27 de janeiro de 2021, foi autorizada a 
adjudicação da contratação do empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao montante de 
6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil 
euros), à CGD - Caixa Geral de Depósitos, nas 
condições descritas na proposta de deliberação 
n.º 27/2021; 

 
C. Após a deliberação supra identificada, e no 

âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 

 
D. As cláusulas contratuais enviadas foram objeto 

de análise conjunta pelos serviços da CGD - 
Caixa Geral de Depósitos e da Câmara 
Municipal de Loures.  
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 27 de janeiro de 2021, 
que recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
27/2021, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta de “Contrato de 
empréstimo.”, em anexo. 
 
Loures, 17 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato de 
empréstimo, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7711//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
((RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREENNTTEE  RRIIBBEEIIRRIINNHHAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª Sessão Ordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada em 21 de 
dezembro de 2020, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na sua 12.ª 
Reunião Extraordinária de 09 de dezembro de 
2020, foi autorizado, nos termos do n.º2 do 
artigo 51.º da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, 
conjugado com a alínea c) do n.º1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, que os investimentos constantes da 
proposta de deliberação n.º581/2020, fossem 
financiados por um empréstimo de médio e 
longo prazo, até ao montante de 4.927.436,01€ 
(quatro milhões novecentos e vinte sete mil, 
quatrocentos e trinta e seis euros e um 
cêntimo), enquadrado dentro dos limites da 
dívida total do Município definidos na Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro; 

 
B. Na 5.ª Sessão Extraordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada no dia 11 de 
fevereiro de 2021, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na 80.ª Reunião 

Ordinária, deste órgão municipal, realizada em 
27 de janeiro de 2021, foi autorizada a 
adjudicação da contratação do empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao montante de 
4.927.436,01€ (quatro milhões novecentos e 
vinte sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros 
e um cêntimo), à CGD - Caixa Geral de 
Depósitos, nas condições descritas na proposta 
de deliberação n.º28/2021; 

 
C. Após a deliberação supra identificada, e no 

âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 

 
D. As cláusulas contratuais enviadas foram objeto 

de análise conjunta pelos serviços da CGD - 
Caixa Geral de Depósitos e da Câmara 
Municipal de Loures.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de Loures, 
realizada no dia 11 de fevereiro de 2021, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 80.ª Reunião Ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 27 de janeiro de 2021, 
que recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
28/2021, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta de “Contrato de 
empréstimo.”, em anexo. 
 
Loures, 17 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do senhor Presidente da Câmara, do senhor 
Vice-Presidente e dos senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se a senhora Vereadora e os 
senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata. Votaram contra, as 
senhoras Vereadoras e os senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista, 
tendo o senhor Presidente da Câmara 
exercido o voto de qualidade a favor da 
aprovação) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato de 
empréstimo, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7722//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  22ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito dos mecanismos de apoio à 

Economia Local existe a necessidade de 
proceder a ajustamentos nas dotações deste 
projeto; 

 
B. Face ao plano de contingência COVID19, 

nomeadamente ao processo de rastreio dos 
trabalhadores, há necessidade de reforçar a 
dotação para este efeito;  

 
C.  De acordo com a execução orçamental 

prevista, é importante que se proceda a alguns 
ajustamentos nas Grandes Opções do Plano 
(GOP’s) e Orçamento da Despesa, que se 
encontram compensadas entre si; 

 
D. Na sequência da aprovação das minutas de 

contrato para a constituição de empréstimos de 
médio e longo prazo, existe a necessidade de 
dotar o orçamento quer na rubrica de receita de 
passivos financeiros, quer, e em contrapartida 
dotar os investimentos previstos, na escola 
básica do Infantado - requalificação geral do 
edifício e logradouro, na escola básica nº 5 
Camarate e no projeto denominado “Loures 
Ciclável – Santa Iria de Azoia, São João da 
Talha e Bobadela”. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 
aprovar a 2.ª Alteração Orçamental Permutativa ao 
Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025, 
conforme documento em anexo.  
 
 
Loures, 17 de fevereiro 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do senhor Presidente da Câmara, do senhor 
Vice-Presidente e dos senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as senhoras Vereadoras e os 

senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e pelo Partido Social Democrata) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 2.ª Alteração Orçamental 
Permutativa, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7733//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL,,  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO,,  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
RREELLAATTIIVVAA  AAOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  GGÁÁSS  NNAATTUURRAALL  PPAARRAA  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
OODDIIVVEELLAASS  EE  AA  GGEESSLLOOUURREESS  ––  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  
LLDDAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, mediante deliberação 

tomada para o efeito pela Câmara Municipal, 
na sua 75.ª reunião, de 18/11/2020, 
desenvolveu um procedimento aquisitivo do 
tipo concurso público, procedimento esse que 
se concretizou sob o n.º de processo 
53199/DCA/2020, tendente à celebração de 
contrato para a aquisição de gás natural para o 
Município de Loures, para o Município de 
Odivelas e para a GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.”; 

 
B. Decorrido o prazo para o efeito, foram 

apresentadas propostas por parte das 
empresas EDP Comercial – Comercialização 
de Energia, S.A., Endesa Energia, S.A. e Gold 
Energy – Comercializadora de Energia, S.A., 
tendo sido elaborado o relatório preliminar que 
foi submetido à audiência prévia, nos termos do 
artigo 147.º Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (na sua atual redação); 

 
C. Não tendo havido pronúncia por parte das 

entidades concorrentes, o júri elaborou o 
relatório final, que se anexa à presente 
proposta, e que caberá submeter à Câmara 
Municipal de Loures para aprovação, recaindo 
o projeto de decisão de adjudicação sobre a 
proposta da EDP Comercial – Comercialização 
de Energia, S.A.; 

 
D. A adjudicação será efetuada de acordo com os 

preços unitários e demais atributos integrantes 
da proposta da EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A., pelo 
montante global para o período máximo de 
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vigência contratual de 3 anos de 1.231.142,87€ 
(um milhão, duzentos e trinta e um mil, cento e 
quarenta e dois euros e oitenta e sete 
cêntimos) para o Município de Loures, para o 
Município de Odivelas e para a GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda. Esse valor total para 
fornecimento de gás natural integra o valor 
relativo à componente de fornecimento de 
energia sujeito à concorrência, acrescido do 
valor das redes, taxa de ocupação de subsolo e 
imposto sobre produtos petrolíferos e 
desdobra-se no preço parcelar para o 
Município de Loures de 334.145,74€ (trezentos 
e trinta e quatro mil, cento e quarenta e cinco 
euros e setenta e quatro cêntimos), para o 
Município de Odivelas de 283.596,69€ 
(duzentos e oitenta e três mil, quinhentos e 
noventa e seis euros e sessenta e nove 
cêntimos) e para a GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, 
de 613.400,44€ (seiscentos e treze mil, 
quatrocentos euros e quarenta e quatro 
cêntimos); 

 
E. Que a proposta da EDP Comercial – 

Comercialização de Energia, S.A., ordenada 
em primeiro lugar, apresenta um preço global 
de 600.282,54€ (seiscentos mil, duzentos e 
oitenta e dois euros e cinquenta e quatro 
cêntimos) para a componente de fornecimento 
de energia sujeita à concorrência e que o preço 
base fixado no caderno de encargos para as 
três entidades adjudicantes foi de 624.728,74€ 
(seiscentos e vinte e quatro mil, setecentos e 
vinte e oito euros e setenta e quatro cêntimos) , 
verificamos uma poupança entre o valor 
adjudicado e o preço que as três entidades 
adjudicantes estavam dispostas a pagar no 
montante total de 24.446,20€ (vinte e quatro 
mil, quatrocentos e quarenta e seis euros e 
vinte cêntimos);   

 
F. Adjudicada que seja a proposta da entidade 

EDP Comercial – Comercialização de Energia, 
S.A., mostra-se necessária a aprovação, por 
parte da Câmara Municipal, da respetiva 
minuta do contrato a celebrar (minuta que se 
anexa); 

 
G. A despesa inerente ao procedimento aqui em 

apreço será suportada pela rubrica orçamental 
03.03/02.01.02.03 – 2016-A-118. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, no âmbito do 
procedimento aquisitivo desenvolvido sob o n.º de 
processo 53199/DCA/2020, delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea dd), do n.º 1, 

do artigo 33.º, ambas as normas do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), bem como nos artigos 73.º, 76.º, 98.º, e n.º 
1 do artigo 125.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (na sua versão atualizada), aprovar:   
 
1. O Relatório Final que se anexa, nos exatos 

termos que dele constam, com a inerente 
proposta de adjudicação à proposta 
apresentada pela entidade EDP Comercial – 
Comercialização de Energia, S.A., de acordo 
com os preços unitários e demais atributos 
integrantes da proposta; 

 
2. O projeto de minuta do contrato (que se anexa) 

a celebrar entre o Município de Loures, 
Município de Odivelas e GesLoures e a 
entidade EDP Comercial – Comercialização de 
Energia, S.A. 

 
Loures, 17 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do senhor Presidente da Câmara, do senhor 
Vice-Presidente e dos senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as senhoras Vereadoras e os 
senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e pelo Partido Social Democrata) 

 
NOTA DA REDAÇÃO:  O Projeto de Minuta, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7744//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  6622//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDOO  
RREESSEERRVVAATTÓÓRRIIOO  DDEE  PPEEDDEERRNNAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo a execução 

dos trabalhos referentes à “Empreitada de 
Construção do Reservatório dos Pedernais”, 
por CP 4/2020 – PEMP/5/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 
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B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
81.ª reunião ordinária, do dia 19 de fevereiro de 
2021 aprovou a proposta n.º 62/21, relativa ao 
Relatório Final, à adjudicação da empreitada 
pelo valor de 1.462.727,17€ (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos 
e vinte e sete euros e dezassete cêntimos), 
acrescido de Iva à taxa legal à empresa 
INOVPLENA CONSTRUÇÕES, Lda. e a minuta 
do contrato. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final, a adjudicação da Empreitada de 
“Construção do Reservatório dos Pedernais” à 
empresa, INOVPLENA CONSTRUÇÕES, Lda. 
pelo valor de 1.462.727,17€ (um milhão, 
quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e 
vinte e sete euros e dezassete cêntimos) 
acrescido de Iva à taxa legal e a minuta do 
contrato. 
 
Loures, 19 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTAS DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7755//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  6633//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  
DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo a 

“Empreitada de Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Santo António dos 
Cavaleiros – dividido em 2 lotes” - CP 19/2020 
– PEMP/13/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
81.ª reunião ordinária, do dia 19 de fevereiro de 
2021 aprovou a proposta n.º 63/21, relativa ao 
Relatório Final,  a Proposta de Adjudicação à 

Empresa CONSTRUBUILD SERVICES LDA., 
divida em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 
978.807.79€ (novecentos e setenta e oito mil, 
oitocentos e sete euros e setenta e nove 
cêntimos) e pelo valor de 857.172,42€ 
(oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e 
setenta e dois euros e quarenta e dois 
cêntimos) correspondente ao Lote 2, aos quais 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e a 
Minuta de Contrato. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada de 
Remodelação da Rede de Abastecimento de Água 
a Santo António dos Cavaleiros – dividido em 2 
lotes, à Empresa CONSTRUBUILD SERVICES 
LDA., divida em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 
978.807.79€ (novecentos e setenta e oito mil, 
oitocentos e sete euros e setenta e nove cêntimos) 
e o Lote 2, pelo valor de 857.172,42€ (oitocentos e 
cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois euros 
e quarenta e dois cêntimos), aos quais acrescerá 
o IVA à taxa legal em vigor e a Minuta de Contrato 
 
Loures, 19 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTAS DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7766//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  6644//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOONNDDUUTTAASS  EEMM  FFAAMMÕÕEESS  --  FFAASSEE  II,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo a 

“Empreitada de Substituição de Condutas em 
Famões, Fase I – dividido em 2 lotes” - CP 
18/2020 – PEMP/14/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 
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B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
81.ª reunião ordinária, do dia 19 de fevereiro de 
2021 aprovou a proposta n.º 64/21, relativa ao 
Relatório Final,  à Proposta de Adjudicação à 
Empresa CONSTRUBUILD SERVICES LDA., 
divido em dois lotes pelos valores: Lote 1 de 
676.350.41€ (seiscentos e setenta e seis mil, 
trezentos e cinquenta euros e quarenta e um 
cêntimos) e pelo valor de 1.063.531,15€ (um 
milhão, sessenta e três mil, quinhentos e trinta 
e um euros e quinze cêntimos) correspondente 
ao Lote 2, aos quais acrescerá o IVA à taxa 
legal em vigor e a Minuta de Contrato. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final, a adjudicação da “Empreitada de 
Substituição de Condutas em Famões, Fase I – 
dividido em 2 lotes”, à Empresa CONSTRUBUILD 
SERVICES LDA., divido em dois lotes pelos 
valores: Lote 1 de 676.350.41€ (seiscentos e 
setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e 
quarenta e um cêntimos) e Lote 2, pelo valor de 
1.063.531,15€ (um milhão, sessenta e três mil, 
quinhentos e trinta e um euros e quinze cêntimos), 
aos quais acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e 
a Minuta de Contrato 
 
Loures, 19 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTAS DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7777//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  6666//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  77  
((SSEETTEE))  VVIIAATTUURRAASS  PPEESSAADDAASS  PPAARRAA  AA  
RREECCOOLLHHAA  DDEE  RREESSÍÍDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  UURRBBAANNOOSS  
EE  CCOORRRREESSPPOONNDDEENNTTEESS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo a Aquisição 

de 7 (sete) Viaturas Pesadas de Recolha de 
Resíduos Urbanos e Correspondentes Serviços 

de Manutenção dividido em três lotes – CP 
14/2020 – PABS/195/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

81.ª reunião ordinária, do dia 19 de fevereiro de 
2021 aprovou a proposta n.º 66/21, relativa ao 
Relatório Final a adjudicação do Lote 1 à 
entidade ACRV - COMERCIO DE VEÍCULOS E 
PEÇAS SA., no valor global de 220.000,00€ 
(duzentos e vinte mil euros) e correspondentes 
serviços de manutenção no valor máximo de 
20.000,00€ (vinte mil euros), e do Lote 2 à 
entidade IVECO PORTUGAL – COMÉRCIO 
DE VEÍCULOS INDUSTRIAIS SA., no valor 
global de 489.600,00€ (quatrocentos e oitenta e 
nove mil e seiscentos euros) e respetivos 
serviços de manutenção no valor máximo de 
30.000,00€ (trinta mil euros), aos quais 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as 
Minutas de Contrato. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final a adjudicação do Lote 1 à entidade 
ACRV - COMERCIO DE VEÍCULOS E PEÇAS 
SA., no valor global de 220.000,00€ (duzentos e 
vinte mil euros) e correspondentes serviços de 
manutenção no valor máximo de 20.000,00€ (vinte 
mil euros), e o Lote 2 à entidade IVECO 
PORTUGAL – COMÉRCIO DE VEÍCULOS 
INDUSTRIAIS SA., no valor global de 489.600,00€ 
(quatrocentos e oitenta e nove mil e seiscentos 
euros) e respetivos serviços de manutenção no 
valor máximo de 30.000,00€ (trinta mil euros), aos 
quais acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as 
Minutas de Contrato. 
 
Loures, 19 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTAS DA REDAÇÃO: As Minutas dos 
Contratos, estão disponibilizadas em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7788//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  6677//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  
CCOONNTTRRAATTAARR  DDOO  LLOOTTEE  33  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  77  
((SSEETTEE))  VVIIAATTUURRAASS  PPEESSAADDAASS  PPAARRAA  AA  
RREECCOOLLHHAA  DDEE  RREESSÍÍDDUUOOSS  SSÓÓLLIIDDOOSS  UURRBBAANNOOSS  
EE  CCOORRRREESSPPOONNDDEENNTTEESS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
 
Considerando que: 
 

A. Foi lançado procedimento relativo a Aquisição 
de 7 (sete) Viaturas Pesadas de Recolha de 
Resíduos Urbanos e Correspondentes Serviços 
de Manutenção dividido em três lotes – CP 
14/2020 – PABS/195/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 

 
B. O Júri do procedimento relativamente às 

propostas apresentadas para o Lote 3 - 
Aquisição de duas Viaturas de Recolha Lateral 
e Compactação de 23 m3 e correspondentes 
Serviços de Manutenção, propõe a exclusão de 
todas as propostas, conforme teor do Relatório 
Final; 

 
C. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

81.ª reunião ordinária, do dia 19 de fevereiro de 
2021 aprovou a proposta n.º 67/21 relativa ao 
Relatório Final e a decisão de não adjudicação, 
com a consequente revogação da decisão de 
contratar referente ao Lote 3 – Aquisição de 2 
(duas) Viaturas de Recolha Lateral e 
Compactação de 23 m3 e correspondentes 
serviços de manutenção. 
 

Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea b) do nº1 do artigo 79º do Código 
da Contratação Pública o Relatório Final e a 
decisão de não adjudicação, com a consequente 
revogação da decisão de contratar referente ao 
Lote 3 – Aquisição de 2 (duas) Viaturas de 
Recolha Lateral e Compactação de 23 m3 e 
correspondentes Serviços de manutenção. 
 
Loures, 19 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  7799//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  AA  FFIICCHHAA  DDEE  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  
1100ªª  EEDDIIÇÇÃÃOO  DDAA  JJOOVV´́AARRTTEE  --  BBIIEENNAALL  JJOOVVEEMM  
22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures promoveu entre 1992 e 

2001, o JOV’ARTE, concurso de artes 
plásticas, visando a divulgação de novos 
valores; 
 

B. Essa iniciativa assumiu um papel fundamental 
na estratégia de operacionalização das 
políticas municipais de cultura e juventude, 
contribuindo para a criação de condições para 
a divulgação do trabalho e reconhecimento dos 
jovens criadores do Concelho; 

 
C. Em 2015 se considerou pertinente retomar este 

importante projeto, com as necessárias 
reformulações que o tempo e a experiência 
impuseram; 

 
D. A JOV’ARTE – Bienal Jovem se insere nas 

políticas municipais para a juventude e tem por 
objetivo revelar e distinguir o trabalho de jovens 
artistas no campo das Artes Visuais e estimular 
a criação artística inovadora. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as normas de participação 
e ficha de inscrição da iniciativa Jov’Arte | Bienal 
Jovem 2021 (10ª edição). 
 
Loures, 11 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de Participação 
e Ficha de Inscrição, estão disponibilizadas em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8800//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  VVEENNDDAA  EEMM  CCOONNSSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  
EE  AA  FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  VVIINNHHOOSS  DDAA  CCOONNFFRRAARRIIAA  DDOO  
AARRIINNTTOO  DDEE  BBUUCCEELLAASS,,  NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  
DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  EEMM  BBUUCCEELLAASS  EE  NNOO  
PPOOSSTTOO  DDEE  TTUURRIISSMMOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, 

atribuições no domínio da cultura e do fomento 
ao crescimento económico, nomeadamente, no 
que concerne à promoção de produtos locais;  

 
B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno 

da Rede de Museus de Loures é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre o 
preço de custo; 

 
C. A venda em consignação apresenta vantagens, 

pois permite, sem custos para o Município, 
diversificar a oferta de produtos aos visitantes 
da Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 
Bucelas; 

 
D. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 

Bucelas divulga e disponibiliza aos seus 
visitantes o conhecimento e possível aquisição 
de vinhos sob a denominação DOC Bucelas, 
como forma de valorização do património 
tradicional vinícola da região, em regime de 
consignação, desde 9 de novembro de 2014 
(proposta de deliberação n.º 473/2014, 
aprovada na Reunião de Câmara realizada em 
29/10);  

 
E.  A Confraria do Arinto de Bucelas veio propor a 

venda à consignação de um vinho e um 
espumante DOC Bucelas, nos termos do 
documento webdoc registado sob o nº 
E/128942/2020, nas lojas da Rede de Museus 
de Loures (com especial relevância para o 
Museu do Vinho e da Vinha em Bucelas) e no 
Posto de Turismo de Loures, pelos valores aí 
indicados. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 
aprovação da venda em consignação de vinhos, 
da Confraria do Arinto de Bucelas, nas lojas da 

Rede de Museus de Loures (com especial 
relevância para o Museu do Vinho e da Vinha, em 
Bucelas) e no Posto de Turismo de Loures, bem 
como da fixação de preço para a respetiva venda 
ao público,  no valor unitário de 6,00€ (seis euros) 
para o vinho seleção da confraria e de 10,00€ (dez 
euros) para o espumante confraria (reserva), nos 
quais já se inclui IVA, à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 11 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato de Venda em 
Consignação, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8811//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  VVEENNDDAA  EEMM  CCOONNSSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  
EE  AA  FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  VVIINNHHOOSS  DDAA  MMUULLTTIIWWIINNEESS,,  LLDDAA,,  
NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  
EEMM  BBUUCCEELLAASS  EE  NNOO  PPOOSSTTOO  DDEE  TTUURRIISSMMOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, 

atribuições no domínio da cultura e do fomento 
ao crescimento económico, nomeadamente, no 
que concerne à promoção de produtos locais;  

 
B. No n.º 7 do artigo 31.º do regulamento interno 

da Rede de Museus de Loures é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre o 
preço de custo; 

 
C. A venda em consignação apresenta vantagens, 

pois permite, sem custos para o Município, 
diversificar a oferta de produtos aos visitantes 
da Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 
Bucelas; 

 
D. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 

Bucelas divulga e disponibiliza aos seus 
visitantes o conhecimento e possível aquisição 
de vinhos, como forma de valorização do 
património tradicional vinícola da região, em 
regime de consignação, desde 9 de novembro 
de 2014 (proposta de deliberação n.º 473/2014, 
aprovada na Reunião de Câmara realizada em 
29/10);  
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E. No âmbito do projeto “Lisboa Romana” do qual 

o Município de Loures é parceiro, veio a 
Multiwines Lda propor a venda à consignação 
do vinho “Lisboa Romana”, nos termos do 
webdoc registado sob o nº E/756/2021, nas 
lojas da Rede de Museus de Loures (com 
especial relevância para o Museu do Vinho e 
da Vinha em Bucelas) e no Posto de Turismo 
de Loures, pelos valores aí indicados. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Ao abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual e com o previsto no n.º 1 do 
artigo 21.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a 
aprovação da venda em consignação de vinhos, 
da Multiwines Lda, nas lojas da Rede de Museus 
de Loures (com especial relevância para o Museu 
do Vinho e da Vinha, em Bucelas) e no Posto de 
Turismo de Loures, bem como da fixação de preço 
para a respetiva venda ao público,  no valor de 
8,40€ (oito euros e quarenta cêntimos) por 
unidade, nos quais já se inclui IVA, à taxa legal em 
vigor. 
 
Loures, 12 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato de Venda em 
Consignação, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8822//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  
DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  
PPAARRAA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  NNOO  AACCEERRVVOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
BBIIBBLLIIOOTTEECCAASS  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, pelo Conservatório 

de Música de Sintra, Associação de Música e 
Dança, de doação ao Município de dois 
exemplares de puzzle e livro didático "A 
Orquestra", para integração no acervo da Rede 
de Bibliotecas de Loures, nos termos descritos 
no documento registado sob o nº 
E/120625/2020; 

 
C. A Divisão de Cultura – Unidade de Bibliotecas 

e Leitura Pública, 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 obras indicadas no 
documento anexo, registado em webdoc sob o nº 
E/120625/2020, às quais foi atribuído o valor 
conjunto 14,00€ (catorze euros). 
 
Loures, 11 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8833//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  
PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPAAVVIILLHHÕÕEESS  
DDEESSPPOORRTTIIVVOOSS  CCOONNCCEELLHHIIOOSS  PPAARRAA  OOSS  
EESSCCAALLÕÕEESS  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO,,  SSEENNIIOORREESS  
FFEEMMIINNIINNOOSS  EE  SSEENNIIOORREESS  MMAASSCCUULLIINNOOSS,,  QQUUEE  
IINNTTEEGGRREEMM  PPEESSSSOOAASS  CCOOMM  DDEEFFIICCIIÊÊNNCCIIAA,,  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  MMOOVVIIMMEENNTTOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVOO  
CCOONNCCEELLHHIIOO  NNAA  ÉÉPPOOCCAA  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  DDEE  
22002200//22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
 
Considerando que: 
 
A. A definição e a operacionalização de 

estratégias com vista ao apoio e 
desenvolvimento da prática desportiva 
alargada, constituem missão da Divisão de 
Desporto; 
 

B. A implementação de políticas pró-ativas que 
estimulem a participação de todos os cidadãos 
em ações de prática desportiva regular, em 
ambiente seguro e adequado, representa um 
importante contributo para a melhoria da 
qualidade de vida da população; 
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C. O apoio à formação desportiva, a valorização e 
incremento do desporto, sobretudo quando 
conjugados com a dinâmica própria do 
movimento associativo, tem sido aposta do 
Município. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização dos pavilhões desportivos 
concelhios, para os escalões de formação, 
seniores femininos e para os seniores masculinos 
que integrem pessoas com deficiência, no âmbito 
do movimento associativo concelhio, na época 
desportiva de 2020/2021, nos termos da 
informação registada sob o webdoc nº 
E/9149/2021. 
 
Loures,11 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8855//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  11,,  22,,  33  EE  44  DDOO  
PPLLAANNAALLTTOO  DDAA  CCAALLDDEEIIRRAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais e 

despacho do Sr. Diretor do DPGU no 
documento E/19810/2021; 

 
B. Que a delimitação das unidades de execução 

da presente proposta visam programar, nos 
termos do PDM em vigor, a transformação 
urbanística do Planalto da Caldeira, em 
cooperação com os atuais titulares da área em 
estudo;  

 
C. A oportunidade da programação da 

urbanização em questão, nas quatro unidades 
preconizadas em condições de interação com o 
traçado da linha de metro de superfície, 
presentemente em estudo nos termos do 
protocolo celebrado pelo Município de Loures 
com o Município de Odivelas e o Metropolitano 
de Lisboa; 

 
D. A oportunidade de estabelecimento do 

necessário enquadramento de pretensões de 
localização de atividades económicas na zona 
de intervenção, quer do ponto de vista do 
ordenamento urbanístico, quer das 
responsabilidades inerentes a tais iniciativas; 

 
E. A necessidade de proporcionar os recursos 

adequados à criação de um equipamento 
desportivo de nível supramunicipal e da 
materialização concreta de um parque urbano 
fruível pela população que corporize a estrutura 
ecológica urbana preconizados no PDM para a 
subunidade operativa de planeamento e gestão 
de Santo António dos Cavaleiros (SUPOG 10);   

 
F. A oportunidade de materialização da rede viária 

preconizada no PDM para a zona, quer do 
troço sul da L1, quer do troço em falta da T3;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao assunto “4 Unidades de Execução - Planalto 
da Caldeira - S.A.C.”, e às áreas delimitadas para 
a as mesmas, na União das freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, nos termos de 
referência formulados pelos serviços, ao abrigo do 
nº 4 do artigo 148º do Decreto-Lei 80/2015, de 14 
de maio (RJIGT), na redação vigente, aprovar: 
 
A abertura do período de discussão pública, 
por um prazo de 20 dias, da proposta de 
delimitação, nos limites e termos de referência 
propostos pelos serviços das: 
 
1. “Unidade de Execução 1 do Planalto da 

Caldeira”; 
 
2. “Unidade de Execução 2 do Planalto da 

Caldeira”; 
 
3. “Unidade de Execução 3 do Planalto da 

Caldeira”; 
 
4. “Unidade de Execução 4 do planalto da 

Caldeira”. 
 

 
Loures, 17 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Os Modelos de Ocupação 
das 4 Unidades de Execução do Planalto da 
Caldeira, estão disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8866//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, fornecem o 
serviço de refeições escolares dos 
alunos/crianças que frequentam as respetivas 
escolas e jardins-de-infância; 
 

B. No âmbito da referida colaboração há que 
proceder à transferência de verbas com o 
objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com as refeições dos alunos/crianças 
realizadas no mês de janeiro de 2021; 

 
C. Com a situação pandémica atual e o 

consequente encerramento dos 
estabelecimentos de educação e ensino, a 
verba a transferir corresponde ao Serviço de 
Refeições efetivamente prestado no mês de 
janeiro de 2021, tendo por base as 
assiduidades registadas na aplicação SIGA. 

 
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 28.166,55€ (vinte 
e oito mil, cento e sessenta e seis euros e 
cinquenta e cinco cêntimos), nos moldes previstos 
na Informação n.º 52/DE-DASE/CG, de 28 de 
janeiro de 2021. 
 
Loures, 12 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Extrato da Informação n.º 52/DE-DASE/CG, de 
28 de janeiro de 2021 

(…) 
 
 

Quadro 1 – Mapa Fornecimento de Refeições – mês de 
janeiro  
 

Ano letivo 2020/21 

 
 
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8877//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO  
NNOOSS  MMEESSEESS  FFEEVVEERREEIIRROO  EE  MMAARRÇÇOO  22002200//22002211,,  
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 os meses de 
fevereiro e março de 2021; 

 
C. Também é necessário suportar as despesas 

correspondentes aos valores que deveriam ser 
faturados aos encarregados de educação nos 
meses de fevereiro e março de 2021; 

 
D. As entidades parceiras, o plano de pagamentos 

e os valores das verbas a transferir para cada 
uma encontram-se descritas na Informação n.º 
92/DE-DASE/LM, de 15 de fevereiro 2021, que 
se encontra em anexo e que faz parte 
integrante da presente proposta. 
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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, 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 aos meses de 
fevereiro e março de 2021, nos moldes previstos 

na informação n.º 92/DE-DASELM, de 15 de 
fevereiro de 2021. 
 
Loures, 18 de fevereiro de 2021 

 
(…) 

 
 

 
Extrato da informação n.º 92/DE-DASE/LM  

(E/18710/2021) 
(…) 

Anexo 1 - AAAF/PH fevereiro e março de 2021  
          

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento fevereiro março Total € 

Complemento mensal 

Total 
complementos 

Total geral 
janeiro  € EscalãoA 

(10,00€) 
Escalão B 
(5,00€) 

501 400 206 Associação O 
Saltarico 

EB Flamenga 22 22 1.363,56 € 10,00 € 45,00 € 110,00 € 1.473,56 € 

EB Fernando 
Bulhões 33 33 2.045,34 € 40,00 € 35,00 € 150,00 € 2.195,34 € 

501 926 712 APEE EB1/JI Alto 
da Eira EB Alto da Eira 50 50 3.099,00 € 80,00 € 50,00 € 260,00 € 3.359,00 € 

503 058 793 
APEE da Esc. 
Primária N.º3 de 
Loures 

EB Fanqueiro 61 61 3.780,78 € 30,00 € 25,00 € 110,00 € 3.890,78 € 

514 036 206 Associação 
A.P.A.D.L 

EB Á-das-
Lebres 20 20 1.239,60 € 20,00 € 20,00 € 80,00 € 1.319,60 € 

503 045 020 Associação Dr. 
João dos Santos 

EB nº 2 de 
Loures 17 17 1.053,66 € 20,00 € 20,00 € 80,00 € 1.133,66 € 

503 845 531 APEE EB1/JI do 
Infantado 

EB do 
Infantado 91 91 5.640,18 € 50,00 € 60,00 € 220,00 € 5.860,18 € 

503 903 051 

Irmandade da 
Santa Casa 
Misericórdia de 
Loures 

J.I. da 
Manjoeira 13 13 805,74 € 20,00 € 30,00 € 100,00 € 905,74 € 

504 949 853 APEE da EB N.º3 
da Bobadela 

EB N.º 3 da 
Bobadela 10 10 619,80 € 30,00 € 15,00 € 90,00 € 709,80 € 

505 361 736 APEE do JI da 
Bobadela JI da Bobadela 43 43 2.665,14 € 40,00 € 25,00 € 130,00 € 2.795,14 € 

505 293 447 APEE da EB N.º1 
da Bobadela 

EB N.º 1 da 
Bobadela 10 10 619,80 € 20,00 € 10,00 € 60,00 € 679,80 € 

501 422 692 ANEAC 

JI da Apelação 36 36 2.231,28 € 180,00 € 60,00 € 480,00 € 2.711,28 € 

EB n.º 1 
Apelação 26 26 1.611,48 € 170,00 € 10,00 € 360,00 € 1.971,48 € 

502 346 841 
Centro Social D. 
Nuno Álvares 
Pereira 

EB Fetais 49 49 3.037,02 € 130,00 € 80,00 € 420,00 € 3.457,02 € 

EB Quinta das 
Mós 23 23 1.425,54 € 70,00 € 40,00 € 220,00 € 1.645,54 € 

EB n.º 1 de 
Camarate 44 44 2.727,12 € 80,00 € 75,00 € 310,00 € 3.037,12 € 

509 065 686 APEE da EB1/JI 
da Fonte Santa 

EB da Fonte 
Santa 45 45 2.789,10 € 20,00 € 15,00 € 70,00 € 2.859,10 € 

501 683 755 
Centro Social e 
Paroquial de S. 
Pedro de Lousa 

EB Cabeço de 
Montachique 21 21 1.301,58 € 20,00 € 35,00 € 110,00 € 1.411,58 € 

JI de Salemas 3 3 185,94 € 0,00 € 5,00 € 10,00 € 195,94 € 

EB Lousa 31 31 1.921,38 € 60,00 € 15,00 € 150,00 € 2.071,38 € 

505 426 390 

APEE 
Agrupamento 
Gen. Humberto 
Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 51 51 3.160,98 € 110,00 € 50,00 € 320,00 € 3.480,98 € 

EB St.º António 
Cavaleiros 48 48 2.975,04 € 80,00 € 100,00 € 360,00 € 3.335,04 € 



 

 
N.º 4 

 

 
 

25 de FEVEREIRO 
de 2021 

 
 
 
 

17 

 

505 182 599 
APEE EB1/JI nº 
2 Moscavide 

EB Quinta da 
Alegria 35 35 2.169,30 € 20,00 € 35,00 € 110,00 € 2.279,30 € 

504 927 493 APEE da EB1/JI 
da Portela EB da Portela 104 104 6.445,92 € 80,00 € 25,00 € 210,00 € 6.655,92 € 

505 136 562 APEE da EB/JI 
do Prior Velho 

EB do Prior 
Velho 43 43 2.665,14 € 100,00 € 65,00 € 330,00 € 2.995,14 € 

501 422 692 ANEAC 
EB Unhos 28 28 1.735,44 € 140,00 € 30,00 € 340,00 € 2.075,44 € 

EB nº 3 Unhos 12 12 743,76 € 50,00 € 15,00 € 130,00 € 873,76 € 

503 389 684 
APEE da EB1 
N.º4 de São 
João da Talha 

EB N.º1 São 
João da Talha 7 7 433,86 € 10,00 € 10,00 € 40,00 € 473,86 € 

EB N.º2 São 
João da Talha 2 2 123,96 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 123,96 € 

EB N.º4 São 
João da Talha 12 12 743,76 € 20,00 € 10,00 € 60,00 € 803,76 € 

EB Vale 
Figueira 6 6 371,88 € 10,00 € 20,00 € 60,00 € 431,88 € 

Totais 996 996 61.732,08 € 1.710,00 € 1.030,00 € 5.480,00 € 67.212,08 € 

 
Anexo 2 - AAAF/PH (valores faturação) fevereiro e março de 2021 

         

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento 

Nº crianças 
- Escalão A 

(5,00€) 

Nº crianças 
- Escalão B 

(17,00€) 

Nº crianças - 
Outros 

Escalões 
(40,00€) 

Faturação Enc. 
Educação - 
fevereiro 

Faturação 
Enc. Educação 

- março 
Total 

501 400 206 Associação O 
Saltarico 

EB Flamenga 1 9 12 638,00 € 638,00 € 1.276,00 € 

EB Fernando 
Bulhões 4 7 22 1.019,00 € 1.019,00 € 2.038,00 € 

501 926 712 APEE EB1/JI Alto 
da Eira EB Alto da Eira 8 10 32 1.490,00 € 1.490,00 € 2.980,00 € 

503 058 793 
APEE da Esc. 
Primária N.º3 de 
Loures 

EB Fanqueiro 3 5 53 2.220,00 € 2.220,00 € 4.440,00 € 

514 036 206 Associação 
A.P.A.D.L EB Á-das-Lebres 2 4 14 638,00 € 638,00 € 1.276,00 € 

503 045 020 Associação Dr. 
João dos Santos 

EB nº 2 de 
Loures 2 4 11 518,00 € 518,00 € 1.036,00 € 

503 845 531 APEE EB1/JI do 
Infantado EB do Infantado 5 12 74 3.189,00 € 3.189,00 € 6.378,00 € 

503 903 051 

Irmandade da 
Santa Casa 
Misericórdia de 
Loures 

J.I. da Manjoeira 2 6 5 312,00 € 312,00 € 624,00 € 

504 949 853 APEE da EB N.º3 
da Bobadela 

EB N.º 3 da 
Bobadela 3 3 4 226,00 € 226,00 € 452,00 € 

505 361 736 APEE do JI da 
Bobadela JI da Bobadela 4 5 34 1.465,00 € 1.465,00 € 2.930,00 € 

505 293 447 APEE da EB N.º1 
da Bobadela 

EB N.º 1 da 
Bobadela 2 2 6 284,00 € 284,00 € 568,00 € 

501 422 692 ANEAC 

JI da Apelação 19 12 5 499,00 € 499,00 € 998,00 € 

EB n.º 1 
Apelação 17 3 6 376,00 € 376,00 € 752,00 € 

502 346 841 
Centro Social D. 
Nuno Álvares 
Pereira 

EB Fetais 13 16 20 1.137,00 € 1.137,00 € 2.274,00 € 

EB Quinta das 
Mós 7 8 8 491,00 € 491,00 € 982,00 € 

EB n.º 1 de 
Camarate 8 15 21 1.135,00 € 1.135,00 € 2.270,00 € 

509 065 686 APEE da EB1/JI da 
Fonte Santa 

EB da Fonte 
Santa 2 3 40 1.661,00 € 1.661,00 € 3.322,00 € 

501 683 755 
Centro Social e 
Paroquial de S. 
Pedro de Lousa 

EB Cabeço de 
Montachique 2 7 12 609,00 € 609,00 € 1.218,00 € 

JI de Salemas 0 1 2 97,00 € 97,00 € 194,00 € 

EB Lousa 6 3 22 961,00 € 961,00 € 1.922,00 € 
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505 426 390 

APEE 
Agrupamento 
Gen. Humberto 
Delgado 

EB Quinta do 
Conventinho 11 10 30 1.425,00 € 1.425,00 € 2.850,00 € 

EB St.º António 
Cavaleiros 8 20 20 1.180,00 € 1.180,00 € 2.360,00 € 

505 182 599 
APEE EB1/JI nº 2 
Moscavide 

EB Quinta da 
Alegria 2 7 26 1.169,00 € 1.169,00 € 2.338,00 € 

504 927 493 APEE da EB1/JI da 
Portela EB da Portela 8 5 91 3.765,00 € 3.765,00 € 7.530,00 € 

505 136 562 APEE da EB/JI do 
Prior Velho 

EB do Prior 
Velho 10 13 20 1.071,00 € 1.071,00 € 2.142,00 € 

501 422 692 ANEAC 
EB Unhos 14 6 8 492,00 € 492,00 € 984,00 € 

EB nº 3 Unhos 5 3 4 236,00 € 236,00 € 472,00 € 

503 389 684 
APEE da EB1 N.º4 
de São João da 
Talha 

EB N.º1 São 
João da Talha 1 2 4 199,00 € 199,00 € 398,00 € 

EB N.º2 São 
João da Talha 0 0 2 80,00 € 80,00 € 160,00 € 

EB N.º4 São 
João da Talha 2 2 8 364,00 € 364,00 € 728,00 € 

EB Vale Figueira 1 4 1 113,00 € 113,00 € 226,00 € 

Totais 172 207 617 29.059,00 € 29.059,00 € 58.118,00 € 

 
 
 
 

 

DESPACHO Nº 52/2021 
 

de 12 de fevereiro de 2021 
 

(registo E/18481/2021, de 15 de fevereiro de 
2021) 

  
DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--EE//22002211,,  DDEE  1122  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  

––  QQUUEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  
EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  

1111--AA//22002211,,  DDEE  1111  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  
 
Considerando que: 
 
 
A. Se mantêm a situação de calamidade pública 

provocada pela pandemia COVID -19; 
 
B. Se começa a verificar uma redução de novos 

casos de contaminação, bem como da taxa de 
transmissão, mas que a incidência continua a 
ser muito elevada, bem como o número dos 
internamentos e das mortes provocadas por 
esta pandemia; 

 

C. Continua a não ser recomendado pelos peritos 
de saúde pública reduzir ou suspender, de 
forma significativa, as medidas de 
confinamento, sem que os números desçam 
abaixo de patamares geríveis pelo SNS, que 
sejam aumentadas as taxas de testagem, ou 
que a vacinação possa cobrir uma parte 
significativa da população mais vulnerável para 
a COVID -19; 
 

D. A capacidade hospitalar do País e do concelho 
de Loures continua posta à prova, apesar da 
mobilização de todos os meios do SNS, do 
esforço denodado dos seus profissionais, do 
empenho das Forças Armadas, das Forças de 
Segurança, dos trabalhadores e profissionais 
dos setores sociais, do Município de Loures e 
das Juntas e Uniões de Freguesia do concelho; 

 
E. Continua a ser necessário trabalhar e lutar pela 

redução de casos a montante, assegurando a 
diminuição de contágios, e que esse desígnio 
exige o cumprimento rigoroso das regras 
sanitárias em vigor e a continuação da 
aplicação de algumas medidas de restrição de 
deslocação e de contactos; 

 
F. Em consequência, o Presidente da República, 

decidiu decretar a renovação, uma vez mais do 
estado de emergência, através do Decreto n.º 
11-A/2021, de 11 de fevereiro, com a 
autorização da Assembleia da República n.º 
63-A/2021, de 11 de fevereiro; 

 
G. O Governo decidiu, através do Decreto n.º 3-

E/2021, de 12 de fevereiro, regulamentar o 
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estado de emergência e continuar a tomar as 
medidas consideradas adequadas para 
combater esta fase da pandemia, determinando 
a continuidade das regras que têm vindo a ser 
aplicadas; 

 
H. No essencial, as medidas determinadas se 

mantêm em vigor, ressalvando que as 
limitações aplicáveis aos estabelecimentos de 
comércio a retalho que comercializam diversos 
tipos de bens, não proíbam a comercialização 
de livros e materiais escolares; 

 
I. O Governo determinou a prorrogação da 

vigência do Decreto n.º 3-A/2021, de 14 de 
janeiro, na sua redação atual, até às 23:59 h do 
dia 1 de março de 2021; 

 
J. As alterações legislativas introduzidas aos 

vários diplomas, não alteram na sua essência, 
as medidas estabelecidas no despacho da 
Presidência da Câmara Municipal de Loures n.º 
20/2021, de 22 de janeiro; 
 

Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 37.º, ambos do mesmo Anexo 
I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação em vigor, determino para o 
território do concelho de Loures: 
 
1. A continuidade da suspensão e o 

cancelamento de eventos, em espaço fechado 
ou ao ar livre, que impliquem a concentração 
de pessoas em número superior a 6 (seis) 
presenças, salvo se pertencerem ao mesmo 
agregado familiar, e aqueles eventos que, 
excecionalmente e em situações devidamente 
fundamentadas, tenham sido autorizados pelas 
entidades competentes, sujeitos a plano de 
contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local/DGS; 
 

2. A realização de atividades desportivas 
profissionais e equiparadas, sem público 
(aulas, treinos e competições) nos pavilhões 
municipais, condicionadas às orientações 
específicas e/ou pareceres técnicos emitidos 
pela DGS – Direção Geral de Saúde quanto ao 
seu funcionamento;  
 

3. A continuidade do encerramento da atividade 
das piscinas municipais, exceto para atividades 
de pessoas portadoras de deficiência e de 
treinos de atletas de competição previstos na 
legislação em vigor; 
 

4. A manutenção da suspensão da atividade nos 
polos da Academia dos Saberes e de todas as 
ações externas de formação e sensibilização 
pública dinamizadas a partir deste 
equipamento; 
 

5. A suspensão da atividade e funcionamento da 
creche municipal; 
 

6. A suspensão da atividade e funcionamento de 
bibliotecas, arquivos, museus e galerias 
municipais; mantém-se disponível (por 
marcação e reserva prévia) o serviço de 
empréstimo das bibliotecas; 
 

7. A manutenção em funcionamento pleno dos 
serviços públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas e de 
gestão de recursos humanos, privilegiando o 
regime laboral de teletrabalho e condicionando 
o atendimento presencial ao considerado 
indispensável; 
 

8. O funcionamento de todos os serviços de 
atendimento presencial, incluindo as 
tesourarias, devendo os atendimentos ser 
preferencialmente via online ou por contacto 
telefónico. Os atendimentos presenciais que 
sejam considerandos absolutamente 
inadiáveis, só poderão ser realizados com 
marcação prévia, após contato telefónico; 
 

9. A implementação de regras de organização de 
trabalho, desfasamento de horários, 
teletrabalho, com lotação limitada, 
distanciamento físico e regras sanitárias 
aplicáveis; 
 

10. A manutenção da autorização das atividades 
de feiras e mercados de rua, para venda de 
produtos alimentares, condicionada à evolução 
da situação epidemiológica e à decisão das 
respetivas entidades gestoras (Juntas/Uniões 
de Freguesias), mediante a prévia elaboração 
de “planos de contingência” e parecer da 
Autoridade de Saúde; acompanhado de ações 
de sensibilização de todos os feirantes e 
comerciantes, relativas à implementação do 
“plano de contingência”, sobre outras medidas 
de prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo o cumprimento de todas as regras 
aplicáveis a este tipo de eventos; 
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11. A suspensão das atividades de comércio a 
retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, com 
exceção daquelas que disponibilizem bens ou 
prestem serviços de primeira necessidade ou 
outros considerados essenciais; nos 
estabelecimentos que mantenham a respetiva 
atividade nos termos do presente decreto, 
devem ser observadas as regras de ocupação, 
permanência e distanciamento físico 
determinadas pela DGS; 
 

12. O funcionamento da atividade nos cemitérios 
continua limitado a um número máximo de 6 
(seis) pessoas presentes no espaço onde se 
realizem as cerimónias fúnebres, 
condicionadas à adoção de medidas 
organizacionais e ao controlo das distâncias de 
segurança; na realização de funerais e 
cerimónias fúnebres, do limite anteriormente 
fixado, não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes ou 
afins; 
 

13. A suspensão, por parte da LouresParque — 
Empresa Municipal de Estacionamento de 
Loures, EM., da ação de fiscalização do 
cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, mantendo 
o atendimento presencial sujeito a marcação 
prévia; 
 

14. O desenvolvimento regular das atividades de 
fiscalização nas várias áreas de competência 
municipal, condicionadas às medidas de 
segurança sanitária exigíveis; 
 

15. A cedência de apoio logístico e de outros 
meios para iniciativas ou eventos realizados 
por entidades externas será efetivado, desde 
que as mesmas tenham sido autorizadas pelas 
autoridades competentes, disponham de plano 
de contingência específico e respeitem as 
regras sanitárias aplicáveis. A cedência de 
transportes implica a salvaguarda dos 
princípios em vigor para a utilização dos 
transportes coletivos; 
 

16. A continuidade do encerramento de todos os 
parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares, e dos Parques Urbanos 
de Santa Iria de Azóia, da Quinta dos 
Remédios e Parque Municipal do Cabeço de 
Montachique; 
 

17. A manutenção operacional do Centro de 
Coordenação Operacional Municipal, 
constituído pelas entidades e serviços 
municipais relevantes para a monitorização da 

situação epidemiológica existente, em 
particular na área territorial do concelho de 
Loures; 
 

18. A adoção por parte dos diferentes serviços 
municipais de medidas necessárias à garantia 
dos apoios aos agentes de proteção civil nas 
suas missões de proteção e socorro, 
emergência e outras em que esteja em perigo 
pessoas e bens, sempre que solicitados pelo 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

19. A recomendação aos munícipes para que 
contactem preferencialmente, para acesso a 
serviços da Câmara Municipal e dos SIMAR - 
Serviços Intermunicipalizados de Água e 
Resíduos dos Concelhos de Loures e Odivelas, 
através dos canais digitais/ internet, telefónicos 
e plataformas disponíveis nas suas páginas 
oficiais; 
 

20. A manutenção do reforço do Fundo de 
Emergência Social, a fim de, entre outros 
apoios, disponibilizar E. P. I. ’s – Equipamentos 
Proteção Individual aos trabalhadores dos 
serviços essenciais e suas estruturas 
associativas, o apoio social às populações 
mais fragilizadas, bem como às instituições 
que intervêm na área social e no apoio às 
populações do concelho, e permitindo, deste 
modo, reforçar a sua capacitação e melhorar a 
sua capacidade operacional; 
 

21. Continuação das medidas de isenção da 
aplicação da indemnização moratória (IM)/juros 
às rendas de habitação municipal até 
dezembro de 2020 e o alargamento do prazo 
do pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) 
dias, em todas as faturas emitidas até ao final 
do ano de 2020, permitindo deste modo que a 
fatura de dezembro seja paga até ao final do 
mês de fevereiro de 2021; 
 

22. A manutenção das ações de sensibilização 
efetuadas regularmente pelas equipas 
municipais, incluindo a distribuição de 
máscaras comunitárias, e o reforço da 
informação e esclarecimento da população; 
 

23. A reiterar junto do Governo a necessidade do 
reforço urgente dos recursos humanos das 
unidades de saúde do ACES - em particular da 
Unidade de Saúde Pública e das Unidades de 
Cuidados na Comunidade, bem como da 
unidade local da Segurança Social; a 
concretização de uma efetiva gestão regional 
da capacidade de resposta hospitalar; 
 

24. Finalmente, apelar à população do concelho 
de Loures para continuar a adotar 
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comportamentos responsáveis face ao risco 
de contágio existente, seguindo 
escrupulosamente as recomendações 
gerais difundidas pelas autoridades de 
saúde competentes, com particular atenção 
às emitidas pela Direção-Geral de Saúde, 
nomeadamente: 

 
a) Seguir as regras de etiqueta respiratória, 

designadamente, a lavagem das mãos, o 
distanciamento físico e o uso de máscaras 
na comunidade, especialmente em 
espaços interiores fechados, por exemplo 
em transportes públicos, em 
supermercados, farmácias, lojas ou 
qualquer estabelecimento comercial, 
enquanto medidas adicionais de proteção, 
de prevenção e de controle da infeção e 
que têm vindo a ser difundidas pelas 
autoridades de saúde; 

 
b) Informar-se e esclarecer-se junto das 

fontes oficiais, recorrendo às páginas das 
respetivas entidades públicas, obtendo 
desta forma informação fidedigna; 

 
c) Recorrendo à linha SNS24 (808 24 24 24) 

enquanto contato preferencial para obter 
apoio e orientação perante eventuais 
casos suspeitos; 

 
 
As medidas adotadas vigoram pelo período 
temporal estabelecido no Decreto n.º 3-E/2021, 
de 12 de fevereiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República, pelo Decreto n.º 
11-A/2021, de 11 de fevereiro, entrando em 
vigor às 00:00 h do dia 15 de fevereiro de 2021 
e cessando às 23:59 horas do dia 1 de março 
de 2021, não prejudicando outras medidas que 
já foram adotadas no âmbito do combate à 
doença COVID -19, prevalecendo sobre as 
mesmas quando disponham em sentido 
contrário, e sem prejuízo de prorrogação e/ou 
modificação na medida em que a evolução da 
situação epidemiológica o venha a justificar. 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 75/DCME/CM 
 

de 15 de fevereiro de 2020 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 17 de fevereiro de 2021, 
pelo Sra. Diretora de Departamento de Obras 

Municipais 
 

(registo E/18738/2021) 
 

 
 

Substituição em período de férias (17 a 23-02-
2021) 

 
Considerando a ausência da signatária, no período 
compreendido entre 17 a 23 de fevereiro por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n. 0 51/2020, datado de 15 de janeiro de 
2020, pela Técnica Superior Arquiteta Sandra 
Correia. 
 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação, 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Carla Monteiro 
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GESTÃO 
E 

MODERNIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA 

 
 
PROCESSO: Decidido 
 
REGISTO DE ENTRADA: E/7341/2021 de 
19.01.2021 
 
REQUERENTE: Ana Lúcia da Costa Simões 
 
DECISÃO: Declarada a extinção do procedimento 
por pagamento, ao abrigo do artigo 127.º do 
Código do Código do Procedimento 
Administrativo, por despacho da Sr.ª Diretora do 
Departamento de Gestão e Modernização 
Administrativa de 17.02.2021, ao abrigo da 
Subdelegação de Competências, conferida por 
Despacho n.º 280/2020 de 05.06.2020, publicado 
em 17.06.2020, no Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 12. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 
 

AVISO nº 2718/2021 
 

PPrroocceeddiimmeennttoo  ccoonnccuurrssaall  ccoommuumm  ppaarraa  
ooccuuppaaççããoo  ddee  cciinnccoo  ppoossttooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  ddee  

aassssiisstteennttee  ooppeerraacciioonnaall,,  nnaa  áárreeaa  ffuunncciioonnaall  ddee  
ccoovveeiirroo  --  ccoonnttrraattoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  ffuunnççõõeess  

ppúúbblliiccaass  ppoorr  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  
 
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de fevereiro de 2021, com Celso Manuel Barciela 
Martins, Luís Filipe Rosado e Nuno André Lopes 
Ferreira, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 

Aviso n.º 11424/2020 - ref.ª 4, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 152, de 06 de agosto. 
 
1 de fevereiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento dos Recursos 
Humanos, 
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 30, de 12 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 2891/2021 
 

 
IInníícciioo  ddee  pprroocceeddiimmeennttoo  ddee  eellaabboorraaççããoo  ddee  

DDiissccuussssããoo  PPúúbblliiccaa  ddoo  pprroojjeettoo  ddee  RReegguullaammeennttoo  
ppaarraa  aa  GGeessttããoo  ddaass  HHoorrttaass  UUrrbbaannaass  

CCoommuunniittáárriiaass  ddee  LLoouurreess  
 
Tiago Farinha Matias, vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 1/2020 
de 2 de janeiro de 2020, torna público que este 
órgão, na 80.ª Reunião Ordinária da Câmara 
Municipal de Loures que decorreu no dia 27 de 
janeiro de 2021, de acordo com a proposta n.º 
37/2021, deliberou dar início ao período de 
Discussão Pública, do projeto de Regulamento 
para a Gestão das Hortas Urbanas Comunitárias 
de Loures, ao abrigo do disposto no artigo 101.º 
do Código do Procedimento Administrativo. Este 
projeto tem em vista estabelecer os critérios e os 
procedimentos de acesso às hortas Urbanas 
Comunitárias no Município de Loures, 
estabelecendo regras para a sua utilização e 
funcionamento. 
Mais se anuncia que é fixado um prazo de 30 dias 
úteis a contar da data de publicação no Diário da 
República para a formulação de sugestões bem 
como a apresentação de informação sobre 
quaisquer questões que possam ser consideradas 
no âmbito do presente projeto de regulamento, as 
quais deverão ser formuladas por escrito e 
dirigidas ao presidente da Câmara Municipal de 
Loures. 
A deliberação e os documentos que a integram 
encontram-se disponíveis para consulta dos 
interessados no edifício "Paços do Concelho", no 
edifício do Departamento de Gestão Urbanística, 
nas sedes das Freguesias do concelho de Loures 
e na página da Internet do Município de Loures 
(www.cm-loures.pt). 
As propostas, sugestões e contributos para o 
projeto de Regulamento em discussão pública 
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deverão ser formalizadas por escrito, estar 
identificadas, conter referência expressa à 
discussão pública em causa e dar entrada, nos 
serviços do Município de Loures, no Departamento 
de Planeamento e Gestão Urbanística, sito na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 2670 Loures, ou enviados 
para o endereço eletrónico dru@cm-loures.pt 
 
 
1 de fevereiro de 2021 
 
O Vereador, 
 

(a) Tiago Farinha Matias 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 33, de 17 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 3306/2021 
 

EExxttiinnççããoo  ddoo  vvíínnccuulloo  ddee  eemmpprreeggoo  ppúúbblliiccoo  nnaass  
ccaatteeggoorriiaass  ddee  ttééccnniiccoo  ssuuppeerriioorr,,  aassssiisstteennttee  
ooppeerraacciioonnaall  ee  aaggeennttee  mmuunniicciippaall  eessttaaggiiáárriioo  

 
Para efeitos do disposto no artigo 4.º da Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, torna-se pública a 
extinção do vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado dos seguintes 
trabalhadores: 
 
Titular da categoria de Técnico Superior, da 
carreira geral de Técnico Superior: Patrício 
Alexandre Caria de Oliveira em 31/08/2020, 
posição 2, nível 15. 
Titulares da categoria de Assistente Operacional, 
da carreira geral de Assistente Operacional: 
Abigail Gomes Sobral em 01/11/2020, posição 4, 
nível 4; António Miguel Pereira em 01/09/2020, 
posição 4, nível 4; Fernando Custódio Silva em 
20/06/2020, posição 4, nível 4; Maria Leonor 
Rodrigues Vaz Corado em 01/10/2020, posição 4, 
nível 4; Maria Lurdes Coelho Brito Garcia em 
20/06/2020, posição 4, nível 4; Maria Manuela 
Henriques Coelho Batista em 01/10/2020, posição 
4, nível 4 e Maria Manuela Soares Ferreira 
Valentim em 01/10/2020, posição 4, nível 4. 
Titular da categoria de Agente Municipal 
Estagiário, da carreira especial de Polícia 
Municipal: Tiago Batista Pereira em 13/12/2020, 
posição 4, nível 4. 
 
27 de janeiro de 2021 
 
 
 

O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos,  
 

(a) Carlos Santos 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 37, de 23 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 3307/2021 
 

RReegguullaammeennttoo  ddoo  PPrrooggrraammaa  MMuunniicciippaall  ddee  AAppooiioo  
àà  AAqquuiissiiççããoo  ddee  VVeeííccuullooss  ppaarraa  ooss  BBoommbbeeiirrooss  

VVoolluunnttáárriiooss  ddoo  CCoonncceellhhoo  ddee  LLoouurreess  
 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 37, de 23 de fevereiro de 2021) 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Aviso nº 3307/2021 
está disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 

 
 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS 
 
 

AVISO nº 3325/2021 
  

CCeelleebbrraaççããoo  ddee  ccoonnttrraattooss  ddee  ttrraabbaallhhoo  eemm  
ffuunnççõõeess  ppúúbblliiccaass  ppoorr  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaaddoo  

ccoomm  vváárriiooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
  

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/10/30, com efeitos a partir de 
2020/11/09, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 5/2019, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Engenharia Mecânica, 
correspondente à publicação dos avisos n.º 11482 
e 13970 no Diário da República, 2.ª série, n.º 133 
e n.º 171, de 2019/07/15 e 2019/09/06, com as 
ofertas de emprego na BEP sob os códigos 
OE201907/0370 e OE201909/0126, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória: José Manuel Ferreira Coelho. 
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Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/10/30, com efeitos a partir de 
2020/11/09, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 7/2019, para ocupação de dois 
postos de trabalho na categoria de Assistente 
Técnico, na área funcional de Técnico do 
Ambiente, correspondente à publicação do aviso 
n.º 15077, no Diário da República, 2.ª série, n.º 
185, de 2019/09/26, e a oferta de emprego na 
BEP sob o código OE201909/0567, com a 
remuneração correspondente à 1.ª posição 
remuneratória: Marta Filipa Mendes Azevedo e 
Ruben António Plácido Figueiredo. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/10/30, com efeitos a partir de 
2020/11/09, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 1/2020, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Carpinteiro, 
correspondente à publicação do aviso n.º 1915, no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 24, de 
2020/02/04, e a oferta de emprego na BEP sob o 
código OE202002/0059, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória: 
António Nuno Pereira Marques. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/10/30, com efeitos a partir de 
2020/11/09, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 6/2019, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria de Técnico de Informática 
de Grau 1, (Estagiário), correspondente à 
publicação do aviso n.º 11483, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 133, de 2019/07/15, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE201907/0372, com a remuneração 
correspondente ao escalão 1, e ao índice 290 da 
carreira (não revista): Carlos Alberto Gouveia 
Marta. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/11/25, com efeitos a partir de 
2020/12/01, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 2/2019, para ocupação de um posto 
de trabalho na categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Engenharia Civil, 
correspondente à publicação dos avisos n.º 11482 
e 13970 no Diário da República, 2.ª série, n.º 133 
e n.º 171, de 2019/07/15 e 2019/09/06, com as 
ofertas de emprego na BEP sob os códigos 
OE201907/0365 e OE201909/0121, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória: Ricardo Jorge Almeida Simões. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração em 
reunião de 2020/11/25, com efeitos a partir de 
2020/12/01, no âmbito do Procedimento Concursal 
Comum, Ref.ª 3/2019, para ocupação de um posto 

de trabalho na categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Engenharia Mecânica, 
correspondente à publicação dos avisos n.º 11482 
e 13970 no Diário da República, 2.ª série, n.º 133 
e n.º 171, de 2019/07/15 e 2019/09/06, com as 
ofertas de emprego na BEP sob os códigos 
OE201907/0367 e OE201909/0123, com a 
remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória: Alexandre Miguel Vala Santos. 
 
Em virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço da trabalhadora, na sequência da 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria: 
 
Com efeitos a 2020/10/01, por acordo entre a 
trabalhadora Cristina Maria Oliveira, a Câmara 
Municipal de Loures e os SIMAR enquanto serviço 
de destino, na categoria de Assistente Técnico, 
com a posição remuneratória 1. 
 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras, na carreira e categoria de 
Assistente Técnico: 
 
Com efeitos a 2020/08/08: Maria Cristina Cardoso 
Lindeza Lourenço, com a posição remuneratória 4; 
Com efeitos a 2020/08/07: Paulo Jorge Abreu 
Gonçalves, com a posição remuneratória 4; 
Com efeitos a 2020/08/07: Diogo Filipe Valverde 
Antunes, com a posição remuneratória 1; 
Com efeitos a 2020/09/07: Sónia Cristina 
Gonçalves Bernardo Ferreira, com a posição 
remuneratória 1; 
Com efeitos a 2020/10/30: Paula Alexandra 
Agostinho Ribeiro, com a posição remuneratória 1; 
Com efeitos a 2020/10/30: Sónia Sofia Alves dos 
Santos, com a posição remuneratória 2; 
Com efeitos a 2020/11/26: José Augusto Simão, 
na categoria de Assistente Técnico, na área 
funcional de Topógrafo, com a posição 
remuneratória 1. 
 
11 de fevereiro de 2021 
 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos,  
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 37, de 23 de fevereiro de 2021) 

 
 

AVISO nº 3326/2021 
 

CCeessssaaççããoo  ddaa  rreellaaççããoo  jjuurrííddiiccaa  ddee  eemmpprreeggoo  
ppúúbblliiccoo  ddee  vváárriiooss  ttrraabbaallhhaaddoorreess  
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Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica de 
emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Com a categoria de Assistente Operacional, por 
motivo de aposentação: 
 
Desligados em 2020/08/01: António Germano 
Dinis Roque Vicente, posição remuneratória 9; 
Manuel Bernardino Marques Leite, posição 
remuneratória 9; Orlando Valente Soares Fouto, 
posição remuneratória 4. 
 
Desligado em 2020/09/01: Ernesto Cardoso da 
Guia, posição remuneratória 9. 
Desligado em 2020/10/01: Manuel Jorge da Cunha 
Pinto, posição remuneratória 4; Luís Manuel 
Duarte Nunes, posição remuneratória 5. 
 
Desligados em 2020/11/01: Emílio Nascimento 
Azevedo, posição remuneratória 5; Eugénio 
Nicolau Martinho Neto, posição remuneratória 5. 
Desligado em 2020/11/28 por limite de idade: 
Avelino Juvêncio Cravid, posição remuneratória 4. 
Desligado em 2020/12/01: Adelino Pereira, 
posição remuneratória 8; 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria: 
 
Em 2020/07/31: Paulo Jorge Filipe Santos, 
Assistente Operacional, por acordo entre o 
trabalhador, a Câmara Municipal da Amadora e os 
SIMAR, posição remuneratória 4; 
 
Em 2020/08/31: Ana Maria Firmino Baptista, 
Assistente Operacional, por acordo entre a 
trabalhadora, a Escola Superior de Hotelaria e 
Turismo do Estoril e os SIMAR, posição 
remuneratória 6; 
 
Em 2020/09/01: Ana Isabel Cravo Costa 
Francisco, Assistente Técnica, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR, posição remuneratória 6; 
 
Em 2020/10/31: Ana Cristina Curto Cardeira, 
Técnica Superior, por acordo entre a trabalhadora, 
a Câmara Municipal do Seixal e os SIMAR, 
posição remuneratória 5; 
 
Em 2020/12/31: Isabel Maria da Costa Carvalho 
Amado, Coordenadora Técnica, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR, posição remuneratória 3. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por Procedimento Concursal: 

 
Em 2020/03/28: Ângelo Miguel da Silva Rodrigues, 
Assistente Operacional, posição remuneratória 4. 
 
Em 2020/08/31: Gizela Maria Carvalho Neves, 
Assistente Técnica, posição remuneratória 1. 
 
Por motivo de falecimento: 
 
Em 2020/08/26: Celeste da Conceição Silva 
Pereira, Assistente Operacional, posição 
remuneratória 4. 
Em 2020/09/10: Pedro Manuel Afonso Lopes, 
Técnico Superior, posição remuneratória 3. 
 
11 de fevereiro de 2021 
 
A Chefe de Divisão de Recursos Humanos 
 

(a) Ana Teresa Dinis 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 37, de 23 de fevereiro de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 3484/2021 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  MMaarriiaa  IIssaabbeell  

FFiigguueeiirreeddoo  EEssppaaddaa  
 
Para os devidos efeitos torna -se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
de Freguesias de Sacavém e Prior Velho e por 
acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Assistente Técnica Maria Isabel Figueiredo 
Espada nesta Câmara Municipal, com efeitos a 01 
de fevereiro de 2021, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 
 
3 de fevereiro de 2021.  
 
O Diretor do Departamento dos Recursos 
Humanos,  
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 4 

 

 
 

25 de FEVEREIRO 
de 2021 

 
 
 
 

26 

 

RETIFICAÇÃO 
 
 
Na Edição nº 2, de 27 de janeiro de 2021, no 
Índice, em Anexo Diplomas Legais, foram 
identificados, conforme ordem que se segue, o 
primeiro com inexatidão e o segundo de forma 
incompleta: 
 
− Decreto do Presidente da República nº 3-

A/2021, de 14 de janeiro; 
 

− Decreto nº 3-C/2021, de 22 de janeiro. 
 
Em vez do mencionado, deverá ler-se: 
 
− Decreto da Presidência do Conselho de 

Ministros nº 3-A/2021, de 14 de janeiro; 
 
− Decreto da Presidência do Conselho de 

Ministros nº 3-C/2021, de 22 de janeiro. 
 
 
Na Edição Especial nº 2, de 4 de fevereiro de 
2021, no Índice, em Anexo Diplomas Legais, 
foram identificados, com inexatidão: 
 
− Decreto do Presidente da República nº 3-

A/2021, de 14 de janeiro; 
 

− Decreto da Presidência de República nº9-
A/2021, de 28 de janeiro. 

 
 
Em vez do mencionado, deverá ler-se: 
 
− Decreto da Presidência do Conselho de 

Ministros nº 3-A/2021, de 14 de janeiro; 
 

− Decreto do Presidente da República nº9-
A/2021, de 28 de janeiro. 

 
 
Na Edição nº 3, de 11 de fevereiro de 2021, na 
página 27, foi publicado de forma incompleta, sem 
título: 
 
− DESPACHO Nº 50/2021 de 9 de fevereiro de 

2021 (registo E/16290/2021, de 9 de fevereiro 
de 2021) 

 
Deverá aditar-se, para melhor identificação: 
 
− DESPACHO Nº 50/2021 de 9 de fevereiro de 

2021 (registo E/16290/2021, de 9 de fevereiro 
de 2021) – TOLERÂNCIA DE PONTO – 
CARNAVAL 

 
 

 



ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 70/2021 

MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO 

(REQUALIFICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ESCOLARES)
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MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  
  
  
Entre   
  
o MUNICÍPIO DE LOURES,  pessoa coletiva de base territorial nº 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, freguesia e concelho de Loures, adiante também designado por 
MUNICÍPIO, representado pelo Presidente, ___________;  
  
a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., adiante também designada por CAIXA ou CGD, 
sociedade anónima, com sede em Lisboa na Avenida João XXI, 63, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa 
coletiva 500960046, com o capital social de 3.844.143.735,00 Euros, representada por dois 
procuradores, ______________ e _______________,  
  
  
os representantes em ambos os casos também se encontram identificados junto das respetivas 
assinaturas,   
  
  
É CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO, COM A REFERÊNCIA 2595/000388/991, O 
QUAL SE REGERÁ PELAS SEGUINTES  
  
  

CLÁUSULAS CONTRATUAIS  
  
  
1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO - Abertura de crédito.  
  
2. MONTANTE GLOBAL DO EMPRÉSTIMO - Até € 6.500.000,00 (seis milhões e quinhentos 

mil euros).  
  
3. FINALIDADE - Financiamento do(s) seguinte(s) projeto(s) de investimento:  
  

- 4.000.000,00 Euros, destinado à ESCOLA BÁSICA DO INFANTADO - 
REQUALIFICAÇÃO GERAL DO EDIFICIO E LOGRADOURO.  

- 2.500.000,00 Euros, destinado à ESCOLA BASICA Nº 5 CAMARATE – OBRA.  

  

4. PRAZO GLOBAL - 168 meses, a contar da data de perfeição do contrato.  
  

4.1- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO/DIFERIMENTO (período durante o qual os 
fundos são postos à disposição do MUNICÍPIO, vencendo-se apenas juros e outros 
encargos): Os primeiros 24 meses do prazo global.  

  
4.2- PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO (período em que haverá lugar à cobrança de 
prestações de capital e de juros e outros encargos): 144 meses a contar do termo do 
período de utilização e diferimento.  

  
5. UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS:  

  
5.1- A quantia disponibilizada será entregue pela CGD ao MUNICÍPIO, por uma 
ou mais vezes, por crédito na conta de depósito à ordem adiante indicada e 
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mediante pedido escrito do MUNICÍPIO, efetuado com uma antecedência mínima de 
três dias úteis.   

  
5.2- Cada pedido de utilização deve identificar o investimento a que respeita, bem 
como ser instruído com cópia da(s) fatura(s) a pagamento, referente(s) à mesma 
utilização.   
5.3- A CAIXA tem a faculdade de suspender as utilizações solicitadas e não 
permitir mais utilizações do crédito aberto a favor do MUNICÍPIO, caso se verifique 
alguma causa de exigibilidade antecipada nos termos estabelecidos no presente 
Contrato.   
5.4- A Caixa poderá exigir a prova da efetiva aplicação das verbas utilizadas, 
independentemente de o MUNICÍPIO o fazer por iniciativa própria, até 60 dias após a 
libertação dos fundos.  

  
6. FORMA DE UTILIZAÇÃO - Os fundos serão utilizados mediante crédito na conta de 

depósitos à ordem adiante indicada, na sequência de pedido escrito do MUNICÍPIO dirigido 
a Avenida Joao XXI, 63 (Edifício Sede), 1000-300 Lisboa, efetuado nos termos previstos na 
cláusula anterior.   

  
7. TAXA DE JURO  

7.1- O capital em dívida vence juros à taxa de 0,41% ao ano, acrescida de uma 
componente variável, sempre que positiva, correspondente à média aritmética 
simples das Taxas Euribor a 6 meses, apurada com referência ao mês 
imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de juros, 
componente arredondada para a milésima de ponto percentual mais próxima, 
segundo a seguinte convenção: (i) quando a 4.ª casa decimal for igual ou superior a 
cinco, o arredondamento será feito por excesso; (ii) quando a 4.ª casa decimal for 
inferior a cinco, o arredondamento será feito por defeito, donde, sendo, nesta data, a 
média das Taxas Euribor a 6 meses, nos termos acima referidos, de -0,529%, a taxa 
nominal é de 0,41% ao ano.  
7.2- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se a Taxa Euribor na 
base de cálculo atual 360 dias, divulgada pela REUTERS, página Euribor 01.  
7.3- Caso a atual Taxa Euribor seja substituída por outra, será esta aplicada nos 
mesmos termos. Se, porém, a Taxa Euribor deixar de ser divulgada, sem ser 
substituída por outra, aplicar-se-á, em substituição, a Taxa Eurolibor a 360 dias para 
o mesmo prazo ou, na falta desta, a taxa resultante da média aritmética das taxas 
oferecidas no mercado monetário do Euro às 11 horas em Bruxelas, para o mesmo 
prazo, por quatro bancos escolhidos pela Caixa de entre o painel de bancos que 
tenham sido contribuidores para a Euribor.  

  
8. TAE: A taxa anual efetiva (TAE), calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de 

Agosto, na data da feitura do contrato, é de 0,411%. Posteriormente, a TAE será calculada 
com base na fórmula constante do anexo 2 do Decreto-Lei n.º 220/94, por não ser possível 
fixá-la antecipadamente.  

  
9. PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSO DO CAPITAL:  
  

9.1- Antes do período de amortização, os juros serão calculados dia a dia sobre o 
capital em cada momento em dívida e liquidados e pagos, postecipada e 
sucessivamente, no termo de cada período de contagem de juros; durante o período 
de amortização, os juros serão incluídos nas prestações adiante referidas.  
9.2- Entende-se, para efeitos deste contrato, por período de contagem de juros o 
semestre, iniciando-se o primeiro período na data da perfeição do contrato.   
9.3- O empréstimo será reembolsado em prestações semestrais, de capital e 
juros, sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira no semestre seguinte ao do final 
do período de diferimento, no dia correspondente ao da perfeição deste contrato, e 
as restantes em igual dia dos semestres seguintes.  
9.4- Caso a data da perfeição do contrato ocorra num dos últimos cinco dias do 
mês que estiver em curso, as prestações de juros e de capital só serão pagas no 
terceiro dia útil do mês seguinte relativamente à data em que as mesmas seriam 
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exigíveis de acordo com os números anteriores, vencendo-se juros até à data do 
pagamento.  

  
10. REEMBOLSO ANTECIPADO: Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte 

do capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então 
em curso, não havendo qualquer tipo de penalização para o MUNICÍPIO, desde que o 
reembolso ocorra no final de um período de contagem de juros e mediante pré-aviso de 30 
dias.  

  
11. FORMA DOS PAGAMENTOS - Todos os pagamentos que forem devidos pelo MUNICÍPIO 

nos termos do presente contrato serão efetuados por débito na conta referida na cláusula 
13. que aquele se obriga a provisionar antecipadamente com os fundos suficientes, ficando 
a Caixa autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.  

  
  
  
12. COMISSÕES:  

12.1- O presente contrato fica isento do pagamento de qualquer comissão, com 
exceção da prevista do número 12.2 infra.    
12.2- O MUNICÍPIO obriga-se a pagar uma comissão pela recuperação de valores 
em dívida, prevista no preçário, correspondente a 4% do montante de cada 
prestação - capital e ou juros remuneratórios – vencida e não paga, com os 
seguintes limites, a que acrescem, em qualquer caso, os respetivos impostos:  
a) Limite mínimo, atualmente, de € 12,00 (doze euros);  
b) Limite máximo (i) de, atualmente, €150,00 (cento e cinquenta euros) ou (ii) de 

montante correspondente a 0,5% do valor da prestação de capital e ou juros 
remuneratórios vencida e não paga, desde que o valor não pago no vencimento 
exceda € 50.000,00 (cinquenta mil euros).  

12.3- Os valores previstos nas alíneas a) e b)(i) do n.º 2 serão atualizados no início 
de cada ano civil, nos termos da lei.  

  
13. CONTA DE DEPÓSITO À ORDEM: A utilização e os reembolsos previstos neste contrato 

serão efetuados através da conta de depósito à ordem n.º 0402.000012.632, constituída 
em nome do MUNICÍPIO, na Agência da CAIXA em Loures II.  

  
14. INCUMPRIMENTO – JUROS: Em caso de incumprimento da obrigação de pagamento 

de (i) capital e/ou (ii) comissões, com exceção da comissão pela recuperação de valores 
em dívida enquanto não tiver acrescido ao capital nos termos previstos na lei, despesas e 
encargos, a CAIXA poderá cobrar, dia a dia e por todo o período de duração do 
incumprimento, juros calculados à taxa estipulada na cláusula com a epígrafe “Taxa de 
juro”, acrescida de uma sobretaxa até 3% ou outra que seja legalmente admitida.   

  
15. GARANTIA: O empréstimo é garantido nos termos gerais de direito, podendo a Caixa 

recorrer, designadamente, ao mecanismo previsto no artigo 39º da Lei 73/2013, de 03 de 
setembro.  

  
16. OUTRAS OBRIGAÇÕES:  

16.1- O MUNICÍPIO obriga-se, ainda, ao seguinte:   
a) Não utilizar os fundos postos à sua disposição para fins diferentes dos 
previstos no presente contrato e prestar todas as informações sobre a aplicação do 
presente empréstimo;  
b) Fornecer gratuitamente, quando solicitados, quaisquer elementos de 
informação relativos à sua contabilidade e gestão, designadamente o Balanço e a 
Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa, os Mapas de Empréstimos e de 
Outras Dívidas a Terceiros, bem como quaisquer outros relacionados com o Contrato 
e o seu cumprimento.  
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c) Comunicar imediatamente qualquer situação ou evento que possa prejudicar 
ou impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato;  

  
17. COMUNICAÇÕES, AVISOS E CITAÇÃO (DOMICÍLIO/SEDE):  

17.1- As comunicações e os avisos escritos dirigidos pela CGD serão sempre 
enviados para o endereço constante do presente contrato, devendo o contratante 
informar imediatamente a CGD de qualquer alteração do referido endereço 
__________, quando registados, presumem-se feitos, salvo prova em contrário, no 
terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte, se esse o não for.  
17.2- As comunicações e os avisos têm-se por efetuados se só por culpa do 
destinatário não forem por ele oportunamente recebidos.   
17.3- Para efeitos de citação, em caso de litígio judicial, o domicílio/sede será o 
indicado pela parte no presente contrato.  

  
18. DESPESAS:  

18.1- Correrão por conta do MUNICÍPIO e serão por ele pagas quaisquer 
despesas ou encargos relacionados com a celebração e extinção deste contrato e 
respetivas garantias se existentes, designadamente os relativos a avaliações, 
registos e escrituras.    
18.2- Qualquer uma das partes inadimplente é responsável por todas as despesas 
judiciais e extrajudiciais, incluindo honorários de advogados e de solicitadores, 
devidamente documentadas, que a contraparte haja de fazer para garantia e 
cobrança do seu crédito, caso a mesma venha a ter vencimento de causa.  
18.3- Se o MUNICÍPIO não pagar atempadamente qualquer das mencionadas 
despesas, poderá a CAIXA fazê-lo, se assim o entender, tendo, nesse caso, direito 
ao respetivo reembolso. No entanto, o direito ao reembolso de despesas fundadas na 
mora do MUNICÍPIO está limitado às despesas que, por conta deste, tenham sido 
suportadas pela CAIXA perante terceiros, mediante apresentação da respetiva 
justificação documental.  

  
19. INCUMPRIMENTO/EXIGIBILIDADE ANTECIPADA  

19.1- A CAIXA poderá considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o 
seu imediato pagamento no caso de, designadamente:  
a) Incumprimento pelo MUNICÍPIO de qualquer obrigação decorrente deste contrato;   
b) Se aplicável, venda, permuta, arrendamento, cedência de exploração ou qualquer 

outra forma de alienação ou oneração, incluindo a realização de quaisquer 
contratos-promessa, sem o prévio acordo, escrito, da CAIXA, dos bens dados em 
garantia das obrigações emergentes do presente contrato e, bem assim, a sua 
desvalorização que não resulte de uso corrente;  

c) Verificação de qualquer situação, evento, ocorrência ou facto que possa prejudicar 
ou impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato.  

19.2- O não exercício pela CGD de qualquer direito ou faculdade que pelo 
presente contrato lhe sejam conferidos, em nenhum caso significará renúncia a tal 
direito ou faculdade, pelo que se manterão válidos e eficazes não obstante o seu não 
exercício.  
19.3- A eventual concessão pela CGD de um prazo adicional para cumprimento de 
determinada obrigação não constitui precedente suscetível de ser invocado no 
futuro.  

  
20. CONFISSÃO DE DÍVIDA: O MUNICÍPIO confessa-se devedor das quantias 

disponibilizadas através desta abertura de crédito, dos respetivos juros, comissões, 
despesas e demais encargos previstos no presente contrato.  

  
21. MEIOS DE PROVA:   

21.1- Fica convencionado que o extrato de conta do empréstimo e, bem assim, 
todos os documentos de débito emitidos pela CGD, e relacionados com o presente 
contrato, serão havidos para todos os efeitos legais como documentos suficientes 
para prova e determinação dos montantes em dívida, tendo em vista a exigência, a 
justificação ou a reclamação judiciais dos créditos que delas resultem em qualquer 
processo.  
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21.2- As partes acordam, ainda, que o registo informático ou a sua reprodução em 
qualquer suporte constituem meios de prova das operações ou movimentos 
efetuados.   

  
22. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:  

22.1- Na relação comercial com os seus clientes, a CGD procede ao tratamento de 
dados pessoais tendo como finalidades determinadas, explícitas e legítimas, a 
identificação e conhecimento (“know your customer”) dos clientes, a análise da sua 
capacidade económicofinanceira e postura no mercado, a avaliação comercial e de 
risco de operações contratadas ou a contratar, a prevenção e controlo da fraude e a 
prossecução da atividade bancária e de intermediação financeira.  
22.2- Os tratamentos de dados pessoais fornecidos são necessários para a 
execução do contrato celebrado, para as diligências pré-contratuais realizadas a 
pedido do MUNICÍPIO, bem como para o cumprimento de obrigações legais que 
regem o exercício da atividade da CGD, em particular as decorrentes da regulação 
bancária europeia e nacional emitida por autoridades de supervisão, da Lei do 
Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, do 
Código Comercial, do Código dos Valores Mobiliários e do Regime Jurídico do 
Cheque sem Provisão.  
22.3- Se necessário, os dados serão tratados para salvaguarda de interesses 
legítimos da CGD e de terceiros, nomeadamente na consulta e intercâmbio de dados 
com sistemas de informação creditícia para avaliação de solvabilidade e para 
determinar riscos de incumprimento na concessão de crédito.  
22.4- Os titulares dos dados que celebram o contrato prestam o seu consentimento 
livre, expresso e explícito para a CGD comunicar os seus dados pessoais, 
assegurando a confidencialidade quanto aos mesmos, bem como a sua utilização de 
modo não incompatível com as finalidades determinantes da recolha, às seguintes 
entidades: (i) sociedades gestoras no âmbito de processos de titularização de 
créditos e no âmbito de emissão de obrigações hipotecárias, nos termos previstos na 
respetiva legislação, limitandose a utilização dos dados em função do objeto social 
daquelas entidades;  (ii) candidatas a cessionárias no âmbito de operações de venda 
de créditos da CGD. do MUNICÍPIO obriga-se a obter o consentimento dos titulares 
de dados pessoais que não celebram o contrato, mas cujos dados são comunicados 
à CGD pelo MUNICÍPIO, para os efeitos do parágrafo antecedente.  
22.5- A CGD poderá transmitir os dados pessoais a entidades parceiras e a 
empresas do Grupo CGD, incluindo Agrupamentos Complementares de Empresas, 
assegurando-se a confidencialidade dos dados, o cumprimento da política de 
privacidade implementada de acordo com as exigências legais aplicáveis, a sua 
utilização de acordo com o objeto social de cada uma das empresas do Grupo CGD 
e sempre de forma compatível com as finalidades determinantes do tratamento.  
22.6- A CGD poderá subcontratar o tratamento de dados pessoais, apenas 
recorrendo a entidades que apresentem garantias suficientes de execução de 
medidas técnicas e organizativas adequadas que assegurem o cumprimento dos 
requisitos legais aplicáveis e a defesa dos direitos do titular dos dados. A CGD 
poderá recorrer a subcontratantes quando entenda que, atendendo nomeadamente à 
especificidade ou ao carácter rotineiro das tarefas, com tal procedimento melhor 
prossegue a prestação aos seus clientes de um serviço com elevados padrões de 
eficiência.    
22.7- Nos casos previstos na lei, a CGD poderá fornecer dados a autoridades, 
nacionais ou estrangeiras, de supervisão e de fiscalização, judiciais, fiscais e 
administrativas.  
22.8- A CGD poderá recolher informação adicional, ainda que por via indireta, 
destinada a atualizar ou a complementar dados, nomeadamente no âmbito da gestão 
de risco e da recuperação de crédito, incluindo a recolha, transmissão e 
processamento de dados obtidos junto de organismos públicos, nomeadamente junto 
de sistemas de informação creditícia, ou ainda junto de entidades devidamente 
legitimadas para o efeito, para confirmação ou obtenção de dados ou elementos 
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necessários à execução dos contratos, assim como para responder a solicitações 
das entidades de supervisão.   
22.9- A CGD observa as normas legais relativas aos prazos de conservação de 
dados pessoais e de documentos, podendo conservar dados:   
a) Até dez anos após o termo da relação contratual;  
b) Enquanto subsistirem obrigações emergentes de relação contratual;  
c) Enquanto um direito puder ser oponível à CGD.  
22.10- A CGD é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, 
podendo os titulares de dados pessoais apresentar as questões relativas aos 
mesmos através da área Espaço Cliente, disponível no sítio de internet www.cgd.pt, 
podendo ainda endereçá-las ao Data Protection Officer, na sede social da CGD, sita 
na Avenida João XXI, nº 63, 1000-300 Lisboa.  
22.11- Aos titulares de dados pessoais são conferidos os direitos de acesso, 
retificação, limitação do tratamento, portabilidade, apagamento e oposição ao 
tratamento dos dados, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que 
revoga a Diretiva 95/46/CE.    

  
23. COMUNICAÇÃO  DAS  RESPONSABILIDADES  À  CENTRAL  DE 

RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO DO BANCO DE PORTUGAL:  
23.1- Nos termos da Instrução n.º 17/2018, do Banco de Portugal (“Instrução do 
BdP”), a CGD está obrigada a comunicar à Central de Responsabilidades de Crédito 
(“CRC”) do Banco de Portugal, em cumprimento dos deveres legais e regulatórios 
que lhe são aplicáveis e para efeitos de centralização e divulgação da informação, 
em relação a cada devedor, informações respeitantes às responsabilidades de 
crédito por este contraídas, em relação às quais se verifique, pelo menos, uma das 
seguintes situações previstas no ponto 3.2.1 da referida Instrução:  

i.           Impliquem risco de crédito para a CGD;  
ii.         Constituam um ativo da CGD;  
iii. Sejam reconhecidas nos termos da norma contabilística aplicável e já tenham 

originado, no passado, um risco de crédito para a CGD;  
iv. Sejam geridas pela CGD e cujo credor não seja uma entidade participante da CRC. 

23.2- Na comunicação referida no número anterior da presente cláusula, será 
facultado pela CGD à CRC um conjunto de informações organizadas por blocos de 
informação, tipificados na citada Instrução, que compreendem a identificação e 
caracterização de cada entidade interveniente num contrato/instrumento, a 
caracterização do contrato, as garantias que lhe estão associadas, a informação 
financeira e contabilística relativa a esse contrato e a informação referente ao risco 
do contrato e da entidade interveniente no mesmo.  
23.3- Para efeitos da Instrução do BdP, a identificação e caracterização de cada 
entidade interveniente num contrato/instrumento abrangerá qualquer entidade do tipo 
pessoa singular, coletiva ou equiparada, residente ou não residente em Portugal, que 
intervenha, nomeadamente, como devedor, apresentando responsabilidades de 
crédito efetivas e/ou responsabilidades de crédito potenciais, ou como avalista/fiador.  
23.4- A CGD informará cada um dos devedores do início da comunicação em 
situação de incumprimento, sendo esta informação transmitida àqueles previamente 
ao seu envio à CRC; a comunicação à CRC da situação de incumprimento dos 
fiadores ou avalistas, se existirem, só ocorrerá após os mesmos serem informados 
pela CGD da situação de incumprimento dos devedores e não procederem ao 
pagamento que lhes seja devido no prazo estabelecido pela CGD para o efeito.  
23.5- Os devedores têm o direito de conhecer a informação que a seu respeito 
tenha sido transmitida à CRC pela CGD, de acordo com o previsto na Instrução do 
BdP e, quando verifiquem a existência de erros ou omissões, devem solicitar a sua 
retificação ou atualização junto da CGD, a qual fica obrigada a proceder em 
conformidade, remetendo, para o efeito, as necessárias comunicações ao Banco de 
Portugal no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir do momento em que 
tome conhecimento da omissão ou da comunicação indevida de qualquer 
informação.  
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24. SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:   
24.1- A relação da Caixa com o MUNICÍPIO pauta-se pela observância de uma 
estrita confidencialidade, segurança e proteção de informação e pelo cumprimento 
dos deveres que sobre si impendem, através da implementação de procedimentos e 
adoção das diretrizes, recomendações e boas práticas em matéria de segurança da 
informação e proteção de dados sensíveis, nomeadamente de não revelar ou utilizar 
informações sobre factos ou elementos respeitantes ao MUNICÍPIO, a não ser 
mediante autorização do mesmo ou quando a lei a obrigue.  
24.2- Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 79º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
298/92, de 31 de Dezembro, o MUNICÍPIO autoriza a Caixa a transmitir informações 
contabilísticas e/ou informações relativas ao relacionamento comercial, mantido 
entre a mesma Caixa e o MUNICÍPIO, a entidades que integram o Grupo Caixa 
Geral de Depósitos, incluindo, para este efeito, as filiais e/ou outros bancos 
participados pela Caixa sedeados fora do território nacional.  

  
25. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, 

aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do 
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.   

  
26. DATA DA PERFEIÇÃO DO CONTRATO/FORMALIDADES:  

26.1- É condição precedente à celebração deste contrato a apresentação de prova 
documental junto da Caixa comprovando que foram obtidas as necessárias 
deliberações dos órgãos municipais competentes.  
26.2- A aprovação da Assembleia Municipal deverá ser obtida por maioria absoluta 
dos respetivos membros em efetividade de funções, nos termos do n.º 6 do artigo 
49º da Lei 73/2013, de 03/09.   
26.3- O presente contrato considera-se celebrado na data aposta pela CGD no 
espaço indicado para a data de celebração e quando contiver as assinaturas de 
todos os CONTRATANTES.  
26.4- O presente contrato só produz efeitos após notificação por escrito, pelo 
Município à CGD, do comprovativo de obtenção de Visto concordante do Tribunal de 
Contas.  
26.5- Após receção do comprovativo referido no número anterior, a CGD preenche 
o espaço indicado para a data de perfeição a partir da qual o contrato produz efeitos. 
A CGD dará conhecimento ao Município da data de perfeição, mediante simples 
entrega de fotocópia ou duplicado do contrato, que conterá a indicação da data de 
perfeição e, bem assim, da taxa de juro nominal e da TAE aplicáveis no primeiro 
período de contagem de juros.  

  
  
Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes 
ao MUNICÍPIO.  
  
Data de celebração: Lisboa, 02 de fevereiro de 2021.  
  
  
MUNICÍPIO DE LOURES                                  CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
______________          ______________________  
  
              ______________________  
Qualidade: __________        Qualidade: Procuradores  
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Data da perfeição: __ de ___________ de 20__.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Anexos: - Plano de pagamentos para apresentação no Tribunal de Contas;  
  
Isento de Imposto do Selo – Alínea a) do artº 6º do Código do Imposto do Selo, aprovado pela Lei 150/99, de 11/09, na 
sua atual redação  
  
  
  



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 71/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO DE MÉDIO E LONGO PRAZO  

(REQUALIFICAÇÃO DA FRENTE RIBEIRINHA) 
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MINUTA DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  
  
  
Entre   
  
o MUNICÍPIO DE LOURES,  pessoa coletiva de base territorial nº 501294996, com sede na 
Praça da Liberdade, freguesia e concelho de Loures, adiante também designado por 
MUNICÍPIO, representado pelo(a)  Presidente, ___________;  
  
a CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A., adiante também designada por CAIXA ou CGD, 
sociedade anónima, com sede em Lisboa na Avenida João XXI, 63, matriculada na 
Conservatória do Registo Comercial de Lisboa com o número único de matrícula e de pessoa 
coletiva 500960046, com o capital social de 3.844.143.735,00 Euros, representada por dois 
procuradores, ______________ e _______________,  
  
  
os representantes em ambos os casos também se encontram identificados junto das respetivas 
assinaturas,   
  
  
É CELEBRADO O PRESENTE CONTRATO, COM A REFERÊNCIA 2595/000388/991, O 
QUAL SE REGERÁ PELAS SEGUINTES  
  
  

CLÁUSULAS CONTRATUAIS 
  
  
1. NATUREZA DO EMPRÉSTIMO - Abertura de crédito.  
  
2. MONTANTE GLOBAL DO EMPRÉSTIMO - Até € 4.927.436,01 (quatro milhões, 

novecentos e vinte e sete mil, quatrocentos e trinta e seis euros e um cêntimo).  
  
3. FINALIDADE - Financiamento do(s) seguinte(s) projeto(s) de investimento:  
  

- Investimentos municipais no âmbito do projeto Loures Ciclável.  

 

4. PRAZO GLOBAL - 168 meses, a contar da data de perfeição do contrato.  
  

4.1- PERÍODO DE UTILIZAÇÃO/DIFERIMENTO (período durante o qual os 
fundos são postos à disposição do MUNICÍPIO, vencendo-se apenas juros e outros 
encargos): Os primeiros 24 meses do prazo global.  

  
4.2- PERÍODO DE AMORTIZAÇÃO (período em que haverá lugar à cobrança de 
prestações de capital e de juros e outros encargos): 144 meses a contar do termo do 
período de utilização e diferimento.  

  
5. UTILIZAÇÃO DOS FUNDOS:  

  
5.1- A quantia disponibilizada será entregue pela CGD ao MUNICÍPIO, por uma 
ou mais vezes, por crédito na conta de depósito à ordem adiante indicada e 
mediante pedido escrito do MUNICÍPIO, efetuado com uma antecedência mínima de 
três dias úteis.   

  



 

  2 

5.2- Cada pedido de utilização deve identificar o investimento a que respeita, bem 
como ser instruído com cópia da(s) fatura(s) a pagamento, referente(s) à mesma 
utilização.   
5.3- A CAIXA tem a faculdade de suspender as utilizações solicitadas e não 
permitir mais utilizações do crédito aberto a favor do MUNICÍPIO, caso se verifique 
alguma causa de exigibilidade antecipada nos termos estabelecidos no presente 
Contrato.   
5.4- A Caixa poderá exigir a prova da efetiva aplicação das verbas utilizadas, 
independentemente de o MUNICÍPIO o fazer por iniciativa própria, até 60 dias após a 
libertação dos fundos.  

  
6. FORMA DE UTILIZAÇÃO - Os fundos serão utilizados mediante crédito na conta de 

depósitos à ordem adiante indicada, na sequência de pedido escrito do MUNICÍPIO dirigido 
a Avenida Joao XXI, 63 (Edifício Sede), 1000-300 Lisboa, efetuado nos termos previstos na 
cláusula anterior.   

  
7. TAXA DE JURO  

7.1- O capital em dívida vence juros à taxa de 0,41% ao ano, acrescida de uma 
componente variável, sempre que positiva, correspondente à média aritmética 
simples das Taxas Euribor a 6 meses, apurada com referência ao mês 
imediatamente anterior ao do início de cada período de contagem de juros, 
componente arredondada para a milésima de ponto percentual mais próxima, 
segundo a seguinte convenção: (i) quando a 4.ª casa decimal for igual ou superior a 
cinco, o arredondamento será feito por excesso; (ii) quando a 4.ª casa decimal for 
inferior a cinco, o arredondamento será feito por defeito, donde, sendo, nesta data, a 
média das Taxas Euribor a 6 meses, nos termos acima referidos, de -0,529%, a taxa 
nominal é de 0,41% ao ano.  
7.2- Para efeitos do disposto no número anterior, considera-se a Taxa Euribor na 
base de cálculo atual 360 dias, divulgada pela REUTERS, página Euribor 01.  
7.3- Caso a atual Taxa Euribor seja substituída por outra, será esta aplicada nos 
mesmos termos. Se, porém, a Taxa Euribor deixar de ser divulgada, sem ser 
substituída por outra, aplicar-se-á, em substituição, a Taxa Eurolibor a 360 dias para 
o mesmo prazo ou, na falta desta, a taxa resultante da média aritmética das taxas 
oferecidas no mercado monetário do Euro às 11 horas em Bruxelas, para o mesmo 
prazo, por quatro bancos escolhidos pela Caixa de entre o painel de bancos que 
tenham sido contribuidores para a Euribor.  

  
8. TAE: A taxa anual efetiva (TAE), calculada nos termos do Decreto-Lei n.º 220/94, de 23 de 

Agosto, na data da feitura do contrato, é de 0,411%. Posteriormente, a TAE será calculada 
com base na fórmula constante do anexo 2 do Decreto-Lei n.º 220/94, por não ser possível 
fixá-la antecipadamente.  

  
9. PAGAMENTO DE JUROS E REEMBOLSO DO CAPITAL:  
  

9.1- Antes do período de amortização, os juros serão calculados dia a dia sobre o 
capital em cada momento em dívida e liquidados e pagos, postecipada e 
sucessivamente, no termo de cada período de contagem de juros; durante o período 
de amortização, os juros serão incluídos nas prestações adiante referidas.  
9.2- Entende-se, para efeitos deste contrato, por período de contagem de juros o 
semestre, iniciando-se o primeiro período na data da perfeição do contrato.   
9.3- O empréstimo será reembolsado em prestações semestrais, de capital e 
juros, sucessivas e iguais, vencendo-se a primeira no semestre seguinte ao do final 
do período de diferimento, no dia correspondente ao da perfeição deste contrato, e 
as restantes em igual dia dos semestres seguintes.  
9.4- Caso a data da perfeição do contrato ocorra num dos últimos cinco dias do 
mês que estiver em curso, as prestações de juros e de capital só serão pagas no 
terceiro dia útil do mês seguinte relativamente à data em que as mesmas seriam 
exigíveis de acordo com os números anteriores, vencendo-se juros até à data do 
pagamento.  
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10. REEMBOLSO ANTECIPADO: Em caso de reembolso antecipado da totalidade ou de parte 
do capital em dívida serão apenas devidos os juros relativos ao período de contagem então 
em curso, não havendo qualquer tipo de penalização para o MUNICÍPIO, desde que o 
reembolso ocorra no final de um período de contagem de juros e mediante pré-aviso de 30 
dias.  

  
11. FORMA DOS PAGAMENTOS - Todos os pagamentos que forem devidos pelo MUNICÍPIO 

nos termos do presente contrato serão efetuados por débito na conta referida na cláusula 
13. que aquele se obriga a provisionar antecipadamente com os fundos suficientes, ficando 
a Caixa autorizada a proceder aos movimentos necessários na data do vencimento.  

  
  
  
12. COMISSÕES:  

12.1- O presente contrato fica isento do pagamento de qualquer comissão, com 
exceção da prevista do número 12.2 infra.    
12.2- O MUNICÍPIO obriga-se a pagar uma comissão pela recuperação de valores 
em dívida, prevista no preçário, correspondente a 4% do montante de cada 
prestação - capital e ou juros remuneratórios – vencida e não paga, com os 
seguintes limites, a que acrescem, em qualquer caso, os respetivos impostos:  
a) Limite mínimo, atualmente, de € 12,00 (doze euros);  
b) Limite máximo (i) de, atualmente, €150,00 (cento e cinquenta euros) ou (ii) de 

montante correspondente a 0,5% do valor da prestação de capital e ou juros 
remuneratórios vencida e não paga, desde que o valor não pago no vencimento 
exceda € 50.000,00 (cinquenta mil euros).  

12.3- Os valores previstos nas alíneas a) e b)(i) do n.º 2 serão atualizados no início 
de cada ano civil, nos termos da lei.  

  
13. CONTA DE DEPÓSITO À ORDEM: A utilização e os reembolsos previstos neste contrato 

serão efetuados através da conta de depósito à ordem n.º 0402.000012.632, constituída 
em nome do MUNICÍPIO, na Agência da CAIXA em Loures II.  

  
14. INCUMPRIMENTO – JUROS: Em caso de incumprimento da obrigação de pagamento 

de (i) capital e/ou (ii) comissões, com exceção da comissão pela recuperação de valores 
em dívida enquanto não tiver acrescido ao capital nos termos previstos na lei, despesas e 
encargos, a CAIXA poderá cobrar, dia a dia e por todo o período de duração do 
incumprimento, juros calculados à taxa estipulada na cláusula com a epígrafe “Taxa de 
juro”, acrescida de uma sobretaxa até 3% ou outra que seja legalmente admitida.   

  
15. GARANTIA: O empréstimo é garantido nos termos gerais de direito, podendo a Caixa 

recorrer, designadamente, ao mecanismo previsto no artigo 39º da Lei 73/2013, de 03 de 
setembro.  

  
16. OUTRAS OBRIGAÇÕES:  

16.1- O MUNICÍPIO obriga-se, ainda, ao seguinte:   
a) Não utilizar os fundos postos à sua disposição para fins diferentes dos 
previstos no presente contrato e prestar todas as informações sobre a aplicação do 
presente empréstimo;  
b) Fornecer gratuitamente, quando solicitados, quaisquer elementos de 
informação relativos à sua contabilidade e gestão, designadamente o Balanço e a 
Demonstração de Resultados, os Fluxos de Caixa, os Mapas de Empréstimos e de 
Outras Dívidas a Terceiros, bem como quaisquer outros relacionados com o Contrato 
e o seu cumprimento.  
c) Comunicar imediatamente qualquer situação ou evento que possa prejudicar 
ou impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato;  
d)  
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17. COMUNICAÇÕES, AVISOS E CITAÇÃO (DOMICÍLIO/SEDE):  
17.1- As comunicações e os avisos escritos dirigidos pela CGD serão sempre 
enviados para o endereço constante do presente contrato, devendo o contratante 
informar imediatamente a CGD de qualquer alteração do referido endereço 
________, quando registados, presumem-se feitos, salvo prova em contrário, no 
terceiro dia posterior ao do registo ou no primeiro dia útil seguinte, se esse o não for.  
17.2- As comunicações e os avisos têm-se por efetuados se só por culpa do 
destinatário não forem por ele oportunamente recebidos.   
17.3- Para efeitos de citação, em caso de litígio judicial, o domicílio/sede será o 
indicado pela parte no presente contrato.  

  
18. DESPESAS:  

18.1- Correrão por conta do MUNICÍPIO e serão por ele pagas quaisquer 
despesas ou encargos relacionados com a celebração e extinção deste contrato e 
respetivas garantias se existentes, designadamente os relativos a avaliações, 
registos e escrituras.    
18.2- Qualquer uma das partes inadimplente é responsável por todas as despesas 
judiciais e extrajudiciais, incluindo honorários de advogados e de solicitadores, 
devidamente documentadas, que a contraparte haja de fazer para garantia e 
cobrança do seu crédito, caso a mesma venha a ter vencimento de causa.  
18.3- Se o MUNICÍPIO não pagar atempadamente qualquer das mencionadas 
despesas, poderá a CAIXA fazê-lo, se assim o entender, tendo, nesse caso, direito 
ao respetivo reembolso. No entanto, o direito ao reembolso de despesas fundadas na 
mora do MUNICÍPIO está limitado às despesas que, por conta deste, tenham sido 
suportadas pela CAIXA perante terceiros, mediante apresentação da respetiva 
justificação documental.  

  
19. INCUMPRIMENTO/EXIGIBILIDADE ANTECIPADA  

19.1- A CAIXA poderá considerar antecipadamente vencida toda a dívida e exigir o 
seu imediato pagamento no caso de, designadamente:  
a) Incumprimento pelo MUNICÍPIO de qualquer obrigação decorrente deste contrato;   
b) Se aplicável, venda, permuta, arrendamento, cedência de exploração ou qualquer 

outra forma de alienação ou oneração, incluindo a realização de quaisquer 
contratos-promessa, sem o prévio acordo, escrito, da CAIXA, dos bens dados em 
garantia das obrigações emergentes do presente contrato e, bem assim, a sua 
desvalorização que não resulte de uso corrente;  

c) Verificação de qualquer situação, evento, ocorrência ou facto que possa prejudicar 
ou impedir o cumprimento das obrigações por si assumidas no presente contrato.  

19.2- O não exercício pela CGD de qualquer direito ou faculdade que pelo 
presente contrato lhe sejam conferidos, em nenhum caso significará renúncia a tal 
direito ou faculdade, pelo que se manterão válidos e eficazes não obstante o seu não 
exercício.  
19.3- A eventual concessão pela CGD de um prazo adicional para cumprimento de 
determinada obrigação não constitui precedente suscetível de ser invocado no 
futuro.  

  
20. CONFISSÃO DE DÍVIDA: O MUNICÍPIO confessa-se devedor das quantias 

disponibilizadas através desta abertura de crédito, dos respetivos juros, comissões, 
despesas e demais encargos previstos no presente contrato.  

  
21. MEIOS DE PROVA:   

21.1- Fica convencionado que o extrato de conta do empréstimo e, bem assim, 
todos os documentos de débito emitidos pela CGD, e relacionados com o presente 
contrato, serão havidos para todos os efeitos legais como documentos suficientes 
para prova e determinação dos montantes em dívida, tendo em vista a exigência, a 
justificação ou a reclamação judiciais dos créditos que delas resultem em qualquer 
processo.  
21.2- As partes acordam, ainda, que o registo informático ou a sua reprodução em 
qualquer suporte constituem meios de prova das operações ou movimentos 
efetuados.   



  

  

 Caixa Geral de Depósitos, S.A.� Sede Social: Av. João XXI, 63 - 1000-300 LISBOA * PORTUGAL � Capital Social € 3.844.143.735 � CRCL e Contribuinte 500 960 046  5 
  

  
22. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS:  

22.1- Na relação comercial com os seus clientes, a CGD procede ao tratamento de 
dados pessoais tendo como finalidades determinadas, explícitas e legítimas, a 
identificação e conhecimento (“know your customer”) dos clientes, a análise da sua 
capacidade económicofinanceira e postura no mercado, a avaliação comercial e de 
risco de operações contratadas ou a contratar, a prevenção e controlo da fraude e a 
prossecução da atividade bancária e de intermediação financeira.  
22.2- Os tratamentos de dados pessoais fornecidos são necessários para a 
execução do contrato celebrado, para as diligências pré-contratuais realizadas a 
pedido do MUNICÍPIO, bem como para o cumprimento de obrigações legais que 
regem o exercício da atividade da CGD, em particular as decorrentes da regulação 
bancária europeia e nacional emitida por autoridades de supervisão, da Lei do 
Combate ao Branqueamento de Capitais e ao Financiamento do Terrorismo, do 
Código Comercial, do Código dos Valores Mobiliários e do Regime Jurídico do 
Cheque sem Provisão.  
22.3- Se necessário, os dados serão tratados para salvaguarda de interesses 
legítimos da CGD e de terceiros, nomeadamente na consulta e intercâmbio de dados 
com sistemas de informação creditícia para avaliação de solvabilidade e para 
determinar riscos de incumprimento na concessão de crédito.  
22.4- Os titulares dos dados que celebram o contrato prestam o seu consentimento 
livre, expresso e explícito para a CGD comunicar os seus dados pessoais, 
assegurando a confidencialidade quanto aos mesmos, bem como a sua utilização de 
modo não incompatível com as finalidades determinantes da recolha, às seguintes 
entidades: (i) sociedades gestoras no âmbito de processos de titularização de 
créditos e no âmbito de emissão de obrigações hipotecárias, nos termos previstos na 
respetiva legislação, limitandose a utilização dos dados em função do objeto social 
daquelas entidades;  (ii) candidatas a cessionárias no âmbito de operações de venda 
de créditos da CGD. do MUNICÍPIO obriga-se a obter o consentimento dos titulares 
de dados pessoais que não celebram o contrato, mas cujos dados são comunicados 
à CGD pelo MUNICÍPIO, para os efeitos do parágrafo antecedente.  
22.5- A CGD poderá transmitir os dados pessoais a entidades parceiras e a 
empresas do Grupo CGD, incluindo Agrupamentos Complementares de Empresas, 
assegurando-se a confidencialidade dos dados, o cumprimento da política de 
privacidade implementada de acordo com as exigências legais aplicáveis, a sua 
utilização de acordo com o objeto social de cada uma das empresas do Grupo CGD 
e sempre de forma compatível com as finalidades determinantes do tratamento.  
22.6- A CGD poderá subcontratar o tratamento de dados pessoais, apenas 
recorrendo a entidades que apresentem garantias suficientes de execução de 
medidas técnicas e organizativas adequadas que assegurem o cumprimento dos 
requisitos legais aplicáveis e a defesa dos direitos do titular dos dados. A CGD 
poderá recorrer a subcontratantes quando entenda que, atendendo nomeadamente à 
especificidade ou ao carácter rotineiro das tarefas, com tal procedimento melhor 
prossegue a prestação aos seus clientes de um serviço com elevados padrões de 
eficiência.    
22.7- Nos casos previstos na lei, a CGD poderá fornecer dados a autoridades, 
nacionais ou estrangeiras, de supervisão e de fiscalização, judiciais, fiscais e 
administrativas.  
22.8- A CGD poderá recolher informação adicional, ainda que por via indireta, 
destinada a atualizar ou a complementar dados, nomeadamente no âmbito da gestão 
de risco e da recuperação de crédito, incluindo a recolha, transmissão e 
processamento de dados obtidos junto de organismos públicos, nomeadamente junto 
de sistemas de informação creditícia, ou ainda junto de entidades devidamente 
legitimadas para o efeito, para confirmação ou obtenção de dados ou elementos 
necessários à execução dos contratos, assim como para responder a solicitações 
das entidades de supervisão.   
22.9- A CGD observa as normas legais relativas aos prazos de conservação de 
dados pessoais e de documentos, podendo conservar dados:   
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a) Até dez anos após o termo da relação contratual;  
b) Enquanto subsistirem obrigações emergentes de relação contratual;  
c) Enquanto um direito puder ser oponível à CGD.  
22.10- A CGD é a entidade responsável pelo tratamento dos dados pessoais, 
podendo os titulares de dados pessoais apresentar as questões relativas aos 
mesmos através da área Espaço Cliente, disponível no sítio de internet www.cgd.pt, 
podendo ainda endereçá-las ao Data Protection Officer, na sede social da CGD, sita 
na Avenida João XXI, nº 63, 1000-300 Lisboa.  
22.11- Aos titulares de dados pessoais são conferidos os direitos de acesso, 
retificação, limitação do tratamento, portabilidade, apagamento e oposição ao 
tratamento dos dados, nos termos do Regulamento (UE) 2016/679, do Parlamento 
Europeu e do Conselho, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz 
respeito ao tratamento de dados pessoais e à livre circulação desses dados e que 
revoga a Diretiva 95/46/CE.    

  
23. COMUNICAÇÃO  DAS  RESPONSABILIDADES  À  CENTRAL 
 DE RESPONSABILIDADES DE CRÉDITO DO BANCO DE PORTUGAL:  

23.1- Nos termos da Instrução n.º 17/2018, do Banco de Portugal (“Instrução do 
BdP”), a CGD está obrigada a comunicar à Central de Responsabilidades de Crédito 
(“CRC”) do Banco de Portugal, em cumprimento dos deveres legais e regulatórios 
que lhe são aplicáveis e para efeitos de centralização e divulgação da informação, 
em relação a cada devedor, informações respeitantes às responsabilidades de 
crédito por este contraídas, em relação às quais se verifique, pelo menos, uma das 
seguintes situações previstas no ponto 3.2.1 da referida Instrução:  

i.          Impliquem risco de crédito para a CGD;  
ii.         Constituam um ativo da CGD;  
iii. Sejam reconhecidas nos termos da norma contabilística aplicável e já tenham 

originado, no passado, um risco de crédito para a CGD;  
iv. Sejam geridas pela CGD e cujo credor não seja uma entidade participante da CRC. 

23.2- Na comunicação referida no número anterior da presente cláusula, será 
facultado pela CGD à CRC um conjunto de informações organizadas por blocos de 
informação, tipificados na citada Instrução, que compreendem a identificação e 
caracterização de cada entidade interveniente num contrato/instrumento, a 
caracterização do contrato, as garantias que lhe estão associadas, a informação 
financeira e contabilística relativa a esse contrato e a informação referente ao risco 
do contrato e da entidade interveniente no mesmo.  
23.3- Para efeitos da Instrução do BdP, a identificação e caracterização de cada 
entidade interveniente num contrato/instrumento abrangerá qualquer entidade do tipo 
pessoa singular, coletiva ou equiparada, residente ou não residente em Portugal, que 
intervenha, nomeadamente, como devedor, apresentando responsabilidades de 
crédito efetivas e/ou responsabilidades de crédito potenciais, ou como avalista/fiador.  
23.4- A CGD informará cada um dos devedores do início da comunicação em 
situação de incumprimento, sendo esta informação transmitida àqueles previamente 
ao seu envio à CRC; a comunicação à CRC da situação de incumprimento dos 
fiadores ou avalistas, se existirem, só ocorrerá após os mesmos serem informados 
pela CGD da situação de incumprimento dos devedores e não procederem ao 
pagamento que lhes seja devido no prazo estabelecido pela CGD para o efeito.  
23.5- Os devedores têm o direito de conhecer a informação que a seu respeito 
tenha sido transmitida à CRC pela CGD, de acordo com o previsto na Instrução do 
BdP e, quando verifiquem a existência de erros ou omissões, devem solicitar a sua 
retificação ou atualização junto da CGD, a qual fica obrigada a proceder em 
conformidade, remetendo, para o efeito, as necessárias comunicações ao Banco de 
Portugal no prazo máximo de 5 dias úteis contados a partir do momento em que 
tome conhecimento da omissão ou da comunicação indevida de qualquer 
informação.  

  
24. SIGILO E SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO:   

24.1- A relação da Caixa com o MUNICÍPIO pauta-se pela observância de uma 
estrita confidencialidade, segurança e proteção de informação e pelo cumprimento 
dos deveres que sobre si impendem, através da implementação de procedimentos e 
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adoção das diretrizes, recomendações e boas práticas em matéria de segurança da 
informação e proteção de dados sensíveis, nomeadamente de não revelar ou utilizar 
informações sobre factos ou elementos respeitantes ao MUNICÍPIO, a não ser 
mediante autorização do mesmo ou quando a lei a obrigue.  
24.2- Para os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 79º do Regime Geral das 
Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
298/92, de 31 de Dezembro, o MUNICÍPIO autoriza a Caixa a transmitir informações 
contabilísticas e/ou informações relativas ao relacionamento comercial, mantido 
entre a mesma Caixa e o MUNICÍPIO, a entidades que integram o Grupo Caixa 
Geral de Depósitos, incluindo, para este efeito, as filiais e/ou outros bancos 
participados pela Caixa sedeados fora do território nacional.  

  
25. LEI APLICÁVEL E FORO: Ao presente contrato e aos que o completarem ou alterarem, 

aplicar-se-á a lei portuguesa, sendo competente para dirimir qualquer pleito emergente do 
mesmo, o foro da Comarca de Lisboa.   

  
26. DATA DA PERFEIÇÃO DO CONTRATO/FORMALIDADES:  

26.1- É condição precedente à celebração deste contrato a apresentação de prova 
documental junto da Caixa comprovando que foram obtidas as necessárias 
deliberações dos órgãos municipais competentes.  
26.2- A aprovação da Assembleia Municipal deverá ser obtida por maioria absoluta 
dos respetivos membros em efetividade de funções, nos termos do n.º 6 do artigo 
49º da Lei 73/2013, de 03/09.   
26.3- O presente contrato considera-se celebrado na data aposta pela CGD no 
espaço indicado para a data de celebração e quando contiver as assinaturas de 
todos os CONTRATANTES.  
26.4- O presente contrato só produz efeitos após notificação por escrito, pelo 
Município à CGD, do comprovativo de obtenção de Visto concordante do Tribunal de 
Contas.  
26.5- Após receção do comprovativo referido no número anterior, a CGD preenche 
o espaço indicado para a data de perfeição a partir da qual o contrato produz efeitos. 
A CGD dará conhecimento ao Município da data de perfeição, mediante simples 
entrega de fotocópia ou duplicado do contrato, que conterá a indicação da data de 
perfeição e, bem assim, da taxa de juro nominal e da TAE aplicáveis no primeiro 
período de contagem de juros.  

  
  
Feito em três exemplares de igual valor e conteúdo, destinando-se um à Caixa e os restantes 
ao MUNICÍPIO.  
  
Data de celebração: Lisboa, 02 de fevereiro de 2021.  
  
  
MUNICÍPIO DE LOURES                                  CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
______________          ______________________  
  
              ______________________  
Qualidade: __________        Qualidade: Procuradores  
  
  
 
 
  
Data da perfeição: __ de ___________ de 20__.  
  
  
  



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 72/2021 

  

  

2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTAL PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021  

E OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 
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Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

De acordo com o estipulado no artigo 40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, apresenta-se o 

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 
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*O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.881.076,58€. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 73/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO 

PROCEDIMENTO PARA AQUISIÇÃO DE GÁS NATURAL PARA O MUNICÍPIO DE LOURES, O 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS E A GESLOURES – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., 

UNIPESSOAL, LDA 
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PROJETO DE MINUTA-----------------------AQUISIÇÃO ------------------------------------------ 

ENTRE:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público número 501294996, com 

sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de correio eletrónico geral@cm-

loures.pt, adiante designado por Primeiro Contraente, neste ato representado por Bernardino 

José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, como Primeiro 

Outorgante, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Loures;-------------------------- 

b) MUNICÍPIO DE ODIVELAS, pessoa coletiva de direito público número 504293125, com 

sede nos Paços do Concelho, Quinta da Memória, Rua Guilherme Gomes Fernandes, em 

Odivelas, endereço de correio eletrónico geral@cm-odivelas.pt, adiante designado por Segundo 

Contraente, neste ato representado por Hugo Martins, como Segundo Outorgante, na 

qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Odivelas;-------------------------------------------- 

c) GESLOURES GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, 

LDA., pessoa coletiva número 502814063, com sede na Piscina Municipal de Santo António 

dos Cavaleiros, sita no Parque Urbano, Santo António dos Cavaleiros, endereço de correio 

eletrónico geral@gesloures.pt, adiante designada por Terceiro Contraente, neste ato representada 

por Regina Célia Gonçalves Agostinho Janeiro, Terceira Outorgante, na qualidade de 

Presidente do Conselho de Administração da mencionada entidade pública empresarial;---------- 

Em conjunto adiante designados por Contraentes Públicos,------------------------------------------- 

E ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A., pessoa coletiva 

número 503504564, com sede na Avenida 24 de Julho, número 12, Freguesia de Misericórdia, 

Concelho de Lisboa, 1249-300 Lisboa, endereço de correio eletrónico ……………., com o 

capital social de 20.842.695,00 Euros, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de 

Lisboa – 1.ª Secção, adiante designada por Quarto Contraente, neste ato representada por 
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…………………….., Quarto Outorgante, na qualidade de …………………., da mencionada 

sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial online visualizada na presente 

data, através do código de acesso 4414-2772-0368, válida até 27 de maio de 2024.---------------- 

- Tendo em conta as Regras de Entendimento para a Constituição de Agrupamento de Entidades 

Adjudicantes celebrado entre o Município de Loures, o Município de Odivelas e a Gesloures - 

Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda.;----------------------------------------------

- Tendo em conta a Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 75.ª Reunião 

Ordinária, realizada em 18 de novembro de 2020; a Informação da Câmara Municipal de 

Odivelas número Interno/2020/9139, que mereceu Despacho de concordância do Sr. Presidente 

da Câmara Municipal de Odivelas, de 15 de dezembro de 2020; e a Deliberação do Conselho de 

Administração da Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., tomada 

na sua reunião de 16 de novembro de 2020, sobre a Informação número 008/SF/2019; todos 

atos decisórios que aprovaram o início do procedimento de Concurso Público e respetivas 

peças, publicitado na II.ª Série do Diário da República número 246, de 21 de dezembro de 

2020, bem como no Jornal Oficial da União Europeia número 2020/S 250-623735, de 23 de 

dezembro de 2020, e disponibilizado no mesmo dia na plataforma VORTALnext; ------------------ 

- Tendo, também, em conta as Deliberações de adjudicação e de aprovação da minuta de 

contrato, tomadas pela Câmara Municipal de Loures na sua ……ª Reunião Ordinária, realizada 

em ……de …………… de 2021; pela Câmara Municipal de Odivelas, na sua …..ª Reunião 

Ordinária, realizada em …… de ……. de 2021; e pelo Conselho de Administração da 

Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda., na sua reunião de ….. de 

………… de 2021, nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos 

Públicos;-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição que se rege pelas cláusulas seguintes: - 

Cláusula Primeira - 1. O contrato tem por objeto a aquisição do fornecimento de gás natural 

em pontos de consumo da titularidade do Município de Loures, do Município de Odivelas 
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e da Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. de acordo com os 

Anexos I e II do Caderno de Encargos, nas quantidades estimadas nos mencionados Anexos, 

podendo variar para mais ou para menos, sendo os fornecimentos faturados a cada um dos 

Contraentes Públicos pelas quantidades efetivamente fornecidas por ponto de consumo. ------- 

2. O fornecimento é feito, ainda, de acordo com as restantes cláusulas do referido Caderno de 

Encargos e demais elementos escritos, e patenteados, documentos que, aqui se dão por 

integralmente reproduzidos e que ficam arquivados, constituindo parte integrante do presente 

contrato, de acordo com o previsto no artigo 96.º do Código dos Contratos Públicos. ------------- 

3. O objeto do presente contrato abrange, igualmente, o fornecimento de gás natural para locais 

novos que o Primeiro, o Segundo e o Terceiro Contraente venham a indicar no período de 

vigência contratual, nas condições de preço unitário apresentadas na proposta e de acordo com 

as demais regras contratualizadas. --------------------------------------------------------------------------  

4. O número de locais indicados, poderá, excecionalmente, ser reduzido, sempre que ao longo 

do período de vigência contratual surjam situações que o justifiquem, observando-se no caso de 

redução dos locais de consumo do presente contrato todo o conjunto de regras, requisitos 

técnicos e preços acordados previamente. ----------------------------------------------------------------- 

5. Da eventual redução do número de locais de consumo, não resultará qualquer compensação 

ou indemnização para o Quarto Contraente. ------------------------------------------------------------ 

6. No caso de acréscimo (ativação) ou supressão (desativação) de locais de consumo, o Quarto 

Contraente fica obrigado a:--------------------------------------------------------------------------------- 

a) Garantir a ativação, no prazo de 15 dias, a contar da comunicação feita pelo Primeiro,  pelo 

Segundo ou pelo  Terceiro Contraente para esse efeito;----------------------------------------------- 

b) Garantir a desativação, no prazo máximo de 48 horas, após comunicação.------------------------ 

Cláusula Segunda - 1. O presente contrato entra em vigor na data da sua assinatura e produz 

efeitos no dia 1 de abril de 2021, sem prejuízo de em relação a cada um dos pontos de consumo, 
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individualmente considerados, produzir efeitos na data em que estes reunirem as condições 

legais e regulamentares de acesso ao fornecimento de gás natural pelo Quarto Contraente, 

incluindo os procedimentos de mudança de fornecedor, data de fornecimento essa que, em 

qualquer caso, não pode ser anterior à referida data de 1 de abril de 2021.--------------------------- 

2. É da responsabilidade do Quarto Contraente, naquilo que de si depender, atuar com a 

máxima diligência no sentido do fornecimento estar em condições de ser iniciado no preciso dia  

1 de abril de 2021, data em que é pretendido o início do fornecimento por parte de todos os 

Contraentes Públicos e para todos os pontos de consumo; --------------------------------------------

--3. O contrato tem uma vigência contratual de 1 (um) ano, renovável automaticamente por 

iguais e sucessivos períodos de 1 (um) ano, até um período máximo de vigência contratual de 3 

(três) anos, salvo denúncia pelas partes contratantes.---------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - 1. O Quarto Contraente obriga-se, a título acessório, a, designadamente, 

recorrer a todos os meios humanos, materiais, e informáticos que sejam necessários e 

adequados à boa execução contratual, bem como ao estabelecimento do sistema de organização 

necessário à perfeita e completa execução das prestações a seu cargo; ------------------------------- 

2. O Quarto Contraente obriga-se, ainda, a realizar as leituras a todos os locais de consumo de 

forma a garantir que as faturas correspondentes ao último mês do contrato reflitam o consumo 

real final e o valor efetivo por local.------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Quarta – 1. O Quarto Contraente deve guardar sigilo sobre toda a informação e 

documentação, técnica e não técnica, comercial ou outra, relativa aos Primeiro, Segundo e 

Terceiro Contraentes, de que possa ter conhecimento ao abrigo ou em relação com a execução 

do presente contrato; -----------------------------------------------------------------------------------------

2. A informação e a documentação cobertas pelo dever de sigilo não podem ser transmitidas a 

terceiros, nem objeto de qualquer uso ou modo de aproveitamento que não o destinado direta e 

exclusivamente à execução do presente contrato; -------------------------------------------------------- 

3. Exclui-se do dever de sigilo previsto nos números anteriores a informação e a documentação 
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que seja comprovadamente do domínio público à data da respetiva obtenção pelo Quarto 

Contraente ou que este seja legalmente obrigado a revelar, por força da lei, de processo 

judicial ou a pedido de autoridades reguladoras ou outras entidades administrativas 

competentes. --------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. O dever do sigilo mantém-se em vigor até ao termo do contrato, sem prejuízo da sujeição 

subsequente a quaisquer deveres acessórios de sigilo e garantia de confidencialidade, 

designadamente os atinentes à proteção de segredos comerciais ou da credibilidade, do prestígio 

ou da confiança devidos às pessoas coletivas. ------------------------------------------------------------ 

Cláusula Quinta – 1. Pelos fornecimentos efetuados, previstos na Cláusula Primeira, o 

Primeiro, Segundo e Terceiro Contraentes obrigam-se a pagar ao Quarto Contraente o 

valor global contratual para os 3 (três) anos de 600.282,54 Euros (seiscentos mil, duzentos e 

oitenta e dois euros e cinquenta e quatro cêntimos), acrescidos das componentes de custos não 

sujeitos à concorrência e impostos respetivos, desdobrando-se esse preço no seguinte preço 

parcelar para cada um dos Contraentes Públicos:------------------------------------------------------ 

a) Para o Primeiro Contraente, o preço global contratual para os 3 (três) anos é de 141.167,78 

Euros (cento e quarenta e um mil, cento e sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), 

acrescido de componentes de custos não sujeitos à concorrência e impostos respetivos;----------- 

b) Para o Segundo Contraente, o preço global contratual para os 3 (três) anos é de  135.569,03 

Euros (cento e trinta e cinco mil, quinhentos e sessenta e nove euros e três cêntimo), 

acrescido de componentes de custos não sujeitos à concorrência e impostos respetivos;----------- 

c) Para o Terceiro Contraente, o preço global contratual para os 3 (três) anos é de 323.545,73 

Euros (trezentos e vinte e três mil, quinhentos e quarenta e cinco euros e setenta e três 

cêntimos) acrescido de componentes de custos não sujeitos à concorrência e impostos 

respetivos;------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 
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seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Câmara Municipal de Loures - classificação orgânica: ………. classificação económica: 

……….., com o número de compromisso ………., datado de …........................... ----------------- 

- Câmara Municipal de Odivelas – classificação orgânica: ……… classificação económica: 

………… com o número de compromisso ………. datado de ………………………….. --------- 

- Gesloures - Gestão de Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda – inscrito na rubrica 

62481.----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sexta - 1. Os pagamentos devidos pelos Primeiro, Segundo e Terceiro 

Contraentes, serão efetuados nos termos definidos na Cláusula 7.ª do Caderno de Encargos. -- 

2. Em caso de discordância por parte do Primeiro, do Segundo ou do Terceiro Contraentes, 

quanto aos valores indicados nas faturas, estes comunicarão ao Quarto Contraente, por 

escrito, os respetivos fundamentos, ficando o Quarto Contraente obrigado a prestar os 

esclarecimentos necessários ou a proceder à emissão de nova fatura corrigida. --------------------- 

3. Cada um dos Contraentes Públicos é responsável pelo integral pagamento dos 

fornecimentos que lhe forem efetuados pelo Quarto Contraente, pelo que durante a execução 

do presente contrato nem o Primeiro, nem o Segundo, nem o Terceiro Contraentes, assumem 

qualquer responsabilidade solidária, ou de qualquer outra natureza, entre si, designadamente no 

que respeite, eventualmente, a situações de incumprimento em matéria de pagamento dos 

fornecimentos prestados.------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima - As cauções oferecidas para execução do presente contrato foram prestadas 

pelo ……………………., com sede na …………………….. com referência aos Contraentes 

Públicos nos termos a seguir indicados, e através de: --------------------------------------------------- 

a) Garantia Bancária ………………., no valor de 7.058,39 Euros (sete mil e cinquenta e oito 

euros e trinta e nove cêntimos), a favor do Município de Loures, correspondente a 5% (cinco 

por cento) do preço contratual na parte que lhe respeita.------------------------------------------------ 

b) Garantia Bancária ………………… no valor de 6.778,45 Euros (seis mil, setecentos e 
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setenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), a favor dos Município de Odivelas, 

correspondente a 5% do preço contratual na parte que lhe respeita. ----------------------------------- 

c) Garantia Bancária ………………., no valor de 16.177,29 Euros (dezasseis mil, cento e 

setenta e sete euros e vinte e nove cêntimos), a favor da Gesloures - Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M.,Unipessoal, Lda, correspondente a 5% do preço contratual na 

parte que lhe respeita.----------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - Para todas as questões emergentes do presente contrato será competente o 

Tribunal Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. ---------

Cláusula Nona - 1. Fazem parte integrante do presente contrato:------------------------------------- 

a) Os suprimentos dos erros e omissões, bem como os esclarecimentos e retificações relativos 

ao Caderno de Encargos;-------------------------------------------------------------------------------------

b) O Caderno de Encargos, a proposta adjudicada e os esclarecimentos sobre a mesma, 

prestados pelo adjudicatário.--------------------------------------------------------------------------------

2. Em caso de divergência entre os documentos referidos no número 1, a prevalência é 

determinada pela ordem pela qual são indicadas nesse número.----------------------------------------

3. Quando a divergência entre os documentos referidos no número 1 e o clausulado do contrato, 

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo Quarto 

Contraente.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Décima - Foram designados pelos Contraentes Públicos, nos termos e para os 

efeitos do disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a 

Dra. Telma Marçal, por parte do Município de Loures, a Dra. Cláudia Toscano, por parte do 

Município de Odivelas e a Dra. Sílvia Ferreira, por parte da Gesloures – Gestão de 

Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda.------------------------------------------------------------

Cláusula Décima Primeira - 1. As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas 

à fase de execução do presente contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os 
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seguintes endereços:------------------------------------------------------------------------------------------ 

- MUNICÍPIO DE LOURES: dag@cm-loures.pt; --------------------------------------------------- -

- MUNICÍPIO DE ODIVELAS: claudia.toscano@cm-odivelas.pt; --------------------------------

- GESLOURES – Gestão de Equipamentos Socias, E.M., Unipessoal, Lda: 

silviaferreira@gesloures.pt---------------------------------------------------------------------------------- 

- EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A.: 

………………………………… --------------------------------------------------------------------------------

2. Qualquer alteração das informações de contacto contidas no presente contrato deve ser 

comunicada aos outros contraentes. ------------------------------------------------------------------------ 

Assim o disseram e outorgaram. ------------------------------------------------------------------------- 

- Pelo Quarto Contraente foram exibidos os seguintes documentos:------------------------------ 
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 4/2020 

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DO RESERVATÓRIO DOS PEDERNAIS 

 

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: INOVPLENA – CONSTRUÇÕES, LDA., adiante designada como segundo outorgante, 

pessoa coletiva (NIPC) n.º 509510736, matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Vila 

de Rei, com sede na Estrada da Bota, n.º 37, 1.º andar, 4623-663 Lousada, representada neste 

ato por Carlos Miguel Vicente Jorge, portador do Cartão do Cidadão com o n.º 11651044 7 ZX8, 

na qualidade de representante legal da INOVPLENA – CONSTRUÇÕES, LDA., o qual tem poderes 

para outorgar o presente contrato, conforme consta da Certidão Permanente com o Código de 

Acesso 6061-2111-0633, subscrita em 07/09/2020 e válida até 07/12/2020 e procuração datada 

de 09/10/2020. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Construção do Reservatório dos Pedernais, 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:---------------------------- 

Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da Empreitada de Construção do Reservatório 

dos Pedernais.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O adjudicatário obriga-se a: ----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.1. Efetuar a referida empreitada nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos do Concurso, o 

qual inclui os documentos Cláusulas Gerais, Cláusulas Técnicas Especiais, Peças Desenhadas, 

Projetos, Memória Descritiva e Justificativa e Condições Técnicas - Instalações Elétricas e 

Automação, Projeto Geral – Memória Descritiva e Justificativa, Mapa de Quantidades, o Plano de 

Segurança e Saúde e o Plano de Prevenção e Gestão de Resíduos de Construção e Demolição, 

bem como os esclarecimentos prestados e retificação do Programa de Concurso, conjugada com 

o Caderno de Encargos e ainda de acordo com a sua Proposta datada de 19/10/2020;---------------- 

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 adjudicatário o valor de 1.462.727,17€ (um milhão, 

quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete euros e dezassete cêntimos), ao 

qual acresce o valor de 87.763,63€ (oitenta e sete mil, setecentos e sessenta e três euros e 

sessenta e três 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 15 (quinze) meses, 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 ______€ 

(extenso), correspondente a 5% do preço total da adjudicação, com exclusão do IVA, através de 

___________(identificar a forma e o documento).----------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 7.ª 

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 
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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.--------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 
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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.--------------------------------------------------------- 

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;------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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:------ 
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 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.--------------------------------------------- 

 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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;------------------------ 

 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. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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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.--------------- 

 

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 03/06/2020 na 

sua 63.ª Reunião Ordinária e em 27/05/2020 na sua 10.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob 

Proposta de Deliberação n.º 145/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 62.ª 

Reunião Ordinária, realizada em15/05/2020, as mesmas deliberações que aprovaram as peças do 

procedimento, nomearam os elementos do Júri e o Gestor do Contrato.------------------------------------ 
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2. A pronúncia sobre a retificação das peças foi aprovada em 08/10/2020 pelo Sr. Presidente do 

Conselho de Administração, excecionalmente, tendo sido submetido a ratificação da Câmara 

Municipal de Loures na 74.ª Reunião Ordinária, de 04/11/2020 e Câmara Municipal de Odivelas 

na 21.ª Reunião Ordinária, ocorrida em 28/10/2020, sob Proposta de Deliberação n.º 270/2020, do 

Conselho de Administração na 73.ª reunião ordinária, em 19/10/2020. ------------------------------------- 

3. 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.----------------------------------------------------------------------- 

4. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 1.462.727,17€ (um 

milhão, quatrocentos e sessenta e dois mil, setecentos e vinte e sete euros e dezassete 

cêntimos). -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 900.000,00€ (novecentos mil 

euros), para o ano económico de 2022 é de 650.490,80€ (seiscentos e cinquenta mil, 

quatrocentos e noventa euros e oitenta cêntimos) com IVA incluído. ---------------------------------------- 

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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Loures, __ de ___________ de 2021 

 
Primeiro Outorgante 
 
 
Segundo Outorgante 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 75/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO ANTÓNIO 

DOS CAVALEIROS – LOTES 1 E 2 
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 19/2020 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A SANTO 

ANTÓNIO DOS CAVALEIROS – LOTE 1 E 2 

 

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;------------------------------------------------ 

E: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 2685-012 Sacavém, 

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

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

o 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 

remodelação da rede de abastecimento de água a Santo António dos Cavaleiros, fase I – lote 1 e 

empreitada de obras públicas de remodelação da rede de abastecimento de água a Santo António 

dos Cavaleiros, fase II – lote 2, 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 Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água a Santo António dos Cavaleiros, dividida em 2 (dois) lotes.--------------------- 

1.1. O Lote 1 - Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António dos Cavaleiros, 

fase I. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. O Lote 2 - Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António dos Cavaleiros, 

fase II. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.1. Efetuar as referidas empreitadas nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos do 

Concurso, o qual inclui os documentos Cláusulas Gerais e Especiais, restantes documentos 

integrantes e ainda de acordo com as suas Propostas (Lote 1 e Lote 2) datadas de 06/11/2020;---- 

2.2. A fornecer todos os materiais e a realizar todos os trabalhos necessários à execução das 

obras, indicados nas referidas Peças e constantes do Mapa de Quantidades e Qualidades de 

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

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

1. Pela execução do contrato Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António 

dos Cavaleiros, fase I – lote 1 e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do mesmo, 

a primeiro outorgante pagará ao segundo outorgante o valor global de 978 807,79 EUR 

(novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e sete euros e setenta e nove cêntimos), ao qual 

acresce o valor de 58 728,47 EUR (cinquenta e oito mil, setecentos e vinte e oito euros e quarenta 

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

2. Pela execução do contrato Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António 

dos Cavaleiros, fase II – lote 2 e pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do 

mesmo, a primeiro outorgante pagará ao segundo outorgante o valor global de 857 172,42 EUR 

(oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos), ao 
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qual acresce o valor de 51 430,35 EUR (cinquenta e um mil, quatrocentos e trinta euros e trinta e 

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

3. O preço total a pagar e referido nos números anteriores, discrimina-se de acordo com as 

respetivas Listas de Preços Unitários, os quais fazem parte integrante das propostas adjudicadas 

(Lote 1 e Lote 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (cinco) 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, 
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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 das empreitadas 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 38.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 das 

empreitadas são incluídos na situação dos trabalhos.------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 5.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

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

1.1. Iniciar a execução das obras na data de conclusão da respetiva consignação total, ou da 

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

segundo outorgante 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 Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo 

António dos Cavaleiros, fase I – lote 1 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 
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aprovação do plano de segurança e saúde, nos termos previstos na lei, caso esta última data seja 

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

1.4. Concluir a execução da obra Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo 

António dos Cavaleiros, fase II – lote 2 e solicitar a realização de vistoria da obra, para efeitos de 

receção provisória, no prazo de 360 (trezentos e sessenta) 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, a caução no valor total de ______€ 

(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) 
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 (Quadro Divisão Financeira) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cláusula 8.ª 

 (Local de Execução) 
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As empreitadas objeto do presente contrato serão executadas em Santo António dos Cavaleiros, 

no Município de Loures.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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.--------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------- 
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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 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.--------------------------------------------------------- 

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;------------------ 
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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.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 17.ª 

(Sanção por violação dos prazos contratuais) 
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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.--------------------------------------------- 

 

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.------------------------------------------------------------- 
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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;------------------------ 

 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;------------------------------------ 
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 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 e Especiais, e restantes 

documentos integrantes; ------------------------------------------------------------------------------------- 

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

c) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual. ------------------- 

 

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.--------------- 

 

Cláusula 23.ª 

(Foro competente) 

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

Administrativo de Círculo de Lisboa.----------------------------------------------------------------------------------- 
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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 231/2020 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. Os encargos do contrato Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António 

dos Cavaleiros, fase I – lote 1 serão os seguintes: ---------------------------------------------------------------- 

3.1. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do contrato, é de 978 807,79 EUR 

(novecentos e setenta e oito mil, oitocentos e sete euros e setenta e nove cêntimos). --------------- 

3.2. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 600 000,00 EUR (seiscentos 

mil euros) e para o ano económico de 2022 é de 437 536,26 EUR (quatrocentos e trinta e sete 

mil quinhentos e trinta e seis euros e vinte e seis cêntimos) com IVA incluído. ------------------------- 

4. Os encargos do contrato Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Santo António 

dos Cavaleiros, fase II – lote 2 serão os seguintes: --------------------------------------------------------------- 

4.1. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do contrato, é de 857 172,42 EUR 

(oitocentos e cinquenta e sete mil, cento e setenta e dois euros e quarenta e dois cêntimos). ----- 

4.2. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 550 000,00 EUR (quinhentos 

e cinquenta mil euros) e para o ano económico de 2022 é de 358 602,77 EUR (trezentos e 

cinquenta e oito mil seiscentos e dois euros e setenta e sete cêntimos) com IVA incluído. ---------- 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Loures, __ de ___________ de 2021 

 

Primeiro Outorgante 

 

 

Segundo Outorgante 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 76/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM FAMÕES LOTE 1, FASE 1, PARTE 1 e LOTE 

2, FASE 1, PARTE 2.   
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 18/2020 

EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE CONDUTAS EM FAMÕES, FASE I - LOTE 1 E 2 

 

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;------------------------------------------------ 

E: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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, 2685-012 Sacavém, 

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

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

o 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 de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 1 - lote 1, e empreitada de obras públicas de 

Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 2 - lote 2, 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 de Condutas em 

Famões, Fase 1, dividida em 2 (dois) lotes.-------------------------------------------------------------------------- 

1.1. O Lote 1 – Empreitada de Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 1. --------------- 

1.2. O Lote 2 – Empreitada de Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 2. --------------- 

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

2.1. Efetuar as referidas empreitadas nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos do 

Concurso, o qual inclui os documentos Cláusulas Gerais e Especiais, restantes documentos 

integrantes e ainda de acordo com as suas Propostas (Lote 1 e Lote 2) datadas de 04/12/2020;---- 

2.2. A fornecer todos os materiais e a realizar todos os trabalhos necessários à execução das 

obras, indicados nas referidas Peças e constantes do Mapa de Quantidades e Qualidades de 

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

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

1. Pela execução do contrato Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 1 – lote 1 e 

pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do mesmo, a primeiro outorgante pagará 

ao segundo outorgante o valor global de 676 350,41 EUR (seiscentos e setenta e seis mil, 

trezentos e cinquenta euros e quarenta e um cêntimos), ao qual acresce o valor de 40 581,02 

EUR (quarenta mil, quinhentos e oitenta e um euros e dois cêntimos) relativo ao imposto sobre o 

valor acrescentado (IVA). ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2. Pela execução do contrato Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 2 – lote 2 e 

pelo cumprimento das demais obrigações decorrentes do mesmo, a primeiro outorgante pagará 

ao segundo outorgante o valor global de 1 063 531,15 EUR (um milhão, sessenta e três mil, 

quinhentos e trinta e um euros e quinze cêntimos), ao qual acresce o valor de 63 811,87 EUR 

(sessenta e três mil, oitocentos e onze euros e oitenta e sete cêntimos) relativo ao imposto sobre 

o valor acrescentado (IVA). ---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. O preço total a pagar e referido nos números anteriores, discrimina-se de acordo com as 

respetivas Listas de Preços Unitários, os quais fazem parte integrante das propostas adjudicadas 

(Lote 1 e Lote 2). ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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 (cinco) 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.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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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 das empreitadas 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 38.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 das 

empreitadas são incluídos na situação dos trabalhos.------------------------------------------------------------ 

Cláusula 5.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

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

1.1. Iniciar a execução das obras na data de conclusão da respetiva consignação total, ou da 

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

segundo outorgante 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 Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 1 – lote 1 e 

solicitar a realização de vistoria da obra, para efeitos de receção provisória, no prazo de 300 

(trezentos) 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.------------------------------------------------------------- 

1.4. Concluir a execução da obra Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 2 – lote 2 e 

solicitar a realização de vistoria da obra, para efeitos de receção provisória, no prazo de 480 

(quatrocentos e oitenta) dias, a contar da data da sua consignação ou da data em que o 
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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, a caução no valor total de ______€ 

(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) 

 

 

 

 

 

 (Quadro Divisão Financeira) 
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Cláusula 8.ª 

 (Local de Execução) 

As empreitadas objeto do presente contrato serão executadas em Famões, 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.--------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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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 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.--------------------------------------------------------- 

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.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Página 9 
  
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 

  

                     

 

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.------------------------------------------------------------------------------ 

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;------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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 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.--------------------------------------------- 

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.---------------- 
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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;------------------------ 

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;----------- 

b) O caderno de encargos que inclui as Cláusulas Gerais e Especiais e todos os restantes 

elementos que fazem parte integrante do mesmo;----------------------------------------------------------------- 

c) A proposta adjudicada;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual. ----------------------- 

 

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.--------------- 

 

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 
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Proposta de Deliberação n.º 232/2020 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 pronúncia sobre a retificação das peças foi aprovada em 30/10/2020 pelo Conselho de 

Administração, excecionalmente, tendo sido submetido a ratificação da Câmara Municipal de 

Loures na 75.ª Reunião Ordinária, de 18/11/2020 e Câmara Municipal de Odivelas na 22.ª 

Reunião Ordinária, ocorrida em 11/11/2020, sob Proposta de Deliberação n.º 298/2020, do 

Conselho de Administração na 74.ª reunião ordinária, em 30/10/2020. ------------------------------------- 

3. 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.----------------------------------------------------------------------- 

4. Os encargos do contrato Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 1 – lote 1 serão 

os seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4.1. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do contrato, é de 676 350,41 EUR 

(seiscentos e setenta e seis mil, trezentos e cinquenta euros e quarenta e um cêntimos). ---------- 

4.2. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 570 000,00 EUR 

(quinhentos e setenta mil euros) e para o ano económico de 2022 é de 146 931,43 EUR (cento e 

quarenta e seis mil, novecentos e trinta e um euros e quarenta e três cêntimos) com IVA 

incluído. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. Os encargos do contrato Substituição de Condutas em Famões, Fase 1, Parte 2 – lote 2 serão 

os seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5.1. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do contrato, é de 1 063 531,15 EUR (um 

milhão, sessenta e três mil, quinhentos e trinta e um euros e quinze cêntimos). ------------------------ 

5.2. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 570 000,00 EUR (quinhentos 

e setenta mil euros) e para o ano económico de 2022 é de 557 343,02 EUR (quinhentos e 

cinquenta e sete mil, trezentos e quarenta e três euros e dois cêntimos) com IVA incluído. --------- 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Loures, __ de ___________ de 2021 

 

Primeiro Outorgante 

 

 

Segundo Outorgante 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 77/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO 

 AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS DE RECOLHA DE 

RESÍDUOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIVIDIDO EM 3 

(TRÊS) LOTES 

 

LOTE 1 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º --/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 14/2020 

 

AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS DE RECOLHA DE 
RESÍDUOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIVIDIDO EM 

3 (TRÊS) LOTES 
 
 

LOTE 1 
 

 

 

Entre: 

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

Odivelas, adiante designado como primeiro outorgante ou entidade adjudicante, 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: ACRV – Comércio de Veículos e Peças, S.A., adiante designada como segundo 

outorgante ou adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) n.º 510706738, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Lisboa, com sede em Vale Casal, Milharado, Mafra, 2655-

379 Milharado, representada neste ato por ________________________, portador do Cartão do 

Cidadão/Bilhete de Identidade com o n.º ____________________, na qualidade de representante 

legal daquela empresa, o qual tem poderes para outorgar o presente contrato, conforme consta da 

Certidão Permanente com o Código de Acesso ___________, subscrita em _____________e 

válida até ________.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o Contrato de Aquisição de 7 (sete) Viaturas 

Pesadas de Recolha de Resíduos Urbanos e Correspondentes Serviços de Manutenção, dividido 

em 3 (Três) lotes - Lote 1, adjudicado ao segundo outorgante, mediante Concurso Público ao 

abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (adiante designado CCP), por 

decisão de adjudicação, aprovação de minuta de contrato e respetiva data), deliberações dos 
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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.----------------------------

-------------------------------- 

 

Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de duas viaturas de recolha posterior e 

compactação de 12 m3, DAF LF 260 FA Rígido, 16T equipadas com superestruturas Kaoussis 

CRV2000, elevadores de contentores Kaoussis V2, e serviços de manutenção.-------------------------- 

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

 

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

mesmo, a primeira outorgante pagará à segunda outorgante o valor de 220.000,00 € (duzentos e 

vinte mil euros), ao qual acresce o valor de 50.600,00€ (cinquenta mil e seiscentos euros), relativo 

ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA), resultante do seguinte somatório:-------------------------- 

1.1. Preço unitário do chassi com cabine – 55.720,00€ (cinquenta e cinco mil, setecentos e 

vinte euros).-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2. Preço unitário para caixa de recolha posterior – 44.280,00€ (quarenta e quatro mil, 

duzentos e oitenta euros). ------------------------------------------------------------------------------------- 

1.3. Preço unitário para elevador de contentores – 10.000,00€ (dez mil euros). --------------------- 

2. No que concerne aos serviços de manutenção programada e corretiva, o encargo máximo é 

de 20.000,00€ (Vinte mil euros), a que acresce o valor de 4.600,00€ (quatro mil e seiscentos 

euros), relativo ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA).--------------------------------------------- 

3. O valor de mão-de-obra/h para os serviços de manutenção corretiva, independentemente da 

especialidade e tipo de intervenção é de 39.60€ (trinta e nove euros e sessenta cêntimos), a 

que acresce I.V.A. à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------ 
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Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 

 

1. 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.---- 

2. Para efeitos de pagamento, o segundo outorgante deverá apresentar faturação após entrega e 

aceitação das viaturas. Relativamente aos serviços de manutenção, a faturação deverá ser 

apresentada após cada intervenção.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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 esta obrigada a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à retificação da 

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

 

Cláusula 4.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

1. O contrato produzirá efeitos no dia imediatamente seguinte ao da atribuição do visto ou 

declaração de conformidade por parte do Tribunal de Contas, para a entrega da viatura, que 

ocorrerá no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.---------------------------------------------------------------- 

2. Para os serviços de manutenção, o contrato produzirá efeitos a partir da data de entrega e 

aceitação da viatura, no entanto, terá a duração correspondente à execução dos serviços de 

manutenção indicados na proposta, sendo a duração máxima de 36 meses e observando-se o 

limite financeiro de 20.000,00€ (vinte mil euros), mais IVA, sem prejuízo das obrigações 

acessórias que devam perdurar para além da cessação do contrato.---------------------------------------- 

Cláusula 5.ª 

(Prazo de entrega) 
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1. O Fornecimento objeto deste contrato deve ser satisfeito no prazo indicado no caderno de 

encargos e constante da proposta do segundo outorgante.----------------------------------------------------- 

2. A entrega do(s) bem(ns) nas instalações do primeiro outorgante tem de ser obrigatoriamente 

acompanhada da guia de remessa, fatura ou documento equivalente.--------------------------------------- 

3. Não haverá lugar ao pagamento de custos adicionais para o primeiro outorgante relativos à 

entrega dos bens a fornecer.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A substituição do(s) bem(ns) rejeitado(s) ou impróprios para utilização deve ocorrer no prazo de 

2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de emissão da notificação do facto.------------------------- 

5. Sempre que ocorra um caso de força maior, devidamente comprovado e que implique a 

suspensão da entrega, deve o segundo outorgante, logo que dele tenha conhecimento, requerer 

ao primeiro outorgante que lhe seja concedido uma prorrogação adequadamente fundamentada 

do respetivo prazo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. No caso do segundo outorgante não possuir para entrega, no prazo definido, o(s) bem(ns) 

encomendado(s) pelo primeiro outorgante, deverá no dia imediato, disponibilizar viatura 

equivalente à(s) em falta de qualidade idêntica ou superior, não podendo, deste facto, resultar 

qualquer acréscimo de preço para o primeiro outorgante.------------------------------------------------------- 

7. Na situação prevista no número anterior, o segundo outorgante deve fornecer todos os 

elementos necessários à avaliação da adequação da substituição por parte do primeiro 

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

8. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 6 e 7, o primeiro outorgante não fica, em caso algum, 

obrigado a aceitar os bens de substituição propostos pelo segundo outorgante.-------------------------- 

Cláusula 6.ª 

(Penalidades/sanções contratuais) 
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O incumprimento dos prazos fixados no presente contrato, conferem ao primeiro outorgante o 

direito a ser indemnizado através da aplicação de sanções pecuniárias, nos termos da cláusula 

11.º do caderno de encargos, nomeadamente:--------------------------------------------------------------------- 

- Caso não entregue a viatura, no prazo máximo dado na proposta, e não disponibilizem outra 

viatura de acordo com ponto 3.2 do caderno de encargos, será aplicada uma penalização de 

200,00€ por cada dia de atraso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cláusula 7.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 12.000,00€ 

(doze mil euros), correspondente a 5% do preço total da adjudicação, com exclusão do IVA, 

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

 

 

 

Cláusula 8.ª 

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 

(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 

 

Cláusula 9.ª 

(Gestor do Contrato) 

 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do Contrato, Francisco Teixeira, (Chefe de Divisão 

de Gestão de Frotas) dos SIMAR, que irá acompanhar permanentemente a execução deste.------ 

  

Cláusula 10.ª  
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(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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 11.ª 

(Subcontratação e Cessão da Posição Contratual) 

A cessão da posição contratual e subcontratação pelo cocontratante no contrato são admitidas 

pela entidade adjudicante, mediante observação dos termos previstos, designadamente, nos 

artigos 316.º a 318.º e 319.º a 321.º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------- 

 

Cláusula 12.ª 

(Documentos Integrantes) 

 

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;----------- 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos do procedimento;--------- 

c) O caderno de encargos;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) A proposta adjudicada;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 13.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 
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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.--------------- 

 

 

Cláusula 14.ª 

(Foro competente) 

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

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

 

 

Cláusula 15.ª 

(Disposições finais) 

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

deliberações dos órgãos executivos dos Municípios de Loures e de Odivelas em 17/06/2020 na 

sua 64.ª Reunião Ordinária e em 15/06/2020 na sua 11.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob 

Proposta de Deliberação n.º 156/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 63.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 28/05/2020, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e 

Contratação Pública, a mesma deliberação aprovou as peças do Procedimento e nomeou os 

elementos do Júri e Gestor do Contrato.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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 no uso de competências delegadas na deliberação 

supra referida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 240.000,00 € 

(duzentos e quarenta mil euros).---------------------------------------------------------------------------------------- 
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4. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021, para a aquisição das viaturas é de 

270.600,00€ (duzentos e setenta mil e seiscentos euros), com IVA incluído.------------------------------- 

5. O encargo deste contrato para os serviços de manutenção para o ano económico de 2021, é de 

4.100,00€ (quatro mil e cem euros), com IVA incluído, para o ano económico de 2022 é de 

8.200,00€ (oito mil e duzentos euros), com IVA incluído, para o ano económico de 2023 é de 

8.200,00€ (oito mil e duzentos euros), com IVA incluído e para o ano económico de 2024 é de 

4.100,00€ (quatro mil e cem euros), 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Loures, ----de--------------de 2021 

 

 

 

Primeiro Outorgante 

 

 

 

 

Segundo Outorgante 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 77/2021 

  

  

MINUTA DO CONTRATO  

AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS DE RECOLHA DE 

RESÍDUOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIVIDIDO EM 3 

(TRÊS) LOTES 

 

LOTE 2 
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CONTRATO DE FORNECIMENTO N.º --/21/CP 

 

CONCURSO PÚBLICO 14/2020 

 

AQUISIÇÃO DE 7 (SETE) VIATURAS PESADAS DE RECOLHA DE 
RESÍDUOS URBANOS E CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, DIVIDIDO EM 

3 (TRÊS) LOTES 
 

LOTE 2 
 

 

 

Entre: 

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

Odivelas, adiante designado como primeiro outorgante ou entidade adjudicante, 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: IVECO Portugal – Comércio de Veículos Industriais, S.A., adiante designada como 

segundo outorgante ou adjudicatário, pessoa coletiva (NIPC) n.º 510706738, matriculada na 

Conservatória do Registo Comercial de Vila Franca de Xira, com sede em Estrada da Várzea, nº 

7, 2660-660 Castanheira do Ribatejo, representada neste ato por ________________________, 

portador do Cartão do Cidadão/Bilhete de Identidade com o n.º ____________________, na 

qualidade de representante legal daquela empresa, o qual tem poderes para outorgar o presente 

contrato, conforme consta da Certidão Permanente com o Código de Acesso ___________, 

subscrita em _____________e válida até ________.------------------------------------------------------------- 

 

É acordado e pelo presente reduzido a escrito, o Contrato de Aquisição de 7 (sete) Viaturas 

Pesadas de Recolha de Resíduos Urbanos e Correspondentes Serviços de Manutenção, dividido 

em 3 (Três) lotes - Lote 2, adjudicado ao segundo outorgante, mediante Concurso Público ao 

abrigo da alínea a) do nº 1 do artigo 20.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual (adiante designado CCP), por 
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decisão de adjudicação, aprovação de minuta de contrato e respetiva data), 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----------------------------- 

 

Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

O presente contrato tem por objeto o fornecimento de três viaturas de recolha posterior e 

compactação de 15 m3, modelo: IVECO EUOCARGO AD190S34 P CNG, e serviços de 

manutenção.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

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

mesmo, a primeira outorgante pagará à segunda outorgante o valor de 519.600,00 € (quinhentos 

e dezanove mil e seiscentos euros), ao qual acresce o valor de 119.508,00€ (cento e dezanove 

mil, quinhentos e oito euros), relativo ao imposto sobre o valor acrescentado (IVA), resultante do 

seguinte somatório: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.1. Preço unitário do chassi 95.500,00€ (noventa e cinco mil e quinhentos euros).----------------- 

1.2. Preço unitário caixa de recolha 54.200,00€ (cinquenta e quatro mil e duzentos euros).------ 

1.3. Preço unitário elevador 13.500,00€ (treze mil e quinhentos euros). ------------------------------- 

2. No que concerne aos serviços de manutenção programada e corretiva, o encargo máximo é 

de 30.000,00€ (trinta e mil euros), a que acresce o valor de 6.900,00€ (seis mil e novecentos 

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

3. O valor de mão-de-obra/h para os serviços de manutenção corretiva, independentemente da 

especialidade e tipo de intervenção é de 38.70€ (trinta e oito euros e setenta cêntimos), a que 

acresce I.V.A. à taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------ 
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Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 

1. 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.---- 

2. Para efeitos de pagamento, o segundo outorgante deverá apresentar faturação após entrega e 

aceitação das viaturas. Relativamente aos serviços de manutenção, a faturação deverá ser 

apresentada após cada intervenção.---------------------------------------------------------------------------------- 

3. 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 esta obrigada a prestar os esclarecimentos necessários ou a proceder à retificação da 

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

 

Cláusula 4.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

1. O contrato produzirá efeitos no dia imediatamente seguinte ao da atribuição do visto ou 

declaração de conformidade por parte do Tribunal de Contas, para a entrega da viatura, que 

ocorrerá no prazo de 150 (cento e cinquenta) dias.---------------------------------------------------------------- 

2. Para os serviços de manutenção, o contrato produzirá efeitos a partir da data de entrega e 

aceitação da viatura, no entanto, terá a duração correspondente à execução dos serviços de 

manutenção indicados na proposta, sendo a duração máxima de 36 meses e observando-se o 

limite financeiro de 30.000,00€ (trinta mil euros) mais IVA, sem prejuízo das obrigações acessórias 

que devam perdurar para além da cessação do contrato.------------------------------------------------------- 

Cláusula 5.ª 

(Prazo de entrega) 

1. O Fornecimento objeto deste contrato deve ser satisfeito no prazo indicado no caderno de 

encargos e constante da proposta do segundo outorgante.----------------------------------------------------- 
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2. A entrega do(s) bem(ns) nas instalações do primeiro outorgante tem de ser obrigatoriamente 

acompanhada da guia de remessa, fatura ou documento equivalente.--------------------------------------- 

3. Não haverá lugar ao pagamento de custos adicionais para o primeiro outorgante relativos à 

entrega dos bens a fornecer.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

4. A substituição do(s) bem(ns) rejeitado(s) ou impróprios para utilização deve ocorrer no prazo de 

2 (dois) dias úteis, contados a partir da data de emissão da notificação do facto.------------------------- 

5. Sempre que ocorra um caso de força maior, devidamente comprovado e que implique a 

suspensão da entrega, deve o segundo outorgante, logo que dele tenha conhecimento, requerer 

ao primeiro outorgante que lhe seja concedido uma prorrogação adequadamente fundamentada 

do respetivo prazo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6. No caso do segundo outorgante não possuir para entrega, no prazo definido, o(s) bem(ns) 

encomendado(s) pelo primeiro outorgante, deverá no dia imediato, disponibilizar viatura 

equivalente à(s) em falta de qualidade idêntica ou superior, não podendo, deste facto, resultar 

qualquer acréscimo de preço para o primeiro outorgante.------------------------------------------------------- 

7. Na situação prevista no número anterior, o segundo outorgante deve fornecer todos os 

elementos necessários à avaliação da adequação da substituição por parte do primeiro 

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

8. Sem prejuízo do disposto nos n.ºs 6 e 7, o primeiro outorgante não fica, em caso algum, 

obrigado a aceitar os bens de substituição propostos pelo segundo outorgante.-------------------------- 

Cláusula 6.ª 

(Penalidades/sanções contratuais) 

O incumprimento dos prazos fixados no presente contrato, conferem ao primeiro outorgante o 

direito a ser indemnizado através da aplicação de sanções pecuniárias, nos termos da cláusula 

11.º do caderno de encargos, nomeadamente:--------------------------------------------------------------------- 
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- Caso não entregue a viatura, no prazo máximo dado na proposta, e não disponibilizem outra 

viatura de acordo com ponto 3.2 do caderno de encargos, será aplicada uma penalização de 

200,00€ por cada dia de atraso.----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Cláusula 7.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 25.980,00€ 

(vinte e cinco mil, novecentos e oitenta euros), correspondente a 5% do preço total da 

adjudicação, com exclusão do IVA, através de ___________(identificar a forma e o documento).--- 

 

 

Cláusula 8.ª 

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 

(a Divisão Financeira inscreverá o compromisso) 

 

Cláusula 9.ª 

(Gestor do Contrato) 

 

O Primeiro Outorgante nomeia como Gestor do Contrato, Francisco Teixeira, (Chefe de Divisão 

de Gestão de Frotas) dos SIMAR, que irá acompanhar permanentemente a execução deste.------ 

  

Cláusula 10.ª  

(Resolução do contrato) 
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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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Cláusula 11.ª 

(Subcontratação e Cessão da Posição Contratual) 

A cessão da posição contratual e subcontratação pelo cocontratante no contrato são admitidas 

pela entidade adjudicante, mediante observação dos termos previstos, designadamente, nos 

artigos 316.º a 318.º e 319.º a 321.º do Código dos Contratos Públicos.----------------------------------- 

 

Cláusula 12.ª 

(Documentos Integrantes) 

 

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

a) Os suprimentos dos erros e das omissões ao caderno de encargos identificados pelos 

concorrentes, expressamente aceites pelo órgão competente para a decisão de contratar;----------- 

b) Os esclarecimentos e as retificações relativos ao caderno de encargos do procedimento;--------- 

c) O caderno de encargos;----------------------------------------------------------------------------------------------- 

d) A proposta adjudicada;------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 13.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.------ 
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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.--------------- 

 

 

Cláusula 14.ª 

(Foro competente) 

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

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

 

 

Cláusula 15.ª 

(Disposições finais) 

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

deliberações dos órgãos executivos dos Municípios de Loures e de Odivelas em 17/06/2020 na 

sua 64.ª Reunião Ordinária e em 15/06/2020 na sua 11.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob 

Proposta de Deliberação n.º 156/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 63.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 28/05/2020, ao abrigo do disposto na alínea b) do artigo 18.º do 

Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, Regime Jurídico de Realização de Despesas Públicas e 

Contratação Pública, a mesma deliberação aprovou as peças do Procedimento e nomeou os 

elementos do Júri e Gestor do Contrato.------------------------------------------------------------------------------ 

 

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

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 no uso de competências delegadas na deliberação 

supra referida.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 519.600,00 € 

(quinhentos e dezanove mil e seiscentos euros).------------------------------------------------------------------- 

4. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021, para a aquisição das viaturas é de 

602.208,00 € (seiscentos e dois mil, duzentos e oito euros), com IVA incluído.---------------------------- 
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5. O encargo deste contrato para os serviços de manutenção para o ano económico de 2021, é de 

6.150,00€ (seis mil, cento e cinquenta euros), com IVA incluído, para o ano económico de 2022 é 

de 12.300,00€ (doze mil e trezentos euros), com IVA incluído, para o ano económico de 2023 é de 

12.300,00€ (doze mil e trezentos euros), com IVA incluído e para o ano económico de 2024 é de 

6.150,00€ (seis mil, cento e cinquenta euros), 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

Loures, ----de--------------de 2021 

 

 

Primeiro Outorgante 

 

 

Segundo Outorgante 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 79/2021 

 

 

 CONCURSO JOV’ARTE | BIENAL JOVEM - 2021 
 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

FICHA DE INSCRIÇÃO  

 



NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

I. Apresentação 

A JOV’ARTE | Bienal Jovem é organizada pela Câmara Municipal de Loures, sita na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures. Tem por objetivo estimular a criação artística inovadora e 

distinguir o trabalho de jovens artistas no campo das Artes Plásticas e Visuais. 

 

II. Destinatários 

A JOV’ARTE | Bienal Jovem destina-se a cidadãos de nacionalidade portuguesa, ou 

estrangeiros, residentes em Portugal, com idades compreendidas entre os 18 e os 35 anos 

(completados até 31 de dezembro do ano em vigor). 

 

III. Obras a concurso 

Serão aceites a concurso obras de Artes Visuais, nas suas várias vertentes: pintura, fotografia, 

desenho, escultura, cerâmica, instalação, vídeo, performance, entre outras. 

 

IV. Calendarização 

1. A JOV’ARTE | Bienal Jovem realiza-se de dois em dois anos. 

2. A abertura do concurso é feita em data a anunciar, juntamente com a divulgação da 

calendarização dos prazos referentes ao decurso do mesmo. 

3. Toda a documentação do concurso estará disponível nas Galerias Municipais, nas redes 

sociais e no sítio oficial da Câmara Municipal de Loures (www.cm-loures.pt).  

 

V. Condições de inscrição 

1. A inscrição no concurso é realizada mediante o envio da Ficha de inscrição integralmente 

preenchida, acompanhada do respetivo Dossiê de candidatura com toda a informação 

solicitada, para o endereço eletrónico bienaljovarte@cm-loures.pt.  

2. No Dossiê de candidatura deverão constar todos os itens solicitados pela organização, 

apresentados nas formas especificadas e em português: 

a) Ficha de inscrição corretamente preenchida; 

b) Versão reduzida do currículo do concorrente, organizada por ordem cronológica 

decrescente, para inclusão no catálogo (texto com o máximo de 500 caracteres); 

c) Memória descritiva do projeto com a apresentação, descrição e fundamentação da obra, 

para inclusão no catálogo (texto com o máximo de 500 caracteres); 

d) Três a cinco imagens da obra em formato tiff com 300 dpi (várias vistas da obra, 

pormenores, entre outros); 



e) Indicação das necessidades técnicas para a sua exposição/exibição pública, esquema e 

calendário de montagem (se aplicável);  

f) Outros elementos que possam ser fundamentais à compreensão da obra e ao percurso do 

candidato (CV, portefólio, entre outros, com o máximo de 20 páginas).  

3. As inscrições devem ser efetuadas até ao dia indicado na calendarização anunciada, não 

sendo aceites quaisquer inscrições após esta data (receção até às 23:59, hora de Portugal 

continental). 

4. Será aceite apenas uma obra por concorrente ou um conjunto de elementos, desde que 

completem e constituam parte indissociável da obra.  

5. A obra a concurso deverá ser recente (do próprio ano ou do ano anterior) e nunca ter sido 

alvo de premiação noutro concurso. Deverá estar datada, assinada e autenticada pelo autor, 

no próprio suporte ou mediante certificado que acompanhe a mesma.  

6. A obra deverá ser entregue em condições de ser exposta ou exibida, acompanhada do 

material tecnológico necessário, quando tal não puder ser assegurado pela organização. 

 

VI. Admissão a concurso 

A Câmara Municipal de Loures verificará a conformidade das candidaturas recebidas com o 

disposto nestas normas, excluindo as que não estejam de acordo com as mesmas.  

 

VII. Pré-seleção das obras 

1. O júri determinará quais as obras pré-selecionadas a concurso, através da análise dos 

Dossiês de candidatura. 

2. Os participantes serão informados se a sua obra foi pré-selecionada, através do correio 

eletrónico indicado na Ficha de Inscrição. A listagem será publicada no sítio oficial da Câmara 

Municipal de Loures (www.cm-loures.pt) conforme calendarização anunciada.  

 

VIII. Receção das obras 

1. As obras pré-selecionadas deverão ser entregues na Galeria Municipal Viera da Silva, Parque 

Adão Barata, 2670 Loures, nas datas e horários indicados na calendarização anunciada.  

2. No ato da receção, todas as obras são registadas e é verificada a integridade das mesmas, 

sendo fornecida uma cópia da Ficha de inscrição, autenticada pela organização, que passará a 

ser o documento comprovativo da receção da obra por parte dos serviços municipais.  

 

IX. Seleção das obras e atribuição de prémios 

1. O júri determinará quais as obras selecionadas a concurso, a atribuição de prémios e 

menções honrosas, através da análise das obras rececionadas.  



2. Os participantes serão informados se a sua obra foi selecionada, através do correio 

eletrónico indicado na Ficha de inscrição. A listagem será publicada no sítio oficial da Câmara 

Municipal de Loures (www.cm-loures.pt) conforme calendarização anunciada.  

 

X. Exposição e divulgação das obras selecionadas e premiadas 

1. As obras selecionadas serão expostas/exibidas, em espaço municipal, no período indicado 

na calendarização. 

2. Os premiados e as menções honrosas serão anunciados no dia da inauguração da exposição. 

3. As obras não poderão ser retiradas ou substituídas, sob qualquer pretexto, antes do 

encerramento da exposição. 

4. A conceção e montagem da exposição serão da exclusiva responsabilidade da organização 

do concurso, que poderá requerer a presença e o apoio dos artistas na montagem das 

respetivas obras, sempre que se justifique. 

5. A Câmara Municipal de Loures editará a publicação de um catálogo onde constarão as obras 

e os artistas patentes na exposição.  

 

XI. Recolha das obras 

1. As obras deverão ser levantadas pelos respetivos autores, ou por quem estes validamente 

indicarem, na Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão Barata, 2670 Loures, conforme 

calendarização divulgada, mediante a apresentação do documento entregue pela organização 

(cópia da Ficha de inscrição). 

2. A Câmara Municipal de Loures não se responsabiliza pela conservação e destino das obras, 

assim como quaisquer danos ocorridos nas mesmas, findo o prazo indicado para a sua recolha.  

3. Caso a obra não seja levantada até à data prevista para a sua recolha, será considerada 

como integrante do património móvel do Município. 

4. Se a obra não for levantada até à data prevista para a sua recolha, por motivo de força 

maior devidamente justificado e sob pré-aviso, poderá o prazo ser prolongado até mais 90 

dias, findo os quais será aplicado o disposto no número anterior.  

 

XII. Prémios 

1. Serão atribuídos três prémios pecuniários (IVA incluído):  

1º Prémio – 1.500,00 € 
2º Prémio – 1.000,00 € 
3º Prémio – 500,00 € 
 
2. Ao vencedor do primeiro prémio será dada ainda a oportunidade de realizar uma exposição 

individual, em espaço municipal, num dos dois anos seguintes ao do concurso, em data e local 

a designar posteriormente, consoante o interesse/disponibilidade do artista e a programação 

da Cultura da Câmara Municipal de Loures.  



3. Os prémios são aquisitivos, passando as obras premiadas a pertencer à Coleção Municipal 

de Artes Visuais.  

4. Os vencedores terão de passar recibo eletrónico para receber o valor do prémio.  

5. Aos artistas premiados não será devida qualquer outra contrapartida para além do valor do 

prémio atribuído.  

 

XIII. Júri 

1. O júri será constituído pelo presidente da Câmara Municipal de Loures, ou seu 

representante, que presidirá, e por quatro personalidades de reconhecido mérito, 

qualificação, idoneidade e notoriedade no campo das artes. A sua composição será divulgada 

no sítio oficial da Câmara Municipal de Loures (www.cm-loures.pt).  

2. Ao júri caberá determinar, no decorrer das fases de pré-seleção e seleção, a participação ou 

exclusão de qualquer obra, a atribuição de prémios e menções honrosas.  

3. A seleção e avaliação das obras serão feitas tendo em conta o percurso do artista e critérios 

de qualidade artística, técnica e criativa, assim como a relevância e caráter inovador da obra a 

concurso, no contexto do panorama artístico atual.  

4. Ao júri reserva-se o direito de não atribuir algum ou todos os prémios se a qualidade das 

obras assim o impuser, bem como a decidir da atribuição de menções honrosas.  

5. Os elementos do júri são obrigados a sigilo até à divulgação pública dos premiados e das 

menções honrosas.  

6. As deliberações do júri são definitivas, não sendo admitido qualquer tipo de recurso. 

 

XIV. Venda de obras 

Aos interessados na aquisição das obras expostas, será facultado, pela Câmara Municipal de 

Loures, o nome e o contacto do artista, não tendo esta entidade qualquer intervenção neste 

processo. 

 

XV. Responsabilidade 

1. Para efeitos de entrega e devolução das obras, todos os custos de transporte e respetivos 

seguros são da responsabilidade dos participantes. 

2. A Câmara Municipal de Loures não assume qualquer responsabilidade pelas obras que não 

estejam em perfeitas condições na sua receção ou que se venham a extraviar, por razões que 

lhe sejam alheias. 

3. Será efetuado seguro para as obras durante a sua guarda e apresentação pública, de acordo 

com o valor solicitado na Ficha de inscrição, que não poderá exceder o valor do primeiro 

prémio. 

 



 

XVI. Casos omissos 

Os casos omissos ou de interpretação duvidosa serão resolvidos pela organização. 

 

XVII. Contactos 

Quaisquer comunicações ou pedidos de informação deverão ser dirigidos à Divisão de 

Cultura/Área de Galerias, pelo telefone 211 150 663 ou por correio eletrónico para 

dc_galerias@cm-loures.pt.  

 

XVIII. Disposições finais 

1. Para efeitos de garantia de imparcialidade do procedimento, aplicar-se-á o previsto no 

Código do Procedimento Administrativo, na sua redação atual (artigos 69º e seguintes).  

2. Todas as candidaturas pressupõem a total aceitação das regras estabelecidas nas presentes 

normas de participação, ou em quaisquer documentos complementares emitidos pela 

organização. 

3. Para efeitos de divulgação das obras e artistas da JOV’ARTE | Bienal Jovem, pressupõe-se a 

autorização para menção de nomes, reprodução de imagens e cedência dos respetivos 

direitos, pelos participantes. 

 

 XIX. Lei e foro 

Ao concurso e ao presente documento aplica-se a lei portuguesa, sendo o foro da Comarca de 

Loures o competente para dirigir qualquer litígio relativo aos mesmos.  



 

JOV’ARTE | Bienal Jovem JOV’ARTE | Bienal Jovem JOV’ARTE | Bienal Jovem JOV’ARTE | Bienal Jovem ––––    Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de Câmara Municipal de LouresLouresLouresLoures 
Departamento de Cultura, Desporto e Juventude/ Divisão de Cultura 

Galeria Municipal Vieira da Silva, Parque Adão Barata, 2670 Loures 
T: 211 150 663 | E-mail: bienaljovarte@cm-loures.pt  
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FICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃOFICHA DE INSCRIÇÃO 

    
 

Identificação  

Nome (completo): 

Nome artístico: 

Morada: 

Código Postal:                   -          Localidade: Distrito: 

Telefone/Telemóvel: 
Telemóvel: 

E-mail: 

Data de nascimento: Naturalidade: Nacionalidade: 

BI/CC: Data de validade: 
Arquivo: 

NIF: 

 

Identificação da obra 

Título: 

Ano de realização: 

Técnica: 

Materiais (se aplicável): 

Especificações da obra (ex. altura, largura, profundidade e/ou diâmetro; peso; resolução e duração): 
Largura: 
Valor do seguro: Valor para venda (iva incluído): 

 

Dossiê de candidatura 

Versão reduzida do currículo, organizada por ordem cronológica decrescente (até 500 caracteres): 

Memória descritiva do projeto, com apresentação, descrição e fundamentação da obra (até 500 caracteres): 

Três a cinco imagens da obra em formato tiff com 300 dpi (ex. várias vistas e pormenores): 

Necessidades técnicas para exposição/exibição pública, esquema e calendário de montagem (se aplicável): 

Outros elementos fundamentais à compreensão da obra e percurso do candidato (ex: portefólio, links, pdf até 20 pág.): 

 

Declaro que li e aceito o disposto nas Normas de Participação da Jov’Arte | Bienal Jovem. 
Sim: ____ 
 

    



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 80/2021 

  

  

CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO COM 

CONFRARIA DO ARINTO DE BUCELAS 



 

                                                                                          

 

Contrato de Venda em Consignação 

 

Entre 

Confraria do Arinto de Bucelas, com o NIF nº 508653525 e sede na Rua D. Afonso Henriques, 3, 

Bucelas, Loures, adiante designado por Consignante  

 

e 

 

o MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público nº 501 294 996, com sede na Praça 

da Liberdade, nº 4, 2674-501 Loures, neste ato representado pelo Presidente da Câmara 

Municipal, Bernardino Soares, adiante designado por consignatário 

 

É celebrado e reciprocamente aceite o Contrato de Venda em Consignação, que se regerá pelas 

presentes Condições Gerais e anexo, que dele fazem parte integrante: 

 

 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objeto a venda em consignação de produtos locais na rede de 

Museus de Loures, nomeadamente na loja do Museu do Vinho e da Vinha – Bucelas e no posto de 

Turismo de Loures; 

 

 

Cláusula Segunda 

Os objetos consignados identificam-se por vinhos e produtos locais, sendo estes vendidos de 

acordo com o previsto neste contrato e após aprovação da respetiva minuta na ___ Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal, realizada no dia ____ de ________ 2021. 

 

 

Cláusula Terceira 

Os vinhos e produtos locais, propriedade do consignante, estão sob a responsabilidade da Rede 

de Museus de Loures e do posto de turismo, ou seja, salvaguardada a integridade física dos 

objetos e venda ao público em seu próprio nome. 

 

 

Cláusula Quarta 

A descriminação dos vinhos e produtos locais consignados para venda com o respetivo valor de 

venda ao público, consta de anexo a este documento, dele fazendo parte integrante. 
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Cláusula Quinta 

Por acordo das partes, poderá ser efetuada alteração aos produtos consignados, devendo ser 

alterado o anexo referido no número anterior. 

 

 

Cláusula Sexta 

A consignante compromete-se a: 

 

a) Respeitar os valores acordados de venda ao público; 

b) Repor os stocks sempre que lhe for solicitado; 

c) Trocar os vinhos e produtos locais que por razões alheias ao serviço (Rede de Museus de 

Loures) se encontrem danificados ou com defeito. 

 

 

Cláusula Sétima 

 

A consignante tem o direito a receber 80% do valor das vendas apuradas, sendo que, este 

montante é pago contra respetivo documento legal comprovativo do dito pagamento, com 

periodicidade trimestral.  

 

 

Cláusula Oitava 

O presente contrato de venda em consignação de vinhos e produtos locais tem a duração de um 

ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos. 

 

 

Cláusula Nona 

O preço de venda ao público será atualizado anualmente. 

 

 

Cláusula Décima  

O incumprimento contratual confere à parte não faltosa a possibilidade de rescisão do acordo a 

todo o tempo, comunicada por carta registada com aviso de receção e mediante pré-aviso de 15 

dias. 

 

 

Cláusula Décima Primeira 

A denúncia do contrato deverá ocorrer com um pré-aviso mínimo de 30 dias sobre a data do fim 

do contrato ou de cada uma das suas renovações. 
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Cláusula Décima Segunda 

A denúncia ou rescisão darão lugar a devolução de todos os produtos ao respetivo consignante, 

devendo este proceder ao seu levantamento no prazo de 15 dias. 

 

 

Cláusula Décima Terceira 

 

Qualquer litígio emergente da interpretação ou execução do presente contrato será dirimido pelo 

Tribunal da Comarca de Loures, com renúncia expressa das partes a qualquer outro. 

 

 

 

Feito em Loures, em ___ de _______ de 2021, em dois exemplares, e incluindo um anexo, o qual 

vai rubricado pelas partes, ficando um exemplar para cada parte. 

 

 

 

 

________________________________________________________________    

Bernardino Soares 

Presidente da Câmara Municipal 

Município de Loures 

 

 

 

________________________________________________________________    

  

Presidente da Confraria do Arinto de Bucelas 
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Anexo: 
 

1. Vinho Seleção da Confraria - preço 6,00 € / garrafa; 

 
 

 
2. Espumante Confraria (reserva) 10,00 € / garrafa. 

 

 

 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 81/2021 

  

  

CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO COM MULTIWINES, LDA 



 
                                                                                          
 

Contrato de Venda em Consignação 

 
Entre 

Multiwines Lda., com o NIF n.º 501 63 8610, com sede Estrada da Giesteira 2630-234 Arruda dos 

Vinhos, representada pelo Diretor Geral, Francisco Melícias, adiante designado por Consignante  

 

e 

 

o MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva de direito público nº 501 294 996, com sede na Praça 

da Liberdade, nº 4, 2674-501 Loures, neste ato representado pelo Vice-presidente da Câmara 

Municipal, Paulo Piteira, adiante designado por consignatário 

 

É celebrado e reciprocamente aceite o Contrato de Venda em Consignação, que se regerá pelas 

presentes Condições Gerais e anexo, que dele fazem parte integrante: 

 

 

Cláusula Primeira 

O presente contrato tem por objeto a venda em consignação do vinho produzido no âmbito do 

projeto “Lisboa Romana” na rede de Museus de Loures e na Loja do Posto de Turismo de Loures; 

 

Cláusula Segunda 

Os objetos consignados identificam-se por vinho tinto “Lisboa Romana”, sendo estes vendidos de 

acordo com o previsto neste contrato e após aprovação da respetiva minuta na ___ Reunião 

Ordinária do Executivo Municipal, realizada no dia ____ de ________ 2021. 

 

 

Cláusula Terceira 

Os vinhos, propriedade do consignante e originários da sua produção, estão sob a 

responsabilidade da Rede de Museus de Loures e da Divisão de Turismo, ou seja, salvaguardada a 

integridade física dos objetos e venda ao público em seu próprio nome. 

 

 

Cláusula Quarta 

A discriminação dos vinhos consignados para venda com o respetivo valor de venda ao público, 

consta de anexo a este documento, dele fazendo parte integrante. 
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Cláusula Quinta 

Por acordo das partes, poderá ser efetuada alteração aos produtos consignados, devendo ser 

alterado o anexo referido no número anterior. 

 

 

Cláusula Sexta 

A consignante compromete-se a: 

 

a) Respeitar os valores acordados de venda ao público; 

b) Repor os stocks sempre que lhe for solicitado; 

c) Trocar os vinhos que por razões alheias ao serviço (Rede de Museus de Loures e Loja do Posto 

de Turismo) se encontrem danificados ou com defeito. 

 

Cláusula Sétima 

De acordo com o Regulamento interno da Rede de Museus de Loures em vigor, é admitida a 

venda de produtos em regime de consignação, sendo aplicada a percentagem de 20% sobre o 

preço de custo, pelo que a consignante recebe 80% do valor das vendas apuradas. 

 

Cláusula Oitava 

De acordo com disposto no número anterior, os 80% devidos ao consignante são pagos contra 

respetivo documento legal comprovativo do dito pagamento, com periodicidade trimestral.  

 

 

Cláusula Nona 

O presente contrato de venda em consignação de vinhos e produtos locais tem a duração de um 

ano, renovando-se automaticamente por iguais períodos. 

 

 

Cláusula Décima 

O preço de venda ao público será atualizado anualmente. 

 

 

Cláusula Décima Primeira 

 

O incumprimento contratual confere à parte não faltosa a possibilidade de rescisão do acordo a 

todo o tempo, comunicada por carta registada com aviso de receção e mediante pré-aviso de 15 

dias. 
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Cláusula Décima Segunda 

A denúncia do contrato deverá ocorrer com um pré-aviso mínimo de 30 dias sobre a data da 

renovação. 

 

Cláusula Décima Terceira 

 

A denúncia ou rescisão darão lugar à devolução de todos os produtos ao respetivo consignante, 

devendo este proceder ao seu levantamento no prazo de 15 dias. 

 

 

Cláusula Décima Quarta 

 

Qualquer litígio emergente da interpretação ou execução do presente contrato será dirimido pelo 

Tribunal da Comarca de Loures, com renúncia expressa das partes a qualquer outro. 

 

 

 

Feito em Loures, em ___ de _______ de 2021, em dois exemplares, e incluindo um anexo, o qual 

vai rubricado pelas partes, ficando um exemplar para cada parte. 

 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Paulo Piteira, Vice-presidente 

Município de Loures 

 

 

 

________________________________________________________________ 

Francisco Melícias, Diretor –geral  

Multiwines, Lda. 
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Anexo: 
 
Vinho Lisboa Romana - preço 8,40 € / garrafa (IVA incluído) 

 



  

  

  

  

  

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 85/2021 

 

 

MODELOS DE OCUPAÇÃO DAS 4 UNIDADES DE EXECUÇÃO DO PLANALTO DA CALDEIRA 
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1. | INTRODUÇÃO 

A área doravante designada por Planalto da Caldeira, integra na hierarquia do sistema urbano, o nível I. 

Este nível corresponde aos perímetros urbanos de maior centralidade e importância no sistema urbano 

do concelho de Loures.  

 

Estabelece o Titulo XI do Regulamento do Plano Director Municipal (RPDM) a sua Programação e 

Execução através de um conjunto de Unidades Operativas de Planeamento e Gestão (UOPG) e 

Subunidades Operativas de Planeamento e Gestão (SUOPG), identificadas e programadas nos termos 

definidos pelos artºs 200º a 202º, com objectivos estratégicos e específicos para a sua concretização de 

acordo com as condições hierárquicas, funcionais e urbanas. 

A área do Planalto da Caldeira, por se enquadrar dentro nos limites da SUOPG 10  Santo António dos 

Cavaleiros, é obrigada na forma de execução a plano de urbanização, plano de pormenor ou unidade 

de execução, cumprindo com os objectivos e parâmetros urbanísticos em consonância com o conteúdo 

programático daquela SUOPG. 
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A oportunidade de delimitação destas 4 Unidades de Execução contribui para a concretização de um 

conjunto de objectivos presentes no modelo territorial do PDM para aquela área do território, 

nomeadamente salvaguardar a estrutura ecológica municipal, possibilitar a implementação de um 

complexo desportivo de nível supramunicipal e promover a ligação de troços da rede viária actualmente 

descontínuos. Também a estrutura urbana actualmente desagregada irá beneficiar de novas áreas 

edificadas que irão promover a interligação com as malhas existentes.  

 

Decorrente da extensão da área delimitada e das diferentes classificações e qualificações do uso do 

solo, entendeu-se que a sua execução poderá decorrer em quatro momentos distintos. Esta execução 

faseada é desenhada sobre o modelo integrado que define e salvaguarda um conjunto de objectivos 

estratégicos e linhas orientadores para a concretização de um novo espaço urbano qualificador daquele 

território.    



      UNIDADE DE EXECUÇÃO PLANALTO DA CALDEIRA   SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

Termos de Referência  

 

Página 5 de 59 

 

 

2. | ENQUADRAMENTO NO PDM DE LOURES 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE SOLO (ANEXO 03) 

Solo Urbano  

 Solo Urbanizado  

- Espaços de Uso Especial - Consolidadas de Equipamentos e Outros Usos de Interesse Publico; artigos 

92º a 94º do RPDM Loures. 

- Espaços de Uso Especial  Outras Infraestruturas; artigo 98º do RPDM Loures. 

- Espaços verdes  Verde de Protecção e Enquadramento; artigos 102º a 104º do RPDM Loures. 

- Espaços verdes - Verde de Recreio e Lazer; artigos 105º a 107º do RPDM Loures. 

 Solo Urbanizável  

Espaços Residenciais  Habitacionais Tipo A; artigos 112º a 114º. 

Espaços de Actividades Económicas - Espaços de Indústria e Terciário; artigos 116º a 118º do RPDM 

Loures. 

Espaços Verdes  Verde de Recreio e Lazer; artigos 127º a 129º do RPDM Loures. 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  ESTRUTURA PATRIMONIAL (ANEXO 04) 

Elementos de Valor patrimonial  Valores Arqueológicos  Áreas Arqueológicas de Grau 2; artigos 157º 

e 159º do RPDM Loures. 

A175  Picoeiras; A176  Casal da Ronca; A179  Casal da Paradela e A182  Quinta do Caldeira. 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  ESTRUTURA ECOLÓGICA MUNICIPAL (ANEXO 05) 

Nível Local e Regional; artigos 168º e 169º do RPDM Loures; 

Nível Local  Áreas Vitais, Corredores Vitais, Valores Naturais e Estrutura Ecológica Urbana, artigos 169º 

a 173º do RPDM Loures. 
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Nível Regional  Rede Secundária  Corredor Estruturante Secundário; artigo 168º do RPDM Loures. 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  RISCOS AO USO DE SOLO I (ANEXO 06) 

Riscos naturais  Geodinâmica  Risco Sísmico Elevado; artigo 185º do RPDM Loures. 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  RISCOS AO USO DE SOLO II (ANEXO 07) 

Riscos Mistos  Área de Risco de Incêndio, Áreas de Erosão Hídrica do Solo: artigos 186º a 187.º do 

RPDM Loures. 

Ruído  Classificação Acústica  Zonas de Conflito- Sensível e Mista; artigos 188º a 189.º do RPDM 

Loures. 

 | CARTA DE ORDENAMENTO  PROGRAMAÇÃO ESTRATÉGICA (ANEXO 08) 

A área de intervenção integra-se na Unidade Operativa de Planeamento e Gestão (UOPG) C  Loures e 

na Subunidade Operativa de Planeamento e Gestão (SUOPG) 10  Santo António dos Cavaleiros. 

 | CARTA DE OUTRAS CONDICIONANTES I  EQUIPAMENTOS E INFRAESTRUTURAS (ANEXO 09) 

 Rede de distribuição de energia eléctrica  Alta Tensão  Linhas 60 Kv; 

 Rede Eléctrica Nacional  Linhas 220 Kv; 

 Subestação Eléctrica  Alta e Média tensão; 

 Aeroportos e aeródromos  cotas 145, 170 e 195. 

 | CARTA DE OUTRAS CONDICIONANTES II  RECURSOS NATURAIS, PATRIMÓNIO EDIFICADO E 

ACTIVIDADES PERIGOSAS (ANEXO 10) 

Recursos Naturais: 

 Recursos Hídricos  Domínio Público Hídrico  Cursos de água; 

 Recursos Agrícolas e Florestais  Áreas Ardidas (2005-2014) DL 55/2007 

 | CARTA DE CONDICIONANTES  RESERVA ECOLÓGICA NACIONAL (ANEXO 11) 

 Reserva Ecológica Nacional  Domínio Hídrico- Cursos de Água e; Cursos de água a integrar 

na REN; 
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 Reserva Ecológica Nacional  Zonas Declivosas  Áreas com risco de erosão; 

 Exclusões à REN. 

 | CARTA DE CONDICIONANTES  RESERVA AGRÍCOLA NACIONAL (ANEXO 12) 

Não se verifica. 

  



      UNIDADE DE EXECUÇÃO PLANALTO DA CALDEIRA   SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

Termos de Referência  

 

Página 8 de 59 

 

 

3. | CARACTERIZAÇÃO 

 

 | TECIDO URBANO 

O Planalto da Caldeira apresenta-se como um espaço aberto, desocupado, rodeado de tecidos urbanos 

com usos diferenciados, fragmentados e dissociados entre si.  

A carta de classificação e qualificação do uso do solo, repete para o local usos diferenciados. Zonas 

dedicadas a indústria e terciário, áreas urbanas habitacionais e de equipamentos atravessados por um 

extenso corredor dedicado a espaços verdes de recreio e lazer, integrado na Estrutura Ecológica 

Municipal e por conseguinte com uma forte componente ambiental.  

Contudo esta área do território apresenta grande potencial para a criação de uma nova centralidade, 

com espaços verdes e equipamentos de excelência integradas num desenho urbano e arquitectura 

qualificados. 

Estes aspectos traduzem uma preocupação acrescida quanto à importância que o desenho urbano terá 

para estabelecer relações equilibradas naquele território, promovendo a coesão e a harmonia na 

relação com os tecidos urbanos existentes. 

Salienta-se a importância que o corredor verde terá para estabelecer uma melhor coerência e 

articulação morfológica entre as diversos malhas urbanas, associado à importante função ecológica que 

acontece com a concretização dos valores defendidos pela EEM e que contribuem para a qualidade do 

ambiente urbano. 

 | PAISAGEM 

A caracterização da paisagem da área de intervenção é feita nos seus aspectos mais gerais para todo o 

território, sendo feita só para a área de categorizada pelo PDM como Espaço Verde/ Verde de Recreio 

e Lazer (solo urbanizável e solo urbanizado) na sua caracterização mais específica, mais concretamente 

na análise dos declives. 

A caracterização da paisagem é feita nos seguintes temas: morfologia do terreno, solos e Estrutura 

Ecológica Municipal 
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A área de intervenção, quanto ao seu enquadramento paisagístico geral, é no essencial um planalto 

atravessado por uma linha de água, com alguma expressão no território, que drena para a Ribeira da 

Mealhada/Ribeira de Loures/Rio Trancão. O planalto situa-se numa zona de transição entre a Serra de 

Montemor e o Vale de Loures. Esta localização é estratégica no que se refere ao seu funcionamento 

como corredor de ligação de dois sistemas ecológicos importantes: a serra da Carregueira (no concelho 

de Sintra) e a Várzea de Loures. É uma área praticamente desprovida de vegetação predominando as 

pastagens naturais. 

Tem na cota 202 metros, o seu ponto mais alto na zona próxima da CREL e o ponto mais baixo próximo 

da linha de água contígua à urbanização da Cidade Nova, na cota 80m. O planalto desenvolve-se entre 

a curva de nível 202m e a curva de nível 80m. 

3.2.1 | Morfologia do terreno 

A morfologia do terreno caracterizada pelas principais estruturas físicas que constituem um importante 

indicador do comportamento dos processos ecológicos é definida pelo Sistemas Secos (cabeços e 

vertentes) e pelos Sistemas Húmidos (zonas adjacentes às linhas de água). A área em estudo pelo facto 

de se tratar de uma zona planáltica não apresenta nenhum festo/cabeço principal ou especialmente 

bem definido que seja sobranceiro a toda a área, havendo apenas algumas áreas que se desenvolvem 

a cotas ligeiramente superiores em plataformas de semelhante cota como se pode observar pela figura 

seguinte. Destaca-se sim, a presença da linha de água enquanto Zona Adjacente, encostas muito suaves 

entre estas e as  
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Figura 1: Morfologia do terreno 

 

Fonte: Plano Verde de Loures, 2003 

3.2.1.1 | Hipsometria 

A hipsometria foi elaborada com base na cartografia 2k do concelho e a sua classificação em 5 classes 

hipsométricas reforça o que já foi dito anteriormente em termos de fisiografia: trata-se de uma zona 

razoavelmente planáltica com uma pendente muito suave na direcção Este/Oeste. As classes de 

altimetria mais baixas estão presentes junto à Urbanização da Cidade Nova com predominância da 

classe hipsométrica 80/90 metros enquanto a pendente sobe ligeiramente em direcção à CREL até à 

classe hipsométrica 150/180 metros. 
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Figura 2: Hipsometria 

 

Fonte: Cartografia 2k, 2009 

 

3.2.1.2 | Declives 

A carta de declives também foi elaborada com base na cartografia 2k do concelho, tendo sido definidos 

6 classes de declives. A escolha dos intervalos: 0-6%, 6-8%, 8-12%, 2-16%, 16-25% e > 25%., teve em 

consideração a relação entre o declive e a eventualidade de usos enquanto Verde de Recreio e Lazer tal 

como definido no PDM. A análise aqui é feita somente para este uso, pois para a restante área de 

intervenção estão definidos usos diferentes para as quais a análise da declivosidade deverá ser feita 

sobre outro prisma que não o do Verde de Recreio e Lazer. 

Pela observação da imagem referente à classificação de declives, os declives predominantes são os 

pertencentes à classe dos 0-4%, na zona central do planalto. Por seu turno, os declives mais acentuados, 
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superiores a 25% surgem associados aos taludes das principais vias (nó de acesso à CREL e vias de acesso 

às superfícies comerciais). 

Figura 3: Classificação de declives 

 

Fonte: Cartografia 2k, 2009 

 

3.2.2 | Solos 

A análise deste tema é feita ao nível dos solos com elevado e muito elevado valor ecológico. 

Os solos com estas características presentes na área em estudo são os seguintes:  

 Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase normal  Muito Elevado Valor Ecológico 

 Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase delgada - Elevado Valor Ecológico 
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 Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase pedregosa -  Muito Elevado Valor Ecológico 

 Solos Argiluviados Pouco Insaturados Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais 

Calcários Para-Barros de calcários compactos ou dolomias, fase normal  Elevado Valor Ecológico 

 Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas 

eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase mal drenada   Muito Elevado Valor Ecológico. 

Figura 4: Identificação dos solos com elevado e muito elevado valor ecológico 

 

 

Fonte: Plano Verde de Loures, 2003 

 

Área de Intervenção do Planalto da Caldeira

Verde Recreio e Lazer (categoria PDM)

Valores Naturais
Tipo de solo

Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase delgada

Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase mal drenada

Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase normal 

Barros Castanho-Avermelhados Não Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, fase pedregosa

Solos Argiluviados Pouco Insaturados Mediterrâneos Vermelhos ou Amarelos de Materiais Calcários Para-Barros de calcários compactos ou dolomias,fase normal 
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Destes solos em termos ecológicos destacam-se naturalmente os Barros Castanho-Avermelhados Não 

Calcários de basaltos ou doleritos ou outras rochas eruptivas ou cristalofílicas básicas, nas suas fases 

normal, pedregosa e mal drenada que possuem Muito Elevado Valor Ecológico. Esta questão deverá ser 

tida em conta aquando da fase de proposta programática para o Verde de Recreio e Lazer em estudo. 

Figura 5: Solos com Muito Elevado Valor Ecológico 

 

Fonte: Plano Verde de Loures, 2003 

 

3.2.3 | Ocupação do Solo 

A ocupação do solo apresentada teve como base a COS 2018  Carta de Ocupação do Solo. Trata-se de 

uma cartografia temática que pretende caracterizar com grande detalhe a ocupação/uso do solo no 

território de Portugal continental. Esta cartografia foi produzida com base na interpretação visual de 

imagens aéreas ortorretificadas, de grande resolução espacial neste caso para o ano de 2018. A 

informação encontra-se em formato vectorial e possui uma unidade mínima cartográfica de 1 hectare 

e uma distância mínima entre linhas de 20 metros, o que lhe confere bastante rigor. 

Da análise da COS, conclui-se que a maior parte é ocupada com pastagens espontâneas resultantes, 

muito provavelmente, de abandono de uma actividade agrícola outrora predominante, ainda que uma 

parte da zona ainda apresente evidências de ocupação agrícola ao nível das culturas temporárias 
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(forragem para a pecuária). De salientar a presença de um jardim em bom estado de conservação e de 

dimensões significativas (uso privado) junto à Urbanização da Cidade Nova. É de assinalar que é 

praticamente inexistente a presença de edificação em toda a área abrangida pelo Verde de Recreio e 

Lazer assim como a inexistência de vegetação arbórea. 

Figura 6: Ocupação do solo 

 

Fonte: COS 2018 

 

3.2.4 | Estrutura Ecológica Municipal 

A Estrutura Ecológica Municipal (EEM), integra as áreas, os valores e os sistemas naturais que pelas suas 

características intrínsecas ou por constituírem o suporte físico a determinados processos ecológicos, 

são consideradas fundamentais à garantia da sustentabilidade ambiental do território concelhio. 

Analisando a EEM que recai sobre o Planalto da Caldeira rapidamente se percebe de que é abrangido 

por uma área muito significativa e que será fundamental ser considerada aquando da proposta 

programática para os Espaços Verde de Recreio e Lazer. 
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A estrutura ecológica municipal integra três níveis, e todos estão presentes na área de intervenção, são 

eles:  

  Nível Nacional e Internacional -  Reserva Nacional Ecológico (REN), com a presença do sistema 

contram excluídas vistos estarem localizadas em áreas com usos 

que lhe são incompatíveis. Para além da uma linha de água classificada como REN que atravessa toda a 

área de intervenção; 

Figura 7: Estrutura Ecológica Nacional e Internacional 

 

Fonte: PDM, 2015 

 

 Nível Regional -  Corredor Estruturante Secundário  referente à Rede Ecológica Metropolitana 

este corredor liga a Várzea de Loures-Serra da Carregueira, e é devido a esta localização estratégica que 

importa impedir usos que afectem a função ecológica dominante e esta conectividade; 
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Figura 8: Estrutura Ecológica Regional 

 

Fonte: PDM, 2015 

 

 Nível Local, dividida em Corredores Vitais, Áreas Vitais, Valores Naturais e Estrutura Ecológica 

Urbana. O Corredor Vital representa a ligação linear apoiada na linha de água presente no Espaço Verde 

de Recreio e Lazer e compreende uma largura mínima de 20 metros para cada lado da linha de água, 

para além dos limites legais. Qualquer intervenção nesta linha de água deve passar por medidas de 

manutenção e melhoria do funcionamento do sistema hidrológico e promover o desenvolvimento das 

galerias ripícolas. As Áreas Vitais correspondem aos espaços livres vitais para a qualificação urbana e 

ocupam todo o Espaço Verde de Recreio e Lazer, o que irá preconizar um programa-base suportado 

numa qualificação do espaço para dar resposta às necessidades da população que vive em torno da 

envolvente urbana do Planalto, nomeadamente os habitantes de Santo António dos Cavaleiros, da 

Cidade Nova e das Torres da Bela Vista. Esta necessidade é reforçada pelo facto de estar-se em presença 

de Estrutura Ecológica Urbana, pois esta visa implementar uma rede de espaços verdes fundamentais, 

o que se enquadra perfeitamente no contexto urbano. Por fim, estão também presentes os Valores 
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Naturais da Estrutura Ecológica Municipal a nível local, neste caso Solos de Elevado e Muito Elevado 

Valor Ecológico, como já foi referenciado no capítulo dos solos. 

Figura 9: Estrutura Ecológica Local 

 

Fonte: PDM, 2015 

 

3.2.5 | Diagnóstico Biofísico e Paisagístico 

Após a análise da caracterização da paisagem destacam-se os seguintes valores biofísicos e paisagísticos 

a considerar preferencialmente na Base Programática das Unidades de Execução: 

 Preservação dos solos de Elevado e Muito elevado valor Ecológico 

 Valorização ambiental das linhas de água; 

 Protecção biofísica das zonas declivosas; 

 Oportunidade de concretização da Estrutura Ecológica Municipal; 
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 Escassez ou inexistência total de espaços verdes assentes na Estrutura Verde Principal, assente 

na Estrutura Ecológica Municipal existente e também escassez ou inexistência total de espaços verdes 

pertencentes à Estrutura Verde Secundária, para dar resposta às necessidades do número significativo 

de população urbana residente na envolvente imediata da área em estudo. 

É de referir também que após a análise do PDM, em relação aos Usos Dominantes e Compatíveis 

previstos no artigo 57º do Regulamento, mais concretamente o Uso compatível que pode coexistir com 

o uso dominante numa percentagem máxima de 30%, no que concerne a esta área em concreto e à 

eventualidade de edificação na categoria Espaços Verdes/Verde Recreio e Lazer, conclui-se que não se 

verificam condições para a edificabilidade, devendo preservar-se como espaço de:  

 Colina de Montemor e zona alta de Santo António dos 

Cavaleiros  e salvaguarda dos valores patrimoniais existentes;  

g) Concretização da estrutura ecológica urbana, com funções de fruição lúdica, protecção e amenização 

 tal como previsto 

no artigo 202º - conteúdo programático das SUOPG  SUPOG 10  Santo António dos Cavaleiros. 

Esta questão é reforçada pela caracterização apresentada anteriormente, nomeadamente no que se 

refere à presença do importante Corredor Estruturante Secundário da EEM que inviabiliza as ditas 

condições para a edificabilidade dos 30%. 

 

 | MOBILIDADE 

fragmentos de tecidos urbanos não tem um modelo de mobilidade que lhe dê coesão e que o ligue ao 

centro da Cidade. 

Nas várias componentes, rede viária, rede pedonal e ciclável e rede de transportes públicos a área de 

Santo António dos Cavaleiros e em particular do Planalto da Caldeira é frágil e sem resposta adequada. 

3.3.1 | Rede Viária 

composto pelas vias da rede arterial de Nível I: A8; A9-CREL; IC22- A40-Radial de Odivelas, assegurando 
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Figura 10 REDE VIÁRIA EXISTENTE E PROPOSTA NO PLANO DIRECTOR MUNICIPAL 

ligações aos principais polos da região e do país e por nós rodoviários que lhe conferem boa 

acessibilidade rodoviária a Sul pelo IP1 / Ponte Vasco da Gama e a Norte pela A1 e A8. Estas vias, que 

também ligam à zona oriental do concelho, são determinantes para a localização estratégica da cidade 

de Loures em relação a Lisboa e ao aeroporto.  

Como rede Colectora/Distribuidora (Nível II) as estradas EN8 e a EN250 atravessam, igualmente, a 

Cidade estabelecendo ligações interconcelhias. 

L1, L2, L3 e L5 e transversais T2, T3 e T4 que se articulam entre si e com as vias de nível superior. 

Esta malha viária estruturante, tem em falta a execução de alguns troços. Só quando o fecho dos anéis 

de circulação est

com o modelo preconizado, havendo condições para eliminar os constrangimentos à circulação 

automóvel e pedonal existentes. 
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3.3.2 | Transportes 

carências efectivas, existindo um claro domínio da utilização de transporte privado (dados Censos, 

2011). 

 | OUTRAS INFRAESTRUTURAS 

As infraestruturas urbanas de suporte ao funcionamento das 4 unidades de execução, como seja, o 

sistema de abastecimento de água, o sistema de drenagem de águas residuais e pluviais, o sistema de 

distribuição de energia e de telecomunicações, terão de ser caracterizados, avaliando-se as 

necessidades de reforço das infraestruturas territoriais. 

Encontra-se identificado que a rede de abastecimento água nesta área do território está no limiar da 

capacidade, não estando preparada para novas sobrecargas. 

 | CADASTRO 

O Planalto da Caldeira apresenta uma estrutura cadastral composta por 3 grandes artigos matriciais 

371, 713 e 179 pertença de um único proprietário e dois artigos de dimensão muito inferior, 8 e 9, 

pertença de dois proprietários distintos (Anexo 02). 

A área de intervenção sobre a qual o presente documento foi desenvolvido teve por base os limites de 

propriedade fornecidos pelo interessado. 

 

  

Artigo Matric ial Secção Freguesia Denominação Área CCRP Ficha Observações

15 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta e Casal da Pipa 443 000 m2 371/Loures ____

7 FF

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta e Casal da Pipa 38 907 m2 713/Loures ____

8 FF,FF1,FF2

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta da Caldeira 830 054,6 m2 179/Loures _____

8 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Desconhecida Desconhecida Desconhecida Proprietários desconhecidos

9 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Desconhecida Desconhecida Desconhecida Proprietários desconhecidos

PRÉDIOS QUE COMPÕEM A ÁREA DO PLANALTO DA CALDEIRA
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4. | MODELO ESTRATÉGICO 

 | OBJECTIVOS 

Para a área do Planalto da Caldeira, o RPDM de Loures define através da UOPG C  Loures e da SUOPG 

10  Santo António dos Cavaleiros, um conjunto de objectivos programáticos a que devem obedecer os 

sistemas de execução naquela área do território. No caso concreto e para a área delimitada para as 

unidades de execução cumpre integrar no modelo estratégico, os seguintes objectivos programáticos: 

Objectivos gerais para a cidade de Loures: 

Consolidação da cidade de Loures enquanto entidade alargada que protagonize uma unidade territorial 

de excelência, polarizadora e competitiva a nível regional, valorizando-a através da concretização 

integrada de equipamentos estruturantes, de novos espaços de actividades económicas, de habitação 

qualificada e de uma estrutura ecológica contínua que promova a articulação das várias centralidades 

existentes e propostas. 

 

Objectivos estratégicos para Santo António dos Cavaleiros: 

a) Promoção de uma nova centralidade com base num conjunto de equipamentos de influência 

supramunicipal existentes ou a criar (hospital e equipamento desportivo); 

b) Reconversão e qualificação do tecido urbano de Santo António dos Cavaleiros com a requalificação 

do espaço público; 

 

d) Reestruturação e articulação dos diversos níveis da estrutura viária  redes viárias nacional e 

municipal  e criação de uma rede de acessibilidades para servir os locais de emprego, serviços, 

equipamentos, garantindo um canal de TPSP que promova a articulação na Cidade de Loures; 

e) Promoção de novas áreas de actividades económicas e habitacionais integrando soluções no âmbito 

de programas de apoio social; 
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f) Valorização da paisagem urbana  Colina de Montemor e zona alta de Santo António dos Cavaleiros 

 e salvaguarda dos valores patrimoniais existentes; 

g) Concretização da estrutura ecológica urbana, com funções de fruição lúdica, protecção e amenização 

ambiental e beneficiação da permeabilidade das cabeceiras das linhas de água. 

 

Decorrente dos objectivos estratégicos traçados em RPDM, para a área de intervenção podemos 

considerar como fundamentais e estruturantes, 10 linhas de acção: 

 - Promoção de uma nova centralidade urbana com forte componente ambiental;  

 - Promoção de novas áreas habitacionais e de actividades económicas qualificadas; 

 - Concretização do Corredor Estruturante Secundário que garante a conectividade entre a Serra 

da Carregueira e a Várzea de Loures; 

 - Cedência para a posse municipal das áreas de verde de recreio e lazer e de equipamentos; 

 - Concretização da área de verde de recreio e lazer; 

 - Concretização de um complexo desportivo de referência supramunicipal na área de 

equipamento; 

 - Condições de viabilização para concluir os novos troços de via da rede viária estruturante, 

permitindo o fechamento dos anéis de circulação da Cidade; 

 - Reestruturação da rede viária principal existente, com lugar para TPSP; 

 - Concretização de uma rede estruturante de ciclovias que articule as várias áreas entre si, e 

com os equipamentos e os transportes públicos, fazendo parte da cadeia de viagem. Prever 

pontos de articulação com outros percursos, em função da expansão da rede; 

 - Promover a articulação pedonal entre os diversos fragmentos do território. 
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 | LINHAS DE ORIENTAÇÃO 

4.2.1 | Desenho urbano  

 As intervenções ao nível do desenho urbano, da linguagem e qualidade arquitectónicas devem 

promover a marcação de uma nova identidade urbana, com elevada qualidade ambiental 

destacando e promovendo uma nova abordagem qualificadora para a cidade de Loures.  

 Associar desenho urbano qualificado e arquitectura de excelência, como alavanca à criação de 

uma nova centralidade de alta qualidade integrada numa vasta área de espaço verde de recreio 

e lazer; 

 Prolongamento da estrutura verde central para o interior das novas malhas urbanas sejam 

habitacionais ou de actividades económicas, integrando os diversos usos numa unidade urbana 

única, planeada e diferenciada. 

 Associar usos de comércio de rua às diversas áreas, habitacionais e de actividades económicas 

como alavanca para a criação de dinâmicas na vivência urbana com escala supra local.  

 Acautelar as zonas de transição entre as novas malhas urbanas e as existentes como acção de 

valorização das últimas. 

 Como sugestão para o desenho urbano, foi delineada uma proposta integrada com a área de espaços 

verdes e de equipamentos, constante no anexo 13 deste documento.  

4.2.2 | Estrutura Ecológica 

Como já foi referido no capítulo próprio, a área integrada no Espaço Verde/Verde de Recreio e Lazer 

(solo urbanizável + solo urbanizado) corresponde a um conjunto de componentes da Estrutura Ecológica 

Municipal: Corredor Estruturante Secundário, Corredores Vitais, Áreas Vitais, Valores Naturais e 

Estrutura Ecológica Urbana, que com as qualificações que lhes estão subjacentes contribuem deste 

modo para a sustentabilidade do território, para a qualificação do carácter da Paisagem do Município 

de Loures e para uma melhor identidade do mesmo. 

Para a concretização deste espaço verde enquanto Estrutura Ecológica Municipal e consequentemente 

enquanto espaço de suporte ao recreio e lazer, propõe-se uma área especialmente vocacionada para a 

componente desportiva, uma zona de transição entre esta e uma zona mais naturalizada. Estas áreas 
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constituem acções concretas de manutenção da integridade dos principais recursos e valores naturais 

em presença, de preservação do funcionamento dos processos ecológicos e de protecção dos sistemas 

naturais, indispensáveis ao equilíbrio ecológico e à qualidade de vida da população. De salientar que a 

componente desportiva é ancorada num Complexo Desportivo em que as áreas desportivas que 

implicam maior edificabilidade e impermeabilidade dos solos estão enquadradas na categoria definida 

no PDM nos termos do capítulo II da Qualificação de Solo Urbano/Solo Urbanizado/Consolidado de 

existente. 

A proposta da Estrutura Ecológica é apresentada através dos principais objectivos que se pretende para 

o Espaço de Verde de Recreio e Lazer e o respectivo macrozonamento com o conjunto das principais 

intenções para esses Espaços. 

Objectivos: 

 Definição de espaços desportivos, ancorados num complexo desportivo de referência 

supramunicipal contíguo ao Espaço de Verde em estudo, inserido numa estrutura verde e que dê 

resposta às necessidades da zona habitacional envolvente, da cidade de Loures e da região 

intramunicipal Loures/Odivelas, ou eventualmente até com projecção regional; 

 Promoção da protecção dos solos de elevado e muito elevado valor ecológico e do ciclo da água 

 

 Integração paisagística do tecido urbano proposto na envolvente aos Espaços Verdes em causa; 

 Ligação ambiental entre a Serra da Carregueira e a Várzea de Loures - Concretização do 

Corredor Estruturante Secundário; 

 Promoção de zonas circunscritas de recreio e lazer formal e informal e de zonas verdes 

equipadas; 

 Valorização ecológica e paisagística das linhas de água; 

 Protecção dos taludes e enquadramento paisagístico das vias de circulação viária de maior 

dimensão. 

Macrozonamento e esboço de programa preliminar: 
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 Propostas gerais para todo o espaço Verde de Recreio e Lazer (solo urbanizável+ solo 

urbanizado) e Enquadramento e Protecção: 

 Rede de Percursos - rede de percursos pedonais e cicláveis, permitindo a acessibilidade aos 

vários pontos de interesse e interligação entre os vários bairros envolventes 

 Reabilitação fluvial das linhas de água; 

 Todas as intervenções deverão atender à presença de solos de elevado e muito elevado valor 

ecológico na zona a poente da área em estudo (tal como identificado no capítulo da caracterização). 

 Zona desportiva  implantação de campos de jogos campos de futebol, rubgy, pista de corta-

mato, entre outros. Acresce nesta zona desportiva um programa que inclui zona de estadia com 

esplanada, zona de merendas, zona de recreio activo e zona de recreio informal; 

 Espaço de transição  

 Área de recreio e lazer - Criação de zonas de recreio e lazer e de zonas verdes equipadas nas 

áreas de relevo mais suave que correspondem a áreas com potencialidade de utilização mais intensiva 

pela população, devendo ser revestidas com vegetação rasteira ou com pavimento permeável, podendo 

comportar edifícios de apoio às funções de recreio e lazer e mobiliário urbano, ou eventualmente à 

criação de jardins temáticos; 

 Enquadramento paisagístico dos taludes (em especial junto às vias) na envolvente do tecido 

urbano proposto, com revestimentos naturalizados de forma a assegurar a adequada transição entre a 

área edificada e área do Espaço Verde; 

 Zona naturalizada -  implementação de uma zona mais florestal através da formalização de uma 

mata com funções de protecção na zona de cabeceira de linha de água que funcione como catalisador 

da infiltração da precipitação e promoção do ciclo da água 

 Criação/Manutenção de zonas de clareira onde se prevê a manutenção do uso agrícola e com 

respectivo incentivo às práticas de cultivo; 

 Criação e/ou pontual de áreas de recreio e lazer. 

Para melhor leitura do acima descrito apresentam-se dois esquemas de visualização do 

macrozonamento, nos Anexos II e III do presente documento. 
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4.2.3 | Mobilidade 

As opções do desenho urbano criem condições para uma mobilidade sustentável através de:  

optimização do sistema viário; definição de perfis para todo o sistema viário, focando-se na 

humanização das vias; incremento dos níveis de acessibilidade ao sistema de transportes. 

4.2.3.1 | Rede Viária 

A rede viária carece de um conjunto de intervenções quer no âmbito da reestruturação quer da 

articulação dos diversos níveis da estrutura viária 

ito na 

caracterização, na área do Planalto da Caldeira, os troços em falta, correspondem a: 

 Via L1  execução de um novo troço e reperfilamento da restante via; 

 Via T3 - construção do troço entre a Av. Luís de Camões e a rotunda do antigo Carrefour. A via 

T3 atravessa o território transversalmente estabelecendo a ligação entre o nó de Frielas e o nó 

da Bela Vista.  

Planalto da Caldeira garantindo a cessibilidade aos usos a implantar nas várias unidades de execução. 

As intervenções nesta área deverão dar cumprimento estabelecido em PDM, vertido no esquema 

apresentado. 

A rede viária proposta como estruturante, está representada no esquema abaixo, devendo considerar-

se as seguintes características: 

 L1 - perfil transversal: 2.75m de passeio + 7.0m de faixa rodagem + 4,0m de separador +  7.0m 

de faixa rodagem + 2.75m de passeio = 23.50m;       

 T3; V1; V3 e V4 - perfil transversal :2.75m de passeio + 2.50m de estacionamento + 2*3.50m de 

faixa rodagem + 2.50m de estacionamento + 2.75m de passeio = 17.50m;  

 V2 - perfil transversal :2.75m de passeio + 2*3.50m de faixa rodagem + 2.75m de passeio = 

12.50m;       

 Rua António Sérgio - Beneficiação incluindo construção de passeios nos troços inexistentes 
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Figura 11- ESQUEMA PARA O TRAÇADO RODOVIÁRIO ESTRUTURANTE DAS UNIDADES DE EXECUÇÃO 

 Rua Artur Fernandes Agostinho e Rua Joaquim Augusto Dias - Beneficiação incluindo construção 

de passeios. 

No interior de cada unidade execução, haverá ainda a considerar a construção de arruamentos locais, 

de acesso às várias construções a implantar, em consonância com o desenho urbano da respectiva 

operação urbanística. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Anexo I do presente documento pode-se ler o quadro da proposta para a Infraestruturação 

Rodoviária Estruturante das Unidades de Execução. 
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4.2.3.2 | Rede Pedonal e Ciclável 

Propor uma rede de ciclovias que articule os vários territórios entre si, e com os equipamentos e os 

transportes públicos, fazendo parte da cadeia de viagem. Prever pontos de articulação com outros 

percursos, em função da expansão da rede.  

Propor uma rede de articulação pedonal entre os diversos fragmentos de Santo António dos Cavaleiros. 

4.2.3.3 | Rede de TPSP 

A concretização de TPSP deverá também ser assegurada com a criação de uma rede de acessibilidades 

para servir os locais de emprego, serviços, equipamentos que promova a articulação na Cidade de 

Loures, conforme um os objectivos da SUOPG, garantindo um canal que viabilize a sua implementação. 

Ou seja, prever a implementação do Metro Ligeiro em articulação com os concelhos vizinhos com 

cativação de corredores (considerar estudo de viabilidade do Metro de Lisboa). 

Reservar espaço para as paragens de Metro apontadas na actual fase preliminar do estudo, valorizando 

e integrando urbanisticamente as interfaces e prevendo bons níveis de acessibilidade às mesmas. 
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Figura 12 TRAÇADO PRELIMINAR PARA METRO LIGEIRO DE SUPERFÍCIE ( 
METROPOLITANO DE LISBOA).  
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4.2.4 | Outras Infraestruturas 

As infraestruturas urbanas de suporte ao funcionamento das 4 unidades de execução serão a 

dimensionar de forma integrada, previamente à concretização das unidades de execução. 

Os encargos serão a redistribuir pelas unidades de execução e terá que ser definido o faseamento de 

execução das infraestruturas pelas 4 unidades de execução de forma a garantir o funcionamento de 

cada uma. 

Prever a necessidade de infraestruturas territoriais, sistemas técnicos gerais de suporte ao 

funcionamento daquele território no seu todo, ficando a concretização das unidades de execução 

condicionada à verificação e colmatação da capacidade de abastecimento das respectivas redes. 
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5. | PARÂMETROS URBANÍSTICOS  

Para o cálculo dos parâmetros urbanísticos considerou-se para a superfície de pavimento a aplicação 

do índice máximo previsto pelo RPDM para cada uma das qualificações de uso do solo. Para as 

cedências, consideram-se os conteúdos programáticos da SUOPG 10 e o modelo estratégico para aquela 

área concreta do território. 

 

Notas:  
1. As áreas desprezíveis são áreas que não apresentam edificabilidade dentro da mancha de qualificação de solo devido à sua dimensão e uso 
já consolidado, devendo integrar o D. Público. 
2. A intervenção deverá acrescentar as parcelas referentes aos artºs 8 e 9, assegurando a sua edificabilidade dentro de uma das unidades de 
execução.  
3. Por aplicação do modelo estratégico pretendido para a área do Planalto da Caldeira, e conteúdos programáticos estabelecidos na SUOPG 
10, considerou-se inviável a compatibilidade de usos nas áreas de Verde de Recreio e Lazer e de Consolidadas de Equipamento. 

 

De acordo com a qualificação e classificação do uso do solo, a área do Planalto da Caldeira apresenta a 

distribuição dos usos, habitacionais e actividades económicas, em quatro áreas distintas. 

Devido à extensão da área a intervir considerou-se a possibilidade da sua concretização acontecer em 

momentos distintos.  Para o efeito desenharam-se quatro limites a que correspondem cada uma das 

unidades de execução associadas a uma qualificação de uso do solo distinta.  

À área correspondente a cada mancha de usos do solo com edificabilidade, associou-se a respectiva 

área de cedência decorrente da aplicação do Índice de Cedência Médio (ICM) apurado em 

conformidade com o estabelecido pelo artº 198º do RPDM de que resultam os valores constantes no 

quadro baixo. 

 

ÁREA
INDICE 

EDIFICABILIDADE

EDIFICABILIDADE 

(SP)
Nº PISOS USO DOMINANTE CEDÊNCIAS

CONSOLIDADAS DE EQUIPAMENTO 84.185 --- --- --- equipamentos 84.185

VERDE DE PROTECÇÃO E ENQUADRAMENTO 51.039 --- --- --- --- 51.039

VERDE DE RECREIO E LAZER 327.352 --- --- --- espaços verdes 327.352

ESPAÇOS RESIDENCIAIS HABITACIONAIS TIPO A 148.103 0.70 103.672 2/4/8 hab./com.(min 10%) ---

ESPAÇOS DE INDÚSTRIA E TERCIÁRIO 166.183 0.70 116.328 2 com./serv./ind. ---

TOTAL CONSIDERADO PARA O CÁLCULO DAS U.E. 776.862 220.000 462.576

ÁREA REMANESCENTE V.R.L. URBANIZADO/INFRAESTRUTURAS/V.P.E. 73.391 --- --- --- verde recreio lazer ---

ÁREAS DESPREZÍVEIS DIVERSAS A INTEGRAR NO D. PÚBLICO 7.757 --- --- --- diversos ---

TOTAL EXCLUIDO DAS U.E. 81.148 ---

TOTAL DA INTERVENÇÃO 858.010 --- ---- --- --- ---

PARCELAS REFERENTES AOS ARTºS 8º E 9º 9.380 --- --- --- --- ---

QUADRO DE PARÂMETROS GERAIS 

CLASSIFICAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DO SOLO

URBANIZÁVEIS

URBANIZADO
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PARÂMETROS URBANÍSTICOS POR UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

Notas:  
A inversão do cálculo, aplicando directamente o IMU à área total de intervenção de cada U.E. resulta num valor de 
edificabilidade com ligeira discrepância ao apresentado no quadro acima devido ao arredondamento decimal 
daquele parâmetro. O mesmo aplica-se ao ICM quando aplicado directamente à edificabilidade, apresenta ligeira 
discrepância relativamente ao cálculo inverso.  
Por esta razão não se apresentam os somatórios no quadro acima, devendo considerar-se os valores absolutos do 
Quadro dos Parâmetros Gerais. 
 

 

No caso da Unidade de Execução 2, integram também as parcelas 8º e 9º respeitantes a outros titulares 

a ter em consideração para os cálculos perequativos.  

 

 

 

 

Unidade de Execução 1

QUALIFICAÇÃO DO SOLO ÁREA U.E. m2 EDIFICABILIDADE m2 CEDÊNCIA m2 IMU ICM

Indústria e Terciário  158 701 64 251 X 0.70 = 44 976 44 976 x 2.102= 94 450 0.283 2.102

Unidade de Execução 2

QUALIFICAÇÃO DO SOLO ÁREA U.E. m2 EDIFICABILIDADE m2 CEDÊNCIA m2 IMU ICM

Indústria e Terciário  251 771 101 932 X 0.70 = 71 352 71 352 x 2.102= 149 839 0.283 2.102

Unidade de Execução 3

QUALIFICAÇÃO DO SOLO ÁREA U.E. m2 EDIFICABILIDADE m2 CEDÊNCIA m2 IMU ICM

Habitacionais  231 946 93 905 X 0.70 = 65 734 65 734 x 2.102= 138 041 0.283 2.102

Unidade de Execução 4

QUALIFICAÇÃO DO SOLO ÁREA U.E. m2 EDIFICABILIDADE m2 CEDÊNCIA m2 IMU ICM

Habitacionais  133 870 54 198 X 0.70 = 37 939 37 939 x 2.102= 79 672 0.283 2.102

Artigo Matric ial   Secção Freguesia Área CCRP Ficha Área em SIG IMU ICM S.P. Cedênc ia 

8 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

DesconhecidaDesconhecida 4194 m2 0.283 2.102 1 187 m2 2 495 m2

9 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Desconhecida
Desconhec

ida
5186 m2 0.283 2.102 1 468 m2 3 086 m2

Parâmetros Urbanísticos para as parcelas 8 e 9  
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CÁLCULO DO ÍNDICE MÉDIO DE UTILIZAÇÃO (IMU) E DO ÍNDICE DE CEDÊNCIA MÉDIO (ICM) 

IMU  =  S.P. Total (m2) / Somatório das unidades cadastrais (m2)  

220 000 / 776 862 = 0.283 

ICM  =  Área de Cedência Total (m2) / S.P. Total (m2) 

 462 576 / 220 000 = 2.102 
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6. | EXECUÇÃO 

A área do Planalto da Caldeira deverá concretizar-se através da delimitação de 4 Unidades de Execução, 

de acordo com o estabelecido pelos artº 146º a 152º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 

Territorial (RJIGT). 

De acordo com o estabelecido pelo artº 193º do RPDM de Loures, na execução das intervenções 

urbanísticas deverá haver  benefícios e encargos pelos proprietários abrangidos 

Para o efeito é necessário o cálculo do Índice Médio de Utilização (IMU) e o Índice de Cedência 

Médio (ICM), como valores de referência a considerar nos mecanismos de Perequação. 

IMU: 

 

ICM

de utilização colectiva, equipamentos que devam integrar o domínio público municipal e o valor total da 

 

Para cada Unidade de Execução, foram apurados os valores respeitantes ao IMU e ao ICM, para 

aplicação no cálculo perequativo, sendo que o IMU vai permitir calcular a edificabilidade para cada 

proprietário. No caso presente e perante a situação cadastral a que corresponde quase na totalidade 

um único proprietário, apenas há que acautelar as parcelas a que correspondem os artº 8º e 9º. 

Assim, considerando os termos e condições legais mencionadas propõe-se;  

Como modelo executório a delimitação de 4 unidades de execução de acordo com um único critério de 

edificabilidade e cedências. Este critério encontra-se estabelecido no âmbito geral da área a intervir que 

corresponde ao conjunto das unidades a delimitar. 

Cada Unidade de Execução irá deste modo ver concretizada a edificabilidade de acordo com a mancha 

de ordenamento correspondente assim como as áreas de cedência associadas, perfeitamente 

delimitadas e integradas no desenho urbano. 
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A execução das vias propostas, necessárias à estruturação viária do Planalto da Caldeira, será repartida 

pelas várias unidades de execução, numa sequência que respeita as prioridades do PDM e garante a 

articulação dos diversos níveis da estrutura viária e da acessibilidade em cada unidade de execução. 

O critério de repartição das vias por unidade de execução assenta numa sequência executória com a 

seguinte ordem:  

U.E. 1; U.E. 3; U.E. 2 e U.E. 4, 

Caso esta sequência seja alterada a repartição da execução das vias será reavaliada de forma a garantir 

os critérios de articulação inicialmente estabelecidos. 

No final do processo executório, a área total de intervenção do Planalto da Caldeira apresentará 

coerência morfológica e funcional, com uma estrutura viária articulada e finalizada, simultaneamente 

integrada numa estrutura verde onde as funções vertidas pelo modelo estratégico, a nível municipal e 

local, estarão asseguradas. 

 

SISTEMA DE EXECUÇÃO 

Como sistema de execução a adoptar para a concretização das Unidades de Execução será aplicado o 

previsto pelo DL 80/2015 de 14.5  Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).  

Para as Unidades de Execução 1, 3 e 4 será adoptado o sistema de execução previsto pelo artº 149º, 

Sistema de Iniciativa dos Interessados. Para a  Unidade de Execução 2, atendendo à situação cadastral 

presente na sua delimitação, o sistema a adoptar poderá ser o Sistema de Cooperação nos termos do 

artº 150º do RJIGT ou, por iniciativa dos interessados.  

Artº 149º 

1  No sistema de iniciativa dos interessados, a execução dos planos de âmbito municipal e 

intermunicipal deve ser promovida pelos proprietários ou pelos titulares de outros direitos reais relativos 

a prédios abrangidos no plano, ficando estes obrigados a prestar ao município a compensação devida 

de acordo com as regras estabelecidas nos planos ou em regulamento municipal. 

2  Os direitos e as obrigações dos participantes na unidade de execução são definidos por contracto 

de urbanização. 
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3  De acordo com os critérios estabelecidos na lei e nos planos, cabe aos particulares proceder à 

redistribuição dos benefícios e encargos resultantes da execução do instrumento de planeamento entre 

todos os proprietários e titulares de direitos inerentes à propriedade abrangidos pela unidade de 

execução, na proporção do valor previamente atribuído aos seus direitos. 

4  A valorização prévia a que se refere o número anterior refere -se à situação anterior à data da 

entrada em vigor do plano, sendo, na falta de acordo global entre os intervenientes, estabelecida nos 

termos aplicáveis ao processo de expropriação litigiosa, com as necessárias adaptações. 

5  Nos títulos emitidos no âmbito do procedimento de controlo prévio administrativo menciona -se a 

compensação prestada ou que esta não é devida. 

6  É proibida a transmissão em vida ou o registo com base em título de operação urbanística que não 

contenha alguma das menções a que se refere o número anterior. 

Artº 150º  

1  No sistema de cooperação, a iniciativa de execução do plano pertence ao município, com a 

cooperação dos particulares interessados, actuando coordenadamente, de acordo com a programação 

estabelecida pela câmara municipal e nos termos do adequado instrumento contratual. 

2  Os direitos e as obrigações das partes são definidos por contracto de urbanização, que pode assumir 

as seguintes modalidades: 

a) Contracto de urbanização, entre os proprietários e ou os promotores da intervenção urbanística, na 

sequência da iniciativa municipal; 

b) Contracto de urbanização entre o município, os proprietários e ou os promotores da intervenção 

urbanística e, eventualmente, outras entidades interessadas na execução do plano. 
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 UNIDADE DE EXECUÇÃO 1 

 

 

 

UE 1 
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6.1.1  

A unidade de execução 1 corresponde a uma das quatro fases de concretização do Plano de Intervenção 

do Planalto da Caldeira.  

Extraída do plano geral da área de intervenção, a Unidade 1 compreende o conjunto de orientações e 

de objectivos programáticos vertidos no documento geral dos Termos de Referência. 

Em concreto, a área desta unidade de execução assenta em solo urbanizável, predominantemente de 

industria e terciário, devendo no seu desenvolvimento executório eleger a harmonização com o plano 

geral ao nível de desenho urbano, do traçado viário e de um ambiente paisagístico integrado. As 

intervenções nesta unidade devem ser valorizadoras do tecido e ambiente urbanos, através de uma 

arquitectura de excelência e qualidade de espaço público. 

6.1.2  

O sistema executório para a unidade de execução 1 decorrerá nos termos do artº 149º do RJIGT, - 

sistema de iniciativa dos interessados. 

A sua concretização assenta em mecanismos perequativos de modo a assegurar a justa repartição, entre 

os proprietários abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das acções 

programadas ao longo deste documento. Confirmando-se a existência de um único proprietário no 

momento da concretização, não haverá lugar a aplicação ao sistema perequativo. 

6.1.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

6.1.4 PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

Artigo Matricial Secção Freguesia Denominação Área total CCRP Ficha Área integrada na U.E. Total U.E. m2

15 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta e Casal da 

Pipa
443 000 m2 371/Loures 158701 m2 158.701

PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 1

Unidade de Execução 1 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO  ÁREA U.E. m2  EDIFICABILIDADE m2  CEDÊNCIA m2  IMU  ICM 

Indústria e Terciário   158 701  64 251 X 0.70 = 44 976  44 976 x 2.102= 94 450  0.283  2.102 
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6.1.5 INFRAESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA 
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UE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 | UNIDADE DE EXECUÇÃO 2 
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6.2.1  

A unidade de execução 2 corresponde a uma das quatro fases de concretização do Plano de Intervenção 

do Planalto da Caldeira.  

Extraída do plano geral da área de intervenção, a Unidade 2 compreende o conjunto de orientações e 

de objectivos programáticos vertidos no documento geral dos Termos de Referência. 

Em concreto, a área desta unidade de execução assenta em solo urbanizável, predominantemente de 

industria e terciário, devendo no seu desenvolvimento executório eleger a harmonização com o plano 

geral ao nível de desenho urbano, do traçado viário e de um ambiente paisagístico integrado. As 

intervenções nesta unidade devem ser valorizadoras do tecido e ambiente urbanos, através de uma 

arquitectura de excelência e qualidade de espaço público. 

6.2.2  

O sistema executório para a unidade de execução 1 poderá decorrer nos termos dos artºs 149º ou 150º 

do RJIGT, - sistema de iniciativa dos interessados / sistema de cooperação. 

A sua concretização assenta em mecanismos perequativos de modo a assegurar a justa repartição, entre 

os proprietários abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das acções 

programadas ao longo deste documento. 

6.2.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

Unidade de Execução 2 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO  ÁREA U.E. m2  EDIFICABILIDADE m2  CEDÊNCIA m2  IMU  ICM 

Indústria e Terciário   251 771  101 932 X 0.70 = 71 352  71 352 x 2.102= 149 839  0.283  2.102 
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6.2.4 PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

6.2.5 INFRAESTRUTURAÇÃO RODOVIÁRIA 

 

 

 

 

 

 

 

  

Artigo Matricial Secção Freguesia Denominação Área CCRP Ficha Área integrada na U.E. Total U.E. m2

15 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta e Casal da 

Pipa
443 000 m2 371/Loures 54279 m2

7 FF

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta da 

Caldeira
38 907 m2 713/Loures 31366 m2

8 FF,FF1,FF2

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta da 

Caldeira
830 054,6 m2 179/Loures 156706 m2

8 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Desconhecida Desconhecida Desconhecida 4709 m2

9 BB1

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Desconhecida Desconhecida Desconhecida 4711 m2

PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 2

251.771
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UE 3 

 

 

 

 

 

 

 

 | UNIDADE DE EXECUÇÃO 3 
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6.3.1  

A unidade de execução 3 corresponde a uma das quatro fases de concretização do Plano de Intervenção 

do Planalto da Caldeira.  

Extraída do plano geral da área de intervenção, a Unidade 3 compreende o conjunto de orientações e 

de objectivos programáticos vertidos no documento geral dos Termos de Referência. 

Em concreto, a área desta unidade de execução assenta em solo urbanizável, predominantemente 

habitacional, devendo no seu desenvolvimento executório eleger a harmonização com o plano geral ao 

nível de desenho urbano, do traçado viário e de um ambiente paisagístico integrado. As intervenções 

nesta unidade devem ser valorizadoras do tecido e ambiente urbanos, através de uma arquitectura de 

excelência e qualidade de espaço público. 

6.3.2  

O sistema executório para a unidade de execução 1 decorrerá nos termos do artº 149º do RJIGT, - 

sistema de iniciativa dos interessados  

A sua concretização assenta em mecanismos perequativos de modo a assegurar a justa repartição, entre 

os proprietários abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das acções 

programadas ao longo deste documento. Confirmando-se a existência de um único proprietário no 

momento da concretização, não haverá lugar a aplicação ao sistema perequativo. 

6.3.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

6.3.4 PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

Artigo Matricial Secção Freguesia Denominação Área CCRP Ficha Área integrada na U.E. Total U.E. m2

8 FF,FF1,FF2

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta da 

Caldeira
830 054,6 m2 179/Loures 231946 m2 231.946

PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 3

Unidade de Execução 3 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO  ÁREA U.E. m2  EDIFICABILIDADE m2  CEDÊNCIA m2  IMU  ICM 

Habitacionais   231 946  93 905 X 0.70 = 65 734  65 734 x 2.102= 138 041  0.283  2.102 
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6.4.1  

A unidade de execução  corresponde a uma das quatro fases de concretização do Plano de Intervenção 

do Planalto da Caldeira.  

Extraída do plano geral da área de intervenção, a Unidade 4 compreende o conjunto de orientações e 

de objectivos programáticos vertidos no documento geral dos Termos de Referência. 

Em concreto, a área desta unidade de execução assenta em solo urbanizável, predominantemente 

habitacional, devendo no seu desenvolvimento executório eleger a harmonização com o plano geral ao 

nível de desenho urbano, do traçado viário e de um ambiente paisagístico integrado. As intervenções 

nesta unidade devem ser valorizadoras do tecido e ambiente urbanos, através de uma arquitectura de 

excelência e qualidade de espaço público. 

6.4.2  

O sistema executório para a unidade de execução 1 decorrerá nos termos do artº 149º do RJIGT, - 

sistema de iniciativa dos interessados  

A sua concretização assenta em mecanismos perequativos de modo a assegurar a justa repartição, entre 

os proprietários abrangidos, dos benefícios e encargos decorrentes da execução das acções 

programadas ao longo deste documento. Confirmando-se a existência de um único proprietário no 

momento da concretização, não haverá lugar a aplicação ao sistema perequativo. 

6.4.3 PARÂMETROS URBANÍSTICOS 

6.4.4 PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 

 

Artigo Matricial Secção Freguesia Denominação Área CCRP Ficha Área integrada na U.E. Total U.E. m2

8 FF,FF1,FF2

União das Freguesias 

de Santo António 

dos Cavaleiros e 

Frielas

Quinta da 

Caldeira
830 054,6 m2 179/Loures 133 870 m2 133.870

PARCELAS QUE INTEGRAM A UNIDADE DE EXECUÇÃO 4

Unidade de Execução 4 

QUALIFICAÇÃO DO SOLO  ÁREA U.E. m2  EDIFICABILIDADE m2  CEDÊNCIA m2  IMU  ICM 

Habitacionais   133 870  54 198 X 0.70 = 37 939  37 939 x 2.102= 79 672  0.283  2.102 
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7. | PROCEDIMENTOS A FIXAR EM CONTRATO DE URBANIZAÇÃO 

. Cedência antecipada da totalidade das áreas de Verde de Recreio e Lazer e da área de Equipamentos 

e Outros Usos de Interesse Público, de acordo com a delimitação no desenho em anexo 13, para posse 

Municipal. 

. Projectos das várias infraestruturas urbanas para toda a área das unidades de execução, aprovados 

previamente à concretização das unidades de execução. 

. A execução da rede viária, estrutural e secundária, deverá ocorrer no momento da concretização de 

cada uma das unidades de execução sendo estas as que correspondem a cada um dos limites 

desenhados.  

Caso se mostre necessário para o funcionamento de determinada U.E. a existência de vias fora da área 

delimitada, deverá ser simultaneamente assegurada a sua concretização. 

. Execução e custeamento das obras e infarestruturas da área de parque e do complexo desportivo de 

nível supramunicipal a que corresponde a totalidade da área de cedências decorrente das unidades de 

execução. 

 

 

  



      UNIDADE DE EXECUÇÃO PLANALTO DA CALDEIRA   SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS 

Termos de Referência  

 

Página 52 de 59 

 

 

8. | ANEXOS 

Anexo I  Quadro da Infraestruturação Rodoviária Estruturante das Unidades de Execução; 

Anexo II  Esquema 1 do macrozonamento; 

Anexo III  Esquema 2 do macrozonamento. 
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Anexo I 
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Anexo II 
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Anexo III 
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9. | PEÇAS DESENHADAS 

DESENHO 01 - Delimitação das Unidades de Execução sobre Ortofotomapa 

DESENHO 02 - Delimitação das Unidades de Execução sobre Carta Cadastral 

DESENHO 03  Extractos das Cartas de Ordenamento  Classificação e qualificação do solo 

DESENHO 04  Extractos das Cartas de Ordenamento  Estrutura Patrimonial 

DESENHO 05  Extractos das Cartas de Ordenamento  Estrutura Ecológica Municipal 

DESENHO 06  Extractos das Cartas de Ordenamento  Riscos ao Usos de Solo I 

DESENHO 07  Extractos das Cartas de Ordenamento  Riscos ao Uso de Solo II 

DESENHO 08  Extractos das Cartas de Ordenamento  Programação e Execução 

DESENHO 09  Extractos das Cartas de Outras Condicionantes I  Equipamento e Infraestruturas 

DESENHO 10  Extractos das Cartas de Outras Condicionantes II  Recursos Naturais, Património 

Edificado e   Actividades Perigosas 

DESENHO 11  Extractos das Cartas de Condicionantes  Reserva Ecológica Nacional 

DESENHO 12  Extractos das Cartas de Condicionantes  Reserva Agrícola Nacional 

DESENHO 13  Delimitação da área de cedência total a integrar o domínio municipal 

DESENHO 14  Traçado e Hierarquia da Rede Viária Fundamental 

DESENHO 15  Proposta para um Desenho Urbano 
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COORDENAÇÃO GERAL: 

Vereador: Engenheiro Tiago Matias 

Director do DPGU: Arquitecto Luís Carvalho 

Chefe de Divisão da DPU: Arquitecta Ana Paula Félix 

 

EQUIPA TÉCNICA: 

Eugénia Leitão, arquitectura 

Amélia Silva, engenharia 

Ana Lúcia Quinta, arquitectura paisagista 

Paulo Moura, desenho  

Zélia Serra, apoio administrativo 
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18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

 Ortofotografia (10cm )

>  Proveniência de dados:

   Câmara Munic ipal de Loures

>  Sistem a de Coordenadas:

   PT-TM 06/ETRS89, Coordenadas Retangulares, 

   Marégrafo de Casc ais

>  Data da informaç ão: 2020

   Propriedade: Direção Geral do Território (DGT)

Delimitação das Unidades de Execução sobre Ortofotomapa

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.
Unidades de Area de Limite de Limite de
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 

8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 

18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

Delimitação das Unidades de Execução sobre
Cadastro Geométrico da Propriedade Rústica

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.
Area de
Intervençao

Unidades de
Execucao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia

>  Sistema de Coordenadas:

>  Proveniênc ia de dados: 

>  CARTOGRAFIA À ESCALA 1:2000

>  Data da inform ação:
>  Actualização ou com pletagem:

>  Entidade responsável

ETRS89/PT-TM06, Coordenadas rectangulares, 

Marégrafo de Cascais

1996

Câmara Municipal de Loures

>  Propriedade:
Câmara Municipal de Loures

Setembro de 2009

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2

disponibilizado pela DGT

Entidade Produtora: Logic a TI

Propriedade: Municipio de Loures; PT; Lisboagás

e EDP
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8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 

18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

   Cartograf ia 1:10 000.

>  Entidade responsável

Câmara Municipal de Loures

>  Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

>  Sistem a de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares ,

 Marégrafo de Cas cais

Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórc io Nível/Soc arto ( 2005)

>  Cadas tro Geom étrico de Propriedade Rústic a:

Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.

Propriedade: Inst ituto Geográf ic o Português.  

Elementos Fundamenta is:

Edif icado

Cotas e Curvas de  nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de Ordenamento -  Classificação e Qualificação do Solo

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.

Classificação do Solo

Solo Urbanizado, Espaços Residenciais, Consolidadas Habitac ionais
Solo Urbanizado, Espaços Residenciais, Habitac ionais a Reestruturar e Legalizar

Solo Urbanizado, Espaços de Actividades Economicas, Consolidadas Terciárias

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

Solo Urbanizado, Espaços de Uso Especial, Outras Infra-Estruturas

Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Protecção e Enquadramento

Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer

Solo Urbanizado, Espaços Verdes, Verde Misto

Solo Urbanizável, Espaços Residenciais, Habitac ionais

Solo Urbanizável, Espaços de Actividades Economicas, De Indústria e Terc iário

Solo Urbanizável, Espaços de Actividades Economicas, De Ciênc ia e Tecnologia

Solo Urbanizável, Espaços Verdes, Verde de Recreio e Lazer

Sistemas de Circulação e Mobilidade, Rede Viaria Ar terial

Rede Viária -  Espaço Canal

Rede Viária -  Exis tente

Rede Viária -  Proposta

Area de
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Unidades de
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Concelho
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PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 

8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 

18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

   Cartograf ia 1:10 000.

>  Entidade responsável

Câmara Municipal de Loures

>  Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

>  Sistem a de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares ,

 Marégrafo de Cas cais

Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórc io Nível/Soc arto ( 2005)

>  Cadas tro Geom étrico de Propriedade Rústic a:

Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.

Propriedade: Inst ituto Geográf ic o Português.  

Elementos Fundamenta is:

Edif icado

Cotas e Curvas de  nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de Ordenamento -  Classificação e Qualificação do Solo

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.

Perímetros Urbanos

Loures/Correio-Mor - Nível 1

Montemor - Nível 4

Rede Viária - Espaço Canal

Rede Viária - Exis tente

Rede Viária - Proposta
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5,2
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FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

   Cartograf ia 1:10 000.

>  Entidade responsável

Câmara Municipal de Loures

>  Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

>  Sistem a de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares ,

 Marégrafo de Cas cais

Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórc io Nível/Soc arto ( 2005)

>  Cadas tro Geom étrico de Propriedade Rústic a:

Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.

Propriedade: Inst ituto Geográf ic o Português.  

Elementos Fundamenta is:

Edif icado

Cotas e Curvas de  nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de Ordenamento -  Programação e Execução

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.

Unidades Operativas de Planeamento e Gestão

C -  UOPG Loures

Sub-Unidades Opera tivas de Planeamento e Gestão (SUOPG)

9 - Quinta do Correio Mor

10 -  Sto António dos Cavaleiros
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Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórc io Nível/Soc arto ( 2005)
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Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.
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PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA
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Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra

>  Informação de Referência:

   Cartograf ia 1:10 000.

>  Entidade responsável

Câmara Municipal de Loures

>  Proveniência de dados: 

Câmara Municipal de Loures

>  Sistem a de Coordenadas:

PT-TM06/ETRS89, Coordenadas Retangulares ,

 Marégrafo de Cas cais

Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 

e EDP Produção: Consórc io Nível/Soc arto ( 2005)

>  Cadas tro Geom étrico de Propriedade Rústic a:

Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.

Propriedade: Inst ituto Geográf ic o Português.  

Elementos Fundamenta is:

Edif icado

Cotas e Curvas de  nível
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Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de (Outras) Condicionantes II – Recursos Naturais,
Património Edificado e Actividades Perigosas

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7000esc.

Recursos Naturais

Dominio Hidrico

Cursos de Água

Cursos de Água Canalizados

Cursos de Água Canalizados

Povoamentos Florestais Percorridos por Incêndios

Tipo

r r Áreas Ardidas (2005-2014) - DL 55 /2007

Património Edificado

#\ Im óvel de Interesse Púb lico

Zona de Protecção de Imóveis Classificados

Zona de Protecção de Im óveis  Classificados

Area de
Intervençao
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>  Entidade responsável

Câmara Municipal de Loures

>  Proveniência de dados: 
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 Marégrafo de Cas cais

Data da informaç ão: Abril de 2005

Hom ologada pela DGT em 2008-04-02, proc esso nº 61

Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 

através  dos métodos Grelhas no formatoNTv2 

disponibilizado pela DGT

Propriedade: Município de Loures; PT; Lisboagás 
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>  Cadas tro Geom étrico de Propriedade Rústic a:

Inf . de1950/51, actualizaç ões pontuais Maio/2003.

Propriedade: Inst ituto Geográf ic o Português.  

Elementos Fundamenta is:

Edif icado

Cotas e Curvas de  nível
50

171

Linhas de água

Rede Ferroviária

Rede Viária

Toponímia Loures

Extracto da Carta de Condicionantes – Reserva Ecológica Nacional

PLANALTO DA CALDEIRA -  4 UNIDADES DE EXECUÇÃO

Santo António dos Cavaleiros

D P U . D I V I S Ã O  D E  P L A N E A M E N T O  U R B A N Í S T I C O
DEPARTAMENTO DE PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA

1:7017esc.

Exclusões à Reserva Ecológica Nacional

TipoExclusao

C

E

Zonas ribeirinhas, águas de interiores e áreas de infiltração
máxima ou de apanhamento

Cursos de Água a  integrar na  REN

Leito de cursos de água a integrar na REN

Áreas de máxima infiltração

Áreas de máxima infi ltração

Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica

Áreas de Elevada Suscetibilidade Geológica

Zonas Declivosas

Áreas com Risco de Erosão

Cursos de Água apenas sujeitos à servidão do Domínio Hídrico

Cursos de Água apenas sujeitos à servidão do Dom ínio  Hídrico

Troços de Cursos de Água Canalizados sujeitos à servidão do
dominío hídrico

Troços de Cursos de Água Canalizados sujeitos à servidão do
dominío hídrico

Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia
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   Cartograf ia 1:10 000.
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Cartografia transform ada para ETRS89/PT-TM06 
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1:7000esc.
Area de
Intervençao

Unidades de
Execuçao

Limite de
Concelho

Limite de
Freguesia



pe
ça

 g
rá

fic
a 

N
º

União de Freguesias de Frielas e Santo António dos Cavaleiros

EN
 2

50

IC
 22

CM 1316-1

Bela Vista

Casal do
Monte

Cidade Nova

Marchão

Paradela

Quinta da
CaldeiraSTO ANTÓNIO

DOS CAVALEIROS

Qta. S.João
da Coidiceira

ODIVELAS

Santo António
dos Cavaleiros

e Frielas

Loures

Loures

UE 4UE 4

UE 1UE 1

UE 2UE 2

UE 3UE 3

-91701 -91201 -90701 -90201 -89701

-9
5

08
9

-9
4

58
9

-9
4

08
9

0 100 200 300 400

mts

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURESCÂMARA MUNICIPAL DE LOURES

PLANO DIRETOR MUNICIPAL: 06 de Fevereiro de 2018 (DR Nº26, 06 Fevereiro, Aviso nº1676/2018) ; 

8 novembro 2019 - Primeira correção material ao PDM de Loures Incidindo sobre a Carta da Classificação e qualificação do Solo e a Carta da Estrutura ecológica Municipal; 

18 Maio 2020 - Alteração da Delimitação da Reserva Ecológica Nacional Incidindo sobre a Carta da Reserva Ecológica Nacional

13
  P

D
M

  F
EV

21

FICHA TÉCNICA

Chefe de Divisão: Ana Paula Félix, arq.ª  |  Arquitetura: Eugénia Leitão |  Engenharia Civil: Amélia Silva

|  Paisagismo: Ana Lúcia Quinta |  Desenho: Paulo Moura |  Apoio Administrativo: Zélia Serra
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>  Entidade responsável
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>  Proveniência de dados: 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 3307/2021

Sumário: Regulamento do Programa Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bom-
beiros Voluntários do Concelho de Loures.

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures, em cumpri-
mento do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua redação atual, conjugado com o artigo 56.º, 
do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, torna público que, 
após a realização da respetiva audiência de interessados e consulta pública, e na sequência 
das deliberações da Câmara Municipal de Loures e da Assembleia Municipal de Loures, que 
aprovaram a Proposta de Deliberação n.º 639/2020, tomadas na 78.º Reunião Ordinária reali-
zada em 30 de dezembro e na 3.ª Sessão Extraordinária realizada em 28 de janeiro de 2021, 
e, esta última, publicada no Boletim de Deliberações e Despachos «Loures Municipal», edição 
especial n.º 1, de 29 de janeiro de 2021, foi aprovado o Regulamento do «Programa Munici-
pal de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
(PMAAVB)», com o seguinte teor:

Programa Municipal de Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros

Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)

Preâmbulo

Constitui atribuição dos municípios a promoção e a salvaguarda dos interesses próprios das 
populações na sua área territorial, dispondo de competências nos domínios da proteção civil, nos 
termos das alíneas g), j) e k), do n.º 1, e do n.º 2, do artigo 23.º, do regime jurídico aprovado pela 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.

Acresce, que compete ainda às câmaras municipais apoiar as atividades que se revistam de 
interesse para o município, por força da alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do diploma legal atrás 
citado.

As sete Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, são 
pessoas coletivas de utilidade pública, sem fins lucrativos, de carácter humanitário e de interesse 
geral, prestando diferenciados serviços na área da proteção e socorro às populações, serviços 
esses que constituem um inestimável, imprescindível e insubstituível apoio às comunidades nesta 
área específica de atividade.

Na concretização das diferentes missões atribuídas por lei aos corpos de bombeiros, são 
utilizados veículos, de diferentes tipologias, para enfrentar e responder às exigências impostas 
pelos sinistros, constituindo -se como um insubstituível meio ao serviço dos técnicos de socorro 
e emergência, que são os bombeiros, meios esses que desejavelmente deverão acompanhar as 
evoluções técnicas e tecnológicas para fazer face aos desafios colocados, para assim poderem 
responder de forma eficiente e eficaz às dificuldades impostas pelas diferentes tipologias de 
ocorrências.

De há muito que as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do concelho têm 
 manifestado a necessidade de ser recuperado o apoio municipal para aquisição de veículos, 
 retomando uma prática consagrada nos anos iniciais de vigência do Protocolo de Apoio ao Asso-
ciativismo e Voluntariado em Bombeiros (PAAVB).

Entendeu -se ser chegado o momento de reativar este apoio municipal na aquisição de  veículos, 
embora em modelo distinto ao que existiu em tempo, o qual consagrava um valor a distribuir anual-
mente por duas Associações Humanitárias de Bombeiros, de forma rotativa até se atingir um final 
de ciclo que incluísse o apoio a todas elas.

Neste sentido, formatou -se o presente regulamento, identificado como «Programa Municipal de 
Apoio à Aquisição de Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB)» 
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de forma a estabelecer o conjunto das regras e dos procedimentos com vista à concretização deste 
objetivo.

Considerou -se que cada Corpo de Bombeiros possui particularidades e necessidades 
 específicas face à área de atuação que lhe está legalmente atribuída, aspeto esse que advém 
da heterogeneidade territorial, dos perigos presentes e estudados por diferentes entidades 
que sustentam as matrizes de risco inscritas nos planos de emergência de proteção civil de 
nível distrital e concelhio, e das necessidades técnicas e materiais para fazer face a eventuais 
incidentes. Em resumo, considera -se que embora todos os corpos de bombeiros com sede e 
atividade na área territorial do concelho de Loures tenham riscos diferenciados nas suas áreas 
de atuação próprias, eles possuem níveis diferenciados e concomitantemente têm necessida-
des diferentes.

Noutro aspeto, considerou -se relevante estabelecer um conjunto de princípios orientado-
res que não só enquadrassem a disponibilidade municipal no apoio à aquisição de veículos, 
como também garantissem disciplina na atribuição desse mesmo apoio, atendendo ainda a 
aspetos já por diversas vezes sublinhados pelo Tribunal de Contas quanto à não atribuição 
de apoios municipais na área dos bombeiros que tenham a mesma finalidade de idênticos 
apoios atribuídos por parte da administração central ou de outras entidades da administração 
pública.

Sendo os Corpos de Bombeiros tutelados pela administração central através do Ministério 
da Administração Interna, com competências atribuídas à Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil, os critérios subjacentes à tipologia dos veículos têm de estar conformados com 
as normas emitidas por estas entidades, fazendo -se referência, no texto do regulamento, aos 
 documentos legais que enquadram esta matéria.

Ainda, no que respeita aos valores limites de comparticipação municipal dos veículos e da vida 
útil por tipologia dos mesmos, tomou -se em linha de conta as referências constantes dos anexos 
das diretivas financeiras da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, quanto ao custo 
base e duração de referência dos veículos.

O financiamento municipal considera, por um lado, a ponderação de fatores sustentados em 
critérios de natureza distinta, como sejam o risco próprio existente na área de atuação de cada 
Corpo de Bombeiros, extraída de estudos cujos parâmetros se encontram vertidos em documentos 
oficiais como sejam a identificação e caracterização de riscos à escala distrital, do plano municipal 
de defesa da floresta contra incêndio e do próprio plano municipal de emergência de proteção civil 
de Loures, como também a atividade própria nas respetivas áreas de atuação, sustentados nos 
dados recolhidos junto da entidade tutelar.

Da aplicação dos critérios enunciados no regulamento, resulta o esforço financeiro 
a suportar pelo município, complementarmente ao que será suportado pela associação 
humanitária de bombeiros voluntários respetiva, consagrado num instrumento jurídico de 
contrato -programa, desenvolvido por ciclos de quatro anos ou por outro período temporal 
que o montante global das candidaturas assim o determinem, em razão das disponibilidades 
financeiras do município.

Artigo 1.º

Objeto e âmbito de aplicação

1 — O presente documento regulamenta o Programa Municipal de Apoio à Aquisição de 
 Veículos para os Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures (PMAAVB), adiante designado de 
Programa, e define os critérios e os procedimentos aplicáveis.

2 — O presente Programa é aplicável a todos os corpos de bombeiros detidos por asso-
ciações humanitárias de bombeiros voluntários, com área de atuação no território do município 
de Loures e devidamente homologados pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção 
Civil (ANEPC).
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Artigo 2.º

Objetivo

1 — O Programa tem por objetivo apoiar as Associações Humanitárias de Bombeiros Volun-
tários do Concelho na aquisição de veículos operacionais utilizados pelos respetivos Corpos de 
Bombeiros, por substituição daqueles que se encontrem para além da sua vida útil, e que constituem 
a primeira prioridade no apoio a prestar.

2 — Pode ser prestado idêntico apoio à aquisição de veículos operacionais ao serviço, que 
embora não se encontrem para além da sua vida útil, tenham manifesta desadequação operacional, 
e que por esta via possam ter limitações técnicas na prestação efetiva do socorro às populações, 
constituindo -se como uma segunda prioridade.

3 — São ainda considerados para apoio veículos novos cuja tipologia não exista no Corpo 
de Bombeiros, do qual seja comprovadamente evidenciado a sua necessidade, nomeadamente 
para acorrer a incidentes enquadrados num determinado risco existente na sua área de atuação, 
enquadrando -se este apoio numa primeira prioridade.

Artigo 3.º

Conceito

1 — O Programa tem subjacente a matriz de cálculo de risco de cada corpo de bombeiros 
constante nos «Estudos de Identificação e Caracterização de Riscos à Escala Distrital» da ANEPC, 
cruzado com os parâmetros associados aos riscos da área do município constantes do Plano 
 Municipal de Emergência de Proteção Civil de Loures, bem como a definição da tipologia de  veículos 
operacionais dos corpos de bombeiros e respetivas dotações mínimas estabelecidas pela ANEPC 
enquanto entidade tutelar dos corpos de bombeiros.

2 — Constituem princípios especiais aplicáveis no âmbito do Programa, os seguintes:

a) Princípio da necessidade, ponderando -se a ausência de meio próprio para cumprimento 
de missões de proteção e socorro ou a inadequação do meio existente, enquadrados na dotação 
mínima de veículos constante da legislação que regula a atividade dos corpos de bombeiros;

b) Princípio da adequação, ponderando -se a matriz de cálculo de risco para a área de atuação 
própria de cada corpo de bombeiros e constante do quadro I, do anexo I;

c) Princípio da modernização, ponderando -se a idade do veículo com base no ano constante 
do certificado de matrícula e o limite de vida útil para cada tipologia de veículos, constante do 
quadro II, do anexo I;

d) Princípio da prioridade, ponderando -se os serviços efetuados pela tipologia de veículo através 
de rácio obtido dos serviços realizados pelo corpo de bombeiros nos últimos 10 anos, tendo por base 
a Norma Operacional Permanente da ANEPC quanto à classificação de ocorrências (NOP 3101), 
constante dos quadros III e IV, do anexo I;

e) Princípio da comparticipação, no qual a Câmara Municipal e a Associação Humanitária de 
Bombeiros Voluntários contribuem com partes distintas no esforço financeiro para a aquisição dos 
veículos.

Artigo 4.º

Elegibilidade

1 — São elegíveis veículos operacionais, de socorro e combate a incêndios, cuja tipologia, 
características e especificações técnicas estejam em consonância com o definido em regula-
mento aprovado pela ANEPC, nomeadamente os identificados no Despacho n.º 7316/2016, de 
22 de fevereiro, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 107, de 3 de junho de 2016.
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2 — A tipologia de veículos a considerar, enquadrados no despacho referido no número  anterior, 
são os seguintes:

a) Veículos de combate a incêndios;
b) Veículos com meios elevatórios;
c) Veículos de socorro e assistência técnica;
d) Veículos de socorro e assistência a doentes;
e) Veículos de posto de comando;
f) Veículos de proteção;
g) Veículos de transporte de pessoal;
h) Veículos de apoio logístico;
i) Veículos motorizados específicos.

3 — Os veículos referidos nas alíneas a), c), d), e), g) e h) podem ser objeto de candidatura 
própria das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários.

4 — Pela sua natureza e especificidade, os veículos referidos nas alíneas b), f) e i), 
não são objeto de candidatura própria das Associações Humanitárias de Bombeiros Vo-
luntários, estando a sua necessidade sujeita a ponderação face aos riscos existentes no 
território do Concelho, a parecer da ANEPC através do Comando Distrital de Lisboa quanto 
à sua necessidade e adequação, e ainda da apresentação de proposta fundamentada do 
Secretariado das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Concelho de Lou-
res sustentada em documento técnico elaborado e subscrito pelos Comandantes dos sete 
corpos de bombeiros do concelho, ficando a sua aquisição condicionada à oportunidade 
financeira do município.

5 — A aquisição de veículos enquadrados na alínea g) será considerada após se esgotarem 
as candidaturas de primeira e segunda prioridade.

6 — Para efeitos de construção do valor total do veículo, apenas são elegíveis os seguintes 
itens de referência:

a) Veículo e respetivo chassis;
b) Superestrutura, incluindo tanque, bomba de serviço de incêndio e monitores fixos;
c) Avisadores e projetores especiais;
d) Pinturas, símbolos e inscrições;
e) Ligações hidráulicas, elétricas e mecânicas dos componentes atrás identificados.

7 — No caso das ambulâncias de socorro, são elegíveis os seguintes itens:

a) Veículo e respetivo chassis;
b) Equipamento de transporte e mobilização;
c) Equipamento de imobilização;
d) Avisadores, projetores especiais e respetivas ligações;
e) Pinturas, símbolos e inscrições.

8 — Para os veículos classificados como VSAE (Veículos de Socorro e Assistência Especial), 
face à sua especificidade, são também considerados elegíveis os itens correspondentes ao gerador 
de corrente elétrica, e à grua e guincho.

9 — Embora não constante do despacho referido no n.º 1 deste artigo, consideram -se 
como elegíveis os veículos identificados como Ambulância de Transporte Múltiplo (ABTM), 
dada a natureza específica da sua função, constituindo uma mais -valia do serviço prestado 
às populações.

10 — Não são elegíveis os itens referentes ao equipamento próprio de cada tipologia de veículo 
(carga do veículo) incluindo equipamentos de comunicações e suas infraestruturas.
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Artigo 5.º

Formalização das Candidaturas

1 — A apresentação das candidaturas obedece à entrega dos seguintes documentos:

a) Documento, subscrito pelo comandante do corpo de bombeiros, na qual se expresse a 
necessidade da aquisição do veículo. Caso seja por substituição de veículo existente, deverá 
ser elaborado documento específico que identifique as razões para a sua inabilitação ao serviço 
operacional;

b) Cópia do certificado de matrícula do veículo a substituir, quando aplicável;
c) Orçamento, fatura proforma ou outro documento válido que discrimine e evidencie de forma 

valorizada os itens constantes dos n.os 6 a 8, do artigo 4.º deste regulamento, consoante a tipologia 
de veículo, com valores antes da aplicação do IVA;

d) Declaração de compromisso de abate do veículo a substituir após entrada ao serviço do 
novo, emitida pelo Presidente de Direção da Associação Humanitária beneficiária, excetuando as 
situações em que o mesmo tenha finalidade museológica para a Associação, ou objeto de alienação, 
devendo ser expressamente manifestado em documento próprio essa intenção.

2 — O processo de candidatura é constituído pelos documentos referidos no número anterior, 
capeado por ofício da Associação, dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, até ao final do 
primeiro trimestre do ano anterior ao início de cada ciclo de candidaturas.

3 — As candidaturas são objeto de apreciação no Serviço Municipal de Proteção Civil, que 
elaborará documento com a proposta dos veículos a serem considerados para cada ciclo e do 
respetivo valor de apoio financeiro.

4 — As candidaturas que forem apresentadas sem cumprirem as disposições constantes deste 
artigo são imediatamente rejeitadas.

Artigo 6.º

Critérios de ponderação

1 — As candidaturas integradas na primeira prioridade têm preferência sobre as demais.
2 — Os critérios de ponderação para construção da percentagem final do apoio municipal, 

constam dos respetivos quadros do anexo I, variando de acordo com os fatores de ponderação.
3 — As ponderações para os diferentes fatores são os seguintes:

a) Para o fator risco, os critérios de ponderação são os constantes da tabela adjacente ao 
quadro 1, do anexo I, deste regulamento;

b) Para o fator vida útil, os critérios de ponderação são os constantes da tabela adjacente ao 
quadro 2, do anexo I, deste regulamento, para os diferentes grupos de veículos;

c) Para o fator ocorrências, os critérios de ponderação são os constantes da tabela adjacente 
ao quadro 4, do anexo I, conjugado com o quadro 3 do mesmo anexo e ambos deste regulamento, 
sendo o resultado a média da soma das parcelas da percentagem de ocorrências de cada código 
de incidente para o veículo em apreciação por aplicação da fórmula junto ao quadro 4, excluindo 
aquelas cujo valor percentual do código seja de 0,00 %.

4 — Da aplicação da fórmula seguinte, resultará o valor percentual para determinação 
do  montante a suportar pelo município, que aplicado sobre o valor do veículo apresentado no 
 documento referido na alínea c), do n.º 1, do artigo 5.º, constituíra o esforço financeiro municipal 
na sua aquisição. 
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 F
p
 — Fator percentagem para determinação do valor a suportar pelo município;

F
r
 — Fator risco;

F
vu

 — Fator vida útil;

F
oc

 — Fator ocorrências.

Artigo 7.º

Financiamento permanente

1 — As verbas a disponibilizar a cada Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários são 
as que resultarem da aplicação dos critérios constantes deste regulamento, reduzidas a escrito 
em documento que firmará as condições do financiamento, assumindo a forma jurídica de contrato-
-programa.

2 — O valor do encargo global da componente municipal para cada ciclo de financiamento, 
repartido pelos diferentes anos económicos assim como a duração de cada ciclo, são fixados por 
despacho do Presidente da Câmara.

Artigo 8.º

Financiamento estrutural

1 — Em cada ciclo de financiamento só será considerado o apoio financeiro a um veículo por 
associação humanitária de bombeiros voluntários.

2 — Excetuam -se os veículos identificados no quadro I, do anexo II, como de Comando Tático, 
Transporte de Pessoal, Ambulância de Socorro e de Transporte Múltiplo, podendo ser candidatáveis 
até duas unidades de uma só tipologia ou por cruzamento entre estas tipologias.

3 — A comparticipação financeira municipal resultará da aplicação da fórmula constante do n.º 4, 
do artigo 6.º, sobre o valor apresentado no documento referido na alínea c), do n.º 1, do artigo 5.º, 
estabelecendo desta forma o esforço financeiro municipal para a aquisição do veículo.

4 — Os valores apurados nos termos do número anterior não poderão exceder os limites 
 máximos que constam do quadro 1, anexo II, por tipologia de veículos ou o somatório dos valores 
dos veículos identificados no ponto 2 deste artigo, constituindo esse o valor do financiamento 
 municipal caso sejam ultrapassados.

5 — Calculado o valor de financiamento para cada associação humanitária de bombeiros 
voluntários, o mesmo será transferido nas condições que vierem a ser inscritas nos respetivos 
contratos -programa.

6 — Ficam excluídos deste regulamento os veículos que sejam:

a) Financiados por recurso a candidaturas de fundos comunitários;
b) Comparticipados pela ANEPC em linhas de apoio próprio para a aquisição de veículos;
c) Comparticipados ao abrigo do Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais e no 

âmbito da Diretiva Financeira da ANEPC;
d) Comparticipados por outras entidades ao abrigo de protocolos ou parcerias estabelecidas 

para o efeito;
e) Adquiridos no mercado de usados;
f) Objeto de reconversão, alteração ou reparação no decurso de acidente e que tenham tido 

perda total por parte da companhia de seguros.

7 — As comparticipações por abate de veículos apenas são consideradas entre veículos da 
mesma classe: ligeiros com ligeiros e pesados com pesados.
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Artigo 9.º

Procedimentos administrativos

1 — Após a celebração do contrato -programa, a Associação Humanitária de Bombeiros 
 Voluntários fará a entrega de cópia autenticada dos documentos que comprovem a adjudicação 
do veículo, o valor total e da fonte de financiamento, se aplicável.

2 — Durante a vigência do contrato -programa, deverão ser entregues cópias autenticadas dos pagamen-
tos efetuados à entidade adjudicatária ou à entida de financiadora, imediatamente após cada liquidação.

3 — Com a entrada ao serviço do novo veículo, a associação humanitária deverá proceder à 
entrega dos seguintes documentos de forma a concluir o processo:

a) Cópia autenticada do documento de abate do veículo substituído, emitido pelo respetivo 
centro de abate, quando aplicável, ou do documento de alienação se for o caso;

b) Cópia autenticada do recibo de pagamento final do veículo objeto de comparticipação;
c) Cópia autenticada do documento emitido pelo ANEPC/Comando Distrital de Operações de 

Socorro de Lisboa, onde conste a data de entrada ao serviço do veículo.

4 — A autenticação dos documentos referidos nos números anteriores é efetuada pelo Presi-
dente de Direção da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários.

Artigo 10.º

Disposições finais

1 — As regras do presente regulamento são de aplicação e cumprimento obrigatório, sendo 
as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários os sujeitos passivos de financiamento.

2 — O direito à comparticipação nos casos previstos no presente regulamento caduca no final 
de cada ciclo de financiamento.

3 — A não apresentação dos documentos comprovativos enunciados no presente regulamento, 
implica a devolução do montante recebido e não comprovado.

4 — De igual forma, cabe a devolução ao município de todos os valores transferidos, caso 
não seja concluído o processo de aquisição do veículo.

5 — Para cada veículo adquirido ao abrigo deste programa será entregue pela câmara  municipal 
placa individualizada com elementos identificadores do Programa, do município e do apoio  concedido.

6 — Os quadros constantes dos anexos são objeto de avaliação em cada ciclo de financia-
mento, cuja revisão, se for o caso, constarão do mesmo despacho do Presidente da Câmara que 
definir o encargo global de financiamento.

7 — Todos os casos omissos no presente regulamento são resolvidos de comum acordo entre 
as partes.

Artigo 11.º

Norma transitória

1 — No ano inicial de aplicação do Programa são considerados candidatáveis os veículos 
constantes do ofício dirigido pelo Secretariado das Associações de Bombeiros Voluntários do 
Concelho de Loures ao Presidente da Câmara, datado de 17 de maio de 2019, do qual consta o 
levantamento do estado atual do parque de veículos operacionais existentes em cada Corpo de 
Bombeiros, das respetivas prioridades para candidatura, e da programação de renovação no curto 
e médio prazo.

2 — A aceitação de candidaturas é válida mesmo para veículos já adquiridos e que tenham 
vindo expressamente identificados no documento referido no número anterior.

Artigo 12.º

Entrada em vigor

O regulamento entra em vigor imediatamente após publicação no Diário da República.
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ANEXO I

(quadros referentes ao artigo 3.º)

QUADRO I

Matriz de Risco 

Fator ponderação

Índice risco
0 < x ≤ 0,2

Índice risco
0,2 < x ≤ 0,4

Índice risco
0,4 < x ≤ 0,6

Índice risco
0,6 < x ≤ 0,8

Índice risco
x > 0,8

90 92,5 95 97,5 100

 Incêndios Urbanos — Ponderação dos incêndios urbanos ocorridos na área de atuação com o número total de 
ocorrências no Concelho nos últimos 10 anos.

Incêndios Florestais — Mapa de Perigosidade de Incêndio Florestal do Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio.

Acidentes Rodoviários — Ponderação dos acidentes ocorridos na área de atuação com o número total de ocorrên-
cias no Concelho dos últimos 10 anos.
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Acidentes Seveso — Relação dos Estabelecimentos (Continente) abrangidos pelo regime de prevenção de acidentes 
graves (Setembro 2019):

GOC — Grupo Operacional de Combustíveis — Aeroinstalação de Lisboa (aeroporto de Lisboa) — nível inferior;
Hovione FarmaCiencia, S. A. (Sete Casas — Loures) — nível inferior;
Solvay Portugal — Complexo Fabril da Póvoa de Santa Iria (Vila Franca de Xira) — nível inferior.

Cheias e inundações — Carta das zonas ameaçadas por cheias para o período de retorno dos 100 anos do PDM 
de Loures.

Acidentes com mercadorias perigosas em rodovia — Carta de suscetibilidade a acidentes no transporte rodoviário 
de mercadorias perigosas do Distrito de Lisboa.

Sismos — Cenário afastado da Carta de Intensidade Sísmica do Plano Especial de Emergência para o Risco Sísmico 
da Área Metropolitana de Lisboa e Concelhos Limítrofes.

Seca — Carta de Suscetibilidade futura de seca meteorológica do Plano Metropolitano de Adaptação às Alterações 
Climáticas.

Acidentes ferroviários — Rede ferroviária no Concelho de Loures.
Tsunami — Carta de suscetibilidade a tsunamis do Distrito de Lisboa.
Deslizamentos — Carta de Suscetibilidade das freguesias do concelho de Loures aos movimentos de massa em 

vertentes (deslizamentos) do PDM de Loures.

QUADRO II

Tempo de vida útil dos veículos 

Tipologias de veículos Sigla Designação
Vida útil
(anos)

Grupo

Veículos de Combate a Incêndio  . . . . . . . . VUCI Veículo Urbano de Combate a Incêndios 20 1
VLCI Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios 20
VFCI Veículo Florestal de Combate a Incêndios 20
VECI Veículo Especial de Combate a Incêndios 20

Veículos de Apoio Logístico . . . . . . . . . . . . VTTU Veículo Tanque Tático Urbano . . . . . . . . . 20
VTTF Veículo Tanque Tático Florestal . . . . . . . . 20
VALE Veículo de Apoio Logístico Especial. . . . . 20

Veículos de Posto de Comando . . . . . . . . . VCOT Veículo de Comando Tático . . . . . . . . . . . 20

Veículos de Transporte de Pessoal  . . . . . . VTPT Veículo Tático de Transporte de Pessoal 20

Veículos de Socorro e Assistência Técnica VSAT Veículo de Socorro e Assistência Tático 15 2
VSAE Veículo de Socorro e Assistência Especial 15

Veículos de Socorro e Assistência a Doentes ABSC Ambulância de Socorro  . . . . . . . . . . . . . . 10 3
ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo  . . . . . 10

Fator ponderação
(Grupo 1)

Anos
0 < x ≤ 5

Anos
5 < x ≤ 10

Anos
10 < x ≤ 15

Anos
15 < x ≤ 20

Anos
x > 20

90 92,5 95 97,5 100

Fator ponderação
(Grupo 2)

Anos
0 < x ≤ 5

Anos
5 < x ≤ 9

Anos
9 < x ≤ 12

Anos
12 < x ≤ 15

Anos
x > 15

90 92,5 95 97,5 100

Fator ponderação
(Grupo 3)

Anos
0 < x ≤ 3

Anos
3 < x ≤ 5

Anos
5 < x ≤ 7

Anos
7 < x ≤ 10

Anos
x > 10

90 92,5 95 97,5 100
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 QUADRO III

Matriz de relação da tipologia de veículos com a classificação de ocorrências 

Sigla Designação 1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300

VUCI Veículo Urbano de Combate a Incêndios X X X X X X X X X X
VLCI Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios X X X X X X X X X X
VFCI Veículo Florestal de Combate a Incêndios X X X X X
VECI Veículo Especial de Combate a Incêndios X X X X X X X
VTTU Veículo Tanque Tático Urbano . . . . . . . . X X X X X X X X X
VTTF Veículo Tanque Tático Florestal . . . . . . . X X X X X X X X X X
VALE Veículo de Apoio Logístico Especial. . . . X X X X X X X X X
VSAT Veículo de Socorro e Assistência Técnico X X X X X X X
VSAE Veículo de Socorro e Assistência a Doentes X X X X X X X X X
VCOT Veículo de Comando Tático . . . . . . . . . . X X X X X X X X X X X
VTPT Veículo Tático de Transporte de Pessoal X X X X X X
ABSC Ambulância de Socorro  . . . . . . . . . . . . . X X X X X X X X X X X X
ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo  . . . . X

 QUADRO IV

Número de ocorrências na área de atuação de cada Corpo de Bombeiros

por tipologia de incidente 

Ano de 2010
a 2019

1000 2100 2200 2300 2400 2500 3100 3200 3300 4100 4200 4300

Totais no decénio 0 1421 651 643 7727 279 2826 1429 3192 207885 4893 13503

Bucelas. . . . . . . . . . 0 32 25 18 262 6 223 31 147 8938 131 585
0,00 % 2,25 % 3,84 % 2,80 % 3,39 % 2,15 % 7,89 % 2,17 % 4,61 % 4,30 % 2,68 % 4,33 %

Camarate  . . . . . . . . 0 170 96 95 828 36 395 348 477 38148 970 1564
0,00 % 11,96 % 14,75 % 14,77 % 10,72 % 12,90 % 13,98 % 24,35 % 14,94 % 18,35 % 19,82 % 11,58 %

Fanhões . . . . . . . . . 0 49 35 17 267 7 243 57 129 7593 141 411
0,00 % 3,45 % 5,38 % 2,64 % 3,46 % 2,51 % 8,60 % 3,99 % 4,04 % 3,65 % 2,88 % 3,04 %

Loures. . . . . . . . . . . 0 404 210 225 2569 61 1072 318 545 56045 1094 3484
0,00 % 28,43 % 32,26 % 34,99 % 33,25 % 21,86 % 37,93 % 22,25 % 17,07 % 26,96 % 22,36 % 25,80 %

Moscavide e Portela 0 137 27 26 345 44 37 82 637 20663 338 2563
0,00 % 9,64 % 4,15 % 4,04 % 4,46 % 15,77 % 1,31 % 5,74 % 19,96 % 9,94 % 6,91 % 18,98 %

Sacavém. . . . . . . . . 0 576 224 229 3082 117 732 526 1093 66159 2001 4441
0,00 % 40,53 % 34,41 % 35,61 % 39,89 % 41,94 % 25,90 % 36,81 % 34,24 % 31,82 % 40,90 % 32,89 %

Zambujal. . . . . . . . . 0 53 34 33 374 8 124 67 164 10339 218 455
0,00 % 3,73 % 5,22 % 5,13 % 4,84 % 2,87 % 4,39 % 4,69 % 5,14 % 4,97 % 4,46 % 3,37 %

1000 — Fenómenos Naturais;
2100 — Incêndios Urbanos ou em Área Urbanizável;
2200 — Incêndios em Equipamentos ou Produtos;
2300 — Incêndios em Transportes;
2400 — Acidentes;
2500 — Acidentes Industriais e Tecnológicos;
3100 — Incêndios Rurais;
3200 — Incêndios em Detritos;
3300 — Comprometimento total ou parcial de segurança, serviços ou estruturas;
4100 — Assistência em Saúde;
4200 — Intervenção em Conflitos Legais;
4300 — Assistência e Prevenção a Atividades Humanas.
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 p
ob

 = Valor obtido para identificação da percentagem do fator ponderação a aplicar no “Fator 
Ocorrências” da fórmula do artigo 6.º;

S = número total de parcelas na soma. 

Percentagem obtida em cada tipologia de ocorrência

Fator ponderação 0 % < x ≤ 5 % 5 % < x ≤ 10 % 10 % < x ≤ 15 % 15 % < x ≤ 25 % x > 25 %
90 92,5 95 97,5 100

 ANEXO II

(quadro referente ao n.º 4 do artigo 8.º)

QUADRO I

Limite máximo da comparticipação municipal por tipologia de veículo 

Tipologias de veículos Sigla Designação Limite máximo

Veículos de Combate a Incêndio  . . . . . . . . . . . VUCI Veículo Urbano de Combate a Incêndios. . . . 190 000,00 €
VLCI Veículo Ligeiro de Combate a Incêndios  . . . . 60 000,00 €
VFCI Veículo Florestal de Combate a Incêndios. . . 150 000,00 €
VECI Veículo Especial de Combate a Incêndios . . . 190 000,00 €

Veículos de Apoio Logístico . . . . . . . . . . . . . . . VTTU Veículo Tanque Tático Urbano . . . . . . . . . . . . 165 000,00 €
VTTF Veículo Tanque Tático Florestal . . . . . . . . . . . 165 000,00 €
VALE Veículo de Apoio Logístico Especial. . . . . . . . 190 000,00 €

Veículos de Socorro e Assistência Técnica  . . . VSAT Veículo de Socorro e Assistência Tático  . . . . 90 000,00 €
VSAE Veículo de Socorro e Assistência Especial. . . 180 000,00 €

Veículos de Posto de Comando . . . . . . . . . . . . VCOT Veículo de Comando Tático . . . . . . . . . . . . . . 42 500,00 €
Veículos de Transporte de Pessoal  . . . . . . . . . VTPT Veículo Tático de Transporte de Pessoal . . . . 42 500,00 €
Veículos de Socorro e Assistência a Doentes ABSC Ambulância de Socorro  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 000,00 €

ABTM Ambulância de Transporte Múltiplo  . . . . . . . . 35 000,00 €

 8 de fevereiro de 2021. — O Presidente da Câmara, Bernardino Soares.

313959803 
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Situação epidemiológica 
provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 

e doença COVID-19 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-A/2021

de 14 de janeiro

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

O Decreto do Presidente da República n.º 51 -U/2020, de 6 de novembro, declarou o estado 
de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o 
mesmo vindo a ser renovado sucessivas vezes, a última das quais pelo Decreto do Presidente da 
República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

De forma a responder ao aumento do número de novos casos de contágio da doença COVID -19, 
torna -se necessária a adoção de medidas restritivas adicionais com vista a procurar inverter o 
crescimento acelerado da pandemia e a salvar vidas, assegurando, no entanto, que as cadeias de 
abastecimento fundamentais de bens e serviços essenciais se mantêm.

Em face do exposto, o presente decreto procede à execução do estado de emergência até 
ao dia 30 de janeiro, de forma adequada e de modo estritamente necessário, a qual pressupõe 
a adoção de medidas com o intuito de conter a transmissão do vírus e diminuir a expansão da 
pandemia da doença COVID -19.

Deste modo, recuperando soluções já adotadas durante os meses de março e abril de 2020, 
as quais — em conjugação com a adoção clara de comportamentos consonantes de todos os 
cidadãos — obtiveram resultados positivos, o Governo vem, pelo presente, adotar medidas que 
são essenciais, adequadas e necessárias para, proporcionalmente, restringir determinados direitos 
para salvar o bem maior que é a saúde pública e a vida de todos os portugueses.

Em primeiro lugar, na medida em que se realiza a eleição do Presidente da República durante 
o período em que vigora este decreto, estabelecem -se medidas que permitem a realização da cam-
panha eleitoral e os atos associados aos dias das eleições, seja no dia da votação seja nos dias de 
votação antecipada em mobilidade, de forma a assegurar o livre exercício do direito de voto.

Em segundo lugar, entende -se que os contactos entre as pessoas, bem como as suas deslo-
cações — que constituem forte veículo de contágio e de propagação do vírus — se devem circuns-
crever ao mínimo indispensável, pelo que as pessoas devem permanecer no respetivo domicílio.

Por idênticos motivos, estabelece -se que a adoção do regime de teletrabalho é obrigatória, 
independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre 
que as funções em causa o permitam, sem necessidade de acordo das partes.

Acresce ao exposto que o regular funcionamento do comércio implica, frequentemente, um 
contacto próximo entre pessoas e potencia a movimentação e circulação destas, situação esta que 
se pretende mitigar. Por este motivo, torna -se imperioso estabelecer regras aplicáveis ao funciona-
mento ou suspensão de determinados tipos de instalações, estabelecimentos e atividades, incluindo, 
quanto àqueles que, pela sua essencialidade, devam permanecer em funcionamento.

Com o mesmo propósito, determina -se que os estabelecimentos de restauração e similares 
passam a funcionar exclusivamente para efeitos de atividade de confeção destinada ao consumo 
fora do estabelecimento, seja através de entrega ao domicílio, diretamente ou através de interme-
diário, ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou 
ao postigo (take -away). Considerando a implementação destas medidas — designadamente no que 
concerne à matéria da entrega ao domicílio — são, concomitantemente, fixados limites às taxas e 
comissões que podem ser cobradas pelas plataformas intermediárias neste setor.

Os estabelecimentos escolares, creches, universidades e politécnicos permanecem em funcio-
namento em regime presencial, tendo em conta o impacto de um novo encerramento das atividades 
educativas nas aprendizagens e no futuro das crianças e jovens.

No que concerne aos serviços públicos, determina -se que os mesmos mantêm o seu funcio-
namento, estando o seu acesso condicionado ao agendamento prévio. Paralelamente, é mantida 
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e reforçada a prestação daqueles serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto 
com os cidadãos e as empresas.

No que respeita à atividade física e desportiva, passam apenas a ser permitidos os desportos 
individuais ao ar livre, bem como as outras atividades previstas no decreto.

Por fim, de forma a limitar a aglomeração de pessoas com vista à prevenção da transmissão 
da doença COVID -19, é proibida a realização de celebrações e outros eventos, à exceção de 
cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, e de eventos no âmbito da campanha 
eleitoral e da eleição do Presidente da República.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a modificação e prorrogação do estado de emergência efe-
tuada pelo Decreto do Presidente da República n.º 6 -B/2021, de 13 de janeiro.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território continental.

CAPÍTULO II

Disposições gerais

SECÇÃO I

Medidas sanitárias e de saúde pública

Artigo 3.º

Confinamento obrigatório

1 — Ficam em confinamento obrigatório, em estabelecimento de saúde, em estrutura residen-
cial ou em outras respostas dedicadas a pessoas idosas, no domicílio ou, não sendo aí possível, 
noutro local definido pelas autoridades competentes:

a) Os doentes com COVID -19 e os infetados com SARS -CoV -2;
b) Os cidadãos relativamente a quem a autoridade de saúde ou outros profissionais de saúde 

tenham determinado a vigilância ativa;
c) Os cidadãos residentes em estruturas residenciais para idosos e em outras respostas 

dedicadas a pessoas idosas, para efeitos do exercício do direito de voto na eleição do Presidente 
da República.

2 — Os cidadãos referidos na alínea c) do número anterior podem excecionalmente deslocar-
-se para efeitos de exercício do direito de voto na eleição do Presidente da República, devendo 
recorrer, preferencialmente, à modalidade de voto antecipado em mobilidade.
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3 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

4 — De acordo com a avaliação da situação epidemiológica e do risco concreto, da responsa-
bilidade da administração regional de saúde e do departamento de saúde pública territorialmente 
competentes, os cidadãos sujeitos a confinamento obrigatório podem ser acompanhados para 
efeitos de provisão de necessidades sociais e de saúde, mediante visita conjunta da proteção 
civil municipal, dos serviços de ação social municipais, dos serviços de ação social do Instituto da 
Segurança Social, I. P., ou de outros com as mesmas competências, das autoridades de saúde 
pública, das unidades de cuidados e das forças de segurança.

Artigo 4.º

Dever geral de recolhimento domiciliário

1 — Os cidadãos não podem circular em espaços e vias públicas, bem como em espaços e 
vias privadas equiparadas a vias públicas, e devem permanecer no respetivo domicílio, exceto para 
deslocações autorizadas pelo presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se deslocações autorizadas 
aquelas que visam:

a) A aquisição de bens e serviços essenciais;
b) O acesso a serviços públicos, nos termos do artigo 31.º, e a participação em atos processuais 

junto das entidades judiciárias ou em atos da competência de notários, advogados, solicitadores 
ou oficiais de registo;

c) O desempenho de atividades profissionais ou equiparadas, quando não haja lugar ao 
teletrabalho nos termos do presente decreto, ou a procura de trabalho ou resposta a uma oferta 
de trabalho;

d) Atender a motivos de saúde, designadamente para efeitos de obtenção de cuidados de 
saúde e transporte de pessoas a quem devam ser administrados tais cuidados ou dádiva de sangue;

e) O acolhimento de emergência de vítimas de violência doméstica ou tráfico de seres humanos, 
bem como deslocações para efeitos de intervenção no âmbito da proteção das crianças e jovens 
em perigo, designadamente, das comissões de proteção de crianças e jovens e das equipas mul-
tidisciplinares de assessoria técnica aos tribunais;

f) A assistência a pessoas vulneráveis, pessoas em situação de sem -abrigo, pessoas com 
deficiência, filhos, progenitores, idosos ou dependentes, ou outras razões familiares imperativas, 
designadamente o cumprimento de partilha de responsabilidades parentais, conforme determinada 
por acordo entre os titulares das mesmas ou pelo tribunal competente;

g) A frequência por menores de estabelecimentos escolares, creches e a deslocação dos seus 
acompanhantes, bem como as deslocações de estudantes para instituições de ensino superior ou 
outros estabelecimentos escolares;

h) A frequência de formação e realização de provas e exames, bem como a realização de 
inspeções;

i) A frequência de estabelecimentos no âmbito de respostas sociais na área das deficiências;
j) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 34.º;
k) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos 

do artigo 35.º;
l) A fruição de momentos ao ar livre e o passeio dos animais de companhia, os quais devem 

ser de curta duração e ocorrer na zona de residência, desacompanhadas ou na companhia de 
membros do mesmo agregado familiar que coabitem;

m) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associa-
ções zoófilas com animais a cargo que necessitem de se deslocar aos abrigos de animais e pelos 
serviços veterinários municipais para recolha e assistência de animais, bem como a alimentação 
de animais;

n) A participação em ações de voluntariado social;
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o) A visita a utentes de estruturas residenciais para idosos e para pessoas com deficiência, 
unidades de cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Integrados e outras 
respostas dedicadas a pessoas idosas, bem como para atividades realizadas nos centros de dia;

p) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação;

q) O exercício das respetivas funções dos titulares dos órgãos de soberania, dirigentes dos 
parceiros sociais e dos partidos políticos representados na Assembleia da República, bem como 
das pessoas portadoras de livre -trânsito emitido nos termos legais;

r) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consu-
lares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

s) A participação, em qualquer qualidade, no âmbito da campanha eleitoral ou da eleição do 
Presidente da República, nos termos do Decreto -Lei n.º 319 -A/76, de 3 de maio, na sua redação 
atual, designadamente para efeitos do exercício do direito de voto;

t) O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores de 
seguros ou seguradoras;

u) O exercício da liberdade de imprensa;
v) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as 

necessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;
w) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados;
x) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea l) do número anterior, é admitida a circulação 
de veículos particulares na via pública, incluindo o reabastecimento em postos de combustível, no 
âmbito das situações referidas no número anterior.

4 — Sem prejuízo do estabelecido nos números anteriores, em todas as deslocações efetuadas 
devem ser respeitadas as recomendações e ordens determinadas pelas autoridades de saúde e 
pelas forças e serviços de segurança, designadamente as respeitantes às distâncias a observar 
entre as pessoas.

Artigo 5.º

Teletrabalho e organização desfasada de horários

1 — É obrigatória a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo laboral, 
da modalidade ou da natureza da relação jurídica, sempre este seja compatível com a atividade 
desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de acordo 
das partes.

2 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os mesmos direitos e deveres dos demais 
trabalhadores, sem redução de retribuição, nos termos previstos no Código do Trabalho ou em 
instrumento de regulamentação coletiva aplicável, nomeadamente no que se refere a limites do 
período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no trabalho e 
reparação de danos emergentes de acidente de trabalho ou doença profissional, mantendo ainda 
o direito a receber o subsídio de refeição que já lhe fosse devido.

3 — O empregador deve disponibilizar os equipamentos de trabalho e de comunicação 
necessários à prestação de trabalho em regime de teletrabalho.

4 — Quando tal disponibilização não seja possível e o trabalhador assim o consinta, o teletra-
balho pode ser realizado através dos meios que o trabalhador detenha, competindo ao empregador 
a devida programação e adaptação às necessidades inerentes à prestação do teletrabalho.

5 — A empresa utilizadora ou beneficiária final dos serviços prestados é responsável por 
assegurar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, 
aos trabalhadores temporários e prestadores de serviços que estejam a prestar atividade para 
essas entidades.

6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos trabalhadores de serviços essen-
ciais abrangidos pelo artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, bem como aos integrados nos estabelecimentos a que alude o n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-
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-Lei n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua redação atual, relativamente aos quais o teletrabalho não 
é obrigatório.

7 — Para efeitos do presente artigo, considera -se que as funções não são compatíveis com 
a atividade desempenhada, designadamente, nos seguintes casos:

a) Dos trabalhadores que prestam atendimento presencial, nos termos do artigo 31.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente ao quais assim seja determinado pelos membros do Governo 

responsáveis pelos respetivos serviços, ao abrigo do respetivo poder de direção.

8 — Sempre que não seja possível a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do 
número de trabalhadores, o empregador deve organizar de forma desfasada as horas de entrada e 
saída dos locais de trabalho, bem como adotar as medidas técnicas e organizacionais que garantam o 
distanciamento físico e a proteção dos trabalhadores, aplicando -se, com as necessárias adaptações, 
o disposto nos artigos 3.º e 4.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 outubro, na sua redação atual.

Artigo 6.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em locais 
de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente decreto sempre que o 
distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando este-
jam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou 
quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, o 
disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 março, na sua redação atual.

Artigo 7.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente decreto, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.

3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o direito à proteção individual de dados, 
sendo expressamente proibido o registo da temperatura corporal associado à identidade da pessoa, 
salvo com expressa autorização da mesma.

4 — As medições podem ser realizadas por trabalhador ao serviço da entidade responsável 
pelo local ou estabelecimento, sempre através de equipamento adequado a este efeito, que não 
pode conter qualquer memória ou realizar registos das medições efetuadas, não sendo admissível 
qualquer contacto físico com a pessoa visada.

5 — O trabalhador referido no número anterior fica sujeito a sigilo profissional.
6 — O acesso aos locais mencionados no n.º 1 pode ser impedido sempre que a pessoa:

a) Recuse a medição de temperatura corporal;
b) Apresente um resultado superior à normal temperatura corporal, considerando -se como tal 

uma temperatura corporal igual ou superior a 38ºC, tal como definida pela Direção -Geral da Saúde 
(DGS).



N.º 9 14 de janeiro de 2021 Pág. 13-(10)

Diário da República, 1.ª série

7 — Nos casos em que o disposto na alínea b) do número anterior determine a impossibilidade 
de acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

Artigo 8.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2:

a) Os trabalhadores, utentes e visitantes de estabelecimentos de prestação de cuidados de 
saúde;

b) Os trabalhadores, estudantes e visitantes dos estabelecimentos de educação, de ensino e 
formação profissional e das instituições de ensino superior;

c) Os trabalhadores, utentes, profissionais de comunidades terapêuticas e comunidades de 
inserção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de 
emergência, e, quando aplicável, visitantes de estruturas residenciais para idosos, unidades de 
cuidados continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e de outras 
estruturas e respostas dedicadas a pessoas idosas, a crianças, jovens e pessoas com deficiência, 
bem como a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de 
violência doméstica e de tráfico de seres humanos;

d) No âmbito dos serviços prisionais e dos centros educativos:

i) Os reclusos nos estabelecimentos prisionais e os jovens internados em centros educativos;
ii) Quem pretenda visitar as pessoas referidas na alínea anterior;
iii) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional e os demais trabalhadores da Direção -Geral 

de Reinserção e Serviços Prisionais (DGRSP), no exercício das suas funções e por causa delas, 
para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho;

iv) Os trabalhadores do Corpo da Guarda Prisional, sempre que, no exercício das suas fun-
ções e por causa delas, acedam a outros locais ou neles permaneçam a propósito do transporte e 
guarda de reclusos, designadamente em unidades de saúde e tribunais;

v) Os prestadores de serviços e utentes de instalações afetas à atividade da DGRSP, sempre 
que nelas pretendam entrar ou permanecer;

e) Quem pretenda entrar ou sair do território continental ou das Regiões Autónomas por via 
aérea ou marítima;

f) Quem pretenda aceder a locais determinados para este efeito pela DGS.

2 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no número anterior é 
determinada pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo no caso 
da alínea d), em que o é por despacho do diretor -geral de Reinserção e Serviços Prisionais, nos 
termos determinados por orientação da DGS.

3 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo dos números anteriores 
impossibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta jus-
tificada.

Artigo 9.º

Suspensão excecional da cessação de contratos de trabalho

1 — Durante o período de vigência do estado de emergência suspende -se, temporária e exce-
cionalmente, e por necessidades imperiosas de serviço, a possibilidade de fazer cessar os contratos 
de trabalho de profissionais de saúde vinculados aos serviços e estabelecimentos integrados no 
Serviço Nacional de Saúde (SNS), independentemente da natureza jurídica do vínculo, quer por 
iniciativa do empregador, quer por iniciativa do trabalhador.

2 — O disposto no número anterior aplica -se à cessação de contratos individuais de trabalho, 
por revogação ou denúncia, e à cessação de contratos de trabalho em funções públicas mediante 
extinção por acordo, denúncia ou exoneração, a pedido do trabalhador.
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Artigo 10.º

Medidas excecionais no domínio da saúde pública

1 — O membro do Governo responsável pela área da saúde, com faculdade de delegação, 
determina:

a) As medidas de exceção aplicáveis à atividade assistencial realizada pelos serviços e esta-
belecimentos integrados no SNS;

b) As medidas excecionais de utilização, pelos serviços e estabelecimentos integrados no 
SNS, dos serviços prestadores de cuidados de saúde dos setores privado e social, em matéria de 
prestação de cuidados de saúde;

c) As medidas necessárias e a prática dos atos que, no âmbito específico da sua ação, sejam 
adequados e indispensáveis para garantir as condições de normalidade na produção, transporte, 
distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais à atividade do setor da saúde.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o membro do Governo responsável pela 
área da saúde, em articulação com o membro do Governo responsável pela área da economia, com 
faculdade de delegação, determina as medidas de exceção necessárias, no contexto da situação 
de emergência causada pela situação epidemiológica do vírus SARS -CoV -2, bem como para o 
tratamento da doença COVID -19, relativamente a:

a) Circuitos do medicamento e dos dispositivos médicos, bem como de outros produtos de 
saúde, biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual, designa-
damente no âmbito do fabrico, distribuição, comercialização, importação, aquisição, dispensa e 
prescrição, tendentes a assegurar e viabilizar o abastecimento, a disponibilidade e o acesso dos 
produtos necessários às unidades de saúde, aos doentes e demais utentes;

b) Acesso a medicamentos, designadamente os experimentais, utilizados no âmbito da pan-
demia e da continuidade dos ensaios clínicos.

3 — As determinações referidas nos números anteriores são estabelecidas preferencialmente 
por acordo ou, na falta deste, unilateralmente mediante justa compensação, nos termos do Decreto-
-Lei n.º 637/74, de 20 de novembro, na sua redação atual.

Artigo 11.º

Reforço da capacidade de rastreio

1 — Com vista ao reforço da capacidade de rastreio das autoridades e serviços de saúde 
pública pode ser determinada a mobilização de recursos humanos para realização de inquéritos 
epidemiológicos, para rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas 
em vigilância ativa.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a realização de inquéritos epidemiológicos, 
o rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e o seguimento de pessoas em vigilância ativa 
podem ser realizados por quem não seja profissional de saúde.

3 — Os recursos humanos a que se refere o n.º 1 podem ser trabalhadores de entidades 
públicas da administração direta e indireta do Estado e das autarquias locais, privadas, do setor 
social ou cooperativo, independentemente do vínculo profissional ou conteúdo funcional, que se 
encontrem em isolamento profilático, estejam na situação prevista no artigo 25.º -A do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, ou que sejam pessoal das forças e serviços 
de segurança, dos agentes de proteção civil ou docentes com ausência de componente letiva.

4 — Para efeitos dos números anteriores, a afetação de trabalhadores às funções referidas 
nos números anteriores deve ter em conta a respetiva formação e conteúdo funcional, sendo a 
mobilização e coordenação de pessoas operacionalizada mediante despacho dos membros do 
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Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública, do trabalho, da solidariedade social, 
da saúde e da área setorial a que o trabalhador se encontre afeto, quando aplicável.

5 — Durante o período em que se mantenha a mobilização dos trabalhadores e desde que 
se encontrem garantidas condições de trabalho que especialmente assegurem a proteção da sua 
saúde, pode ser imposto o exercício de funções em local e horário diferentes dos habituais.

6 — O disposto no número anterior, na parte em que se refere ao local de trabalho, não se 
aplica aos trabalhadores que se encontrem em isolamento profilático.

7 — Os trabalhadores que sejam mobilizados ao abrigo do disposto no presente artigo mantêm 
todos os direitos inerentes ao lugar de origem e não podem ser prejudicados no desenvolvimento 
da sua carreira.

Artigo 12.º

Participação das Forças Armadas em inquéritos epidemiológicos e rastreio de contactos de doentes

As Forças Armadas participam na realização de inquéritos epidemiológicos e rastreio de con-
tactos de doentes com COVID -19, sendo esta participação coordenada pelo respetivo comando.

Artigo 13.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 11.º e 12.º, de inquéritos epidemiológicos, 
rastreio de contactos de doentes com COVID -19 e seguimento de pessoas em vigilância ativa, 
pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais, em particular de dados relativos à saúde, por 
motivos de interesse público no domínio da saúde pública, independentemente de consentimento 
por parte dos respetivos titulares.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os dados relativos à saúde podem ser ace-
didos e tratados por:

a) Profissionais de saúde;
b) Estudantes de medicina ou enfermagem;
c) Quaisquer profissionais que tenham sido mobilizados para o reforço da capacidade de 

rastreio nos termos do artigo 11.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 12.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitos a um dever de sigilo ou confidencialidade.

4 — As entidades responsáveis pelos sistemas ou serviços no âmbito dos quais sejam acedidos, 
geridos ou tratados dados pessoais ao abrigo do presente artigo devem assegurar a implementação 
de medidas adequadas que salvaguardem o cumprimento dos deveres de sigilo ou de confiden-
cialidade a que se refere o número anterior, devendo igualmente implementar medidas técnicas 
de segurança em matéria de permissões de acesso aos dados pessoais, autenticação prévia de 
quem acede aos mesmos e registo eletrónico dos acessos e dos dados acedidos.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 14.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I ao presente decreto 
e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 19.º
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Artigo 15.º

Suspensão de atividades de instalações e estabelecimentos

1 — São suspensas as atividades de comércio a retalho e de prestação de serviços em esta-
belecimentos abertos ao público, ou de modo itinerante, com exceção daquelas que disponibilizem 
bens de primeira necessidade ou outros bens considerados essenciais ou que prestem serviços 
de primeira necessidade ou outros serviços considerados essenciais na presente conjuntura, as 
quais estão elencadas no anexo II ao presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 19.º

2 — A suspensão determinada nos termos do número anterior não se aplica:

a) Aos estabelecimentos de comércio por grosso;
b) Aos estabelecimentos que pretendam manter a respetiva atividade exclusivamente para 

efeitos de entrega ao domicílio ou disponibilização dos bens à porta do estabelecimento, ao pos-
tigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect), estando nestes casos interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

Artigo 16.º

Vendedores itinerantes

1 — É permitido o exercício de atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização 
de bens de primeira necessidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjun-
tura, nas localidades onde essa atividade seja necessária para garantir o acesso a tais bens pela 
população.

2 — A identificação das localidades onde a venda itinerante seja essencial para garantir o 
acesso a bens essenciais pela população é definida por decisão do município, após parecer favo-
rável da autoridade de saúde de nível local territorialmente competente, sendo obrigatoriamente 
publicada no respetivo sítio na Internet.

Artigo 17.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, nos casos de venda de produtos ali-
mentares e mediante autorização do presidente da câmara municipal territorialmente competente, 
de acordo com as regras fixadas nos números seguintes.

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, elaborado pelo município competente ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e 
mercados sob exploração de entidades privadas.

3 — O plano de contingência deve ser disponibilizado no sítio do município na Internet.
4 — A reabertura das feiras e mercados deve ser precedida de ações de sensibilização de 

todos os feirantes e comerciantes, relativas à implementação do plano de contingência e sobre 
outras medidas de prevenção e práticas de higiene.

5 — O plano de contingência referido nos números anteriores deve, com as necessárias 
adaptações, respeitar as regras em vigor para os estabelecimentos de comércio a retalho quanto 
a ocupação, permanência e distanciamento físico, assim como as orientações da DGS, prevendo 
um conjunto de procedimentos de prevenção e controlo da infeção, designadamente:

a) Procedimento operacional sobre as ações a desencadear em caso de doença, sintomas ou 
contacto com um caso confirmado da doença COVID -19;

b) Implementação da obrigatoriedade do uso de máscara ou viseira por parte dos feirantes e 
comerciantes e dos clientes;

c) Medidas de distanciamento físico adequado entre lugares de venda, quando possível;
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d) Medidas de higiene, nomeadamente a obrigatoriedade de cumprimento de medidas de 
higienização das mãos e de etiqueta respiratória, bem como a disponibilização obrigatória de 
soluções desinfetantes cutâneas, nas entradas e saídas dos recintos das feiras e mercados, nas 
instalações sanitárias, quando existentes, bem como a respetiva disponibilização pelos feirantes e 
comerciantes, quando possível;

e) Medidas de acesso e circulação relativas, nomeadamente:

i) À gestão dos acessos ao recinto das feiras e dos mercados, de modo a evitar uma concen-
tração excessiva quer no seu interior quer à entrada dos mesmos;

ii) Às regras aplicáveis à exposição dos bens, preferencialmente e sempre que possível, 
mediante a exigência de disponibilização dos mesmos pelos feirantes e comerciantes;

iii) Aos procedimentos de desinfeção dos veículos e das mercadorias, ajustados à tipologia 
dos produtos e à organização da circulação;

f) Plano de limpeza e de higienização dos recintos das feiras e dos mercados;
g) Protocolo para recolha e tratamento dos resíduos.

6 — Sem prejuízo das competências das demais autoridades, as autoridades de fiscalização 
municipal, a polícia municipal e as entidades responsáveis pela gestão dos recintos das feiras e 
dos mercados, consoante os casos, podem contribuir para a monitorização do cumprimento dos 
procedimentos contidos nos planos de contingência.

Artigo 18.º

Exercício de atividade de comércio a retalho em estabelecimentos de comércio por grosso

1 — É permitido aos titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de 
distribuição alimentar, durante o período de vigência do presente decreto, vender os seus produtos 
diretamente ao público, exercendo cumulativamente a atividade de comércio a retalho.

2 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar que pretendam exercer atividade de comércio a retalho nos termos do número anterior 
estão obrigados ao cumprimento das regras de acesso, de ocupação, de segurança, de higiene e 
das regras de atendimento prioritário previstas no artigo 20.º

3 — Os bens destinados à venda a retalho devem exibir o respetivo preço de venda ao público, 
assegurando -se a sua disponibilização para aquisição sob forma unitária.

4 — Os titulares da exploração de estabelecimentos de comércio por grosso de distribuição 
alimentar nos quais se realizem vendas a retalho devem adotar, se necessário, medidas para 
acautelar que as quantidades disponibilizadas a cada consumidor são adequadas e dissuasoras 
de situações de açambarcamento.

Artigo 19.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de delega-
ção, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente decreto ou o exercício de outras atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 
essenciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.
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Artigo 20.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente 
decreto devem ser observadas as seguintes regras de ocupação, permanência e distanciamento 
físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regra de ocupação máxima 
indicativa de 0,05 pessoas por metro quadrado de área, com exceção dos estabelecimentos de 
prestação de serviços;

b) A adoção de medidas que assegurem uma distância mínima de 2 m entre as pessoas, salvo 
disposição especial ou orientação da DGS em sentido distinto;

c) A garantia de que as pessoas permanecem dentro do espaço apenas pelo tempo estrita-
mente necessário;

d) A proibição de situações de espera para atendimento no interior dos estabelecimentos de 
prestação de serviços, devendo os operadores económicos recorrer, preferencialmente, a meca-
nismos de marcação prévia;

e) A definição, sempre que possível, de circuitos específicos de entrada e saída nos estabe-
lecimentos e instalações, utilizando portas separadas;

f) A observância de outras regras definidas pela DGS;
g) O incentivo à adoção de códigos de conduta aprovados para determinados setores de ati-

vidade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Entende -se por «área» a área destinada ao público, incluindo as áreas de uso coletivo ou 
de circulação, à exceção das zonas reservadas a parqueamento de veículos;

b) Os limites previstos de ocupação máxima por pessoa não incluem os funcionários e pres-
tadores de serviços que se encontrem a exercer funções nos espaços em causa.

3 — Os gestores, os gerentes ou os proprietários de espaços e estabelecimentos devem 
envidar todos os esforços no sentido de:

a) Efetuar uma gestão equilibrada dos acessos de público, em cumprimento do disposto nos 
números anteriores;

b) Monitorizar as recusas de acesso de público, por forma a evitar a concentração de pessoas 
à entrada dos espaços ou estabelecimentos.

4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos que mantenham 
a respetiva atividade nos termos do presente decreto devem observar as seguintes regras de 
higiene:

a) A prestação do serviço e o transporte de produtos devem ser efetuados com observância 
das regras de higiene definidas pela DGS;

b) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção diárias e periódicas 
dos espaços, equipamentos, objetos e superfícies com os quais haja um contacto intenso;

c) Os operadores económicos devem promover a limpeza e desinfeção, antes e após cada 
utilização ou interação pelo cliente, dos terminais de pagamento automático (TPA), equipamentos, 
objetos, superfícies, produtos e utensílios de contacto direto com os clientes;

d) Os operadores económicos devem promover a contenção, tanto quanto possível, pelos 
trabalhadores ou pelos clientes, do toque em produtos ou equipamentos bem como em artigos 
não embalados, os quais devem preferencialmente ser manuseados e dispensados pelos traba-
lhadores;
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e) Em caso de trocas, devoluções ou retoma de produtos usados, os operadores devem, sempre 
que possível, assegurar a sua limpeza e desinfeção antes de voltarem a ser disponibilizados para 
venda, a menos que tal não seja possível ou comprometa a qualidade dos produtos;

f) Outras regras definidas em códigos de conduta aprovados para determinados setores de 
atividade ou estabelecimentos, desde que não contrariem o disposto no presente decreto.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, os estabelecimentos de comércio 
a retalho ou de prestação de serviços devem procurar assegurar a disponibilização de soluções 
desinfetantes cutâneas, para os trabalhadores e clientes, junto de todas as entradas e saídas dos 
estabelecimentos, assim como no seu interior, em localizações adequadas para desinfeção de 
acordo com a organização de cada espaço.

6 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem atender 
com prioridade os profissionais de saúde, os elementos das forças e serviços de segurança e dos 
órgãos de polícia criminal, de proteção e socorro, o pessoal das Forças Armadas e de prestação 
de serviços de apoio social, sem prejuízo da aplicação do disposto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 
29 de agosto, na sua redação atual.

7 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços devem informar 
os clientes, de forma clara e visível, relativamente às regras de ocupação máxima, funcionamento, 
acesso, prioridade, atendimento, higiene, segurança e outras relevantes aplicáveis a cada esta-
belecimento.

8 — Os estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação de serviços podem encerrar 
em determinados períodos do dia para assegurar operações de limpeza e desinfeção dos funcio-
nários, dos produtos ou do espaço.

Artigo 21.º

Restauração e similares

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda 
ou prestação de serviços, funcionam exclusivamente para efeitos de atividade de confeção desti-
nada a consumo fora do estabelecimento através de entrega ao domicílio, diretamente ou através 
de intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away).

2 — Os estabelecimentos de restauração e similares que pretendam manter a respetiva ativi-
dade, total ou parcialmente, para efeitos de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento 
ou entrega no domicílio, diretamente ou através de intermediário, estão dispensados de licença para 
confeção destinada a consumo fora do estabelecimento ou entrega no domicílio e podem deter-
minar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respetivas 
atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 22.º

Bares e outros estabelecimentos de bebidas

Permanecem encerrados, por via do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação 
atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos de 
bebidas com espaço de dança.

Artigo 23.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abas-
tecimento de combustíveis e, a partir das 20:00 h, nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados.
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2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na 
modalidade de venda através da disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), não é permitido fornecer bebidas alcoólicas a partir 
das 20:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 24.º

Taxas e comissões cobradas pelas plataformas intermediárias no setor da restauração e similares

1 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na 
venda de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão impedidas de cobrar, 
aos operadores económicos, taxas de serviço e comissões que, globalmente consideradas, para 
cada transação comercial, excedam 20 % do valor de venda ao público do bem ou serviço.

2 — Durante o período de vigência do presente decreto, as plataformas intermediárias na venda 
de bens ou na prestação de serviços de restauração e similares estão igualmente impedidas de:

a) Aumentar o valor de outras taxas ou comissões cobradas aos operadores económicos 
estabelecidas até à data de aprovação do presente decreto;

b) Cobrar, aos consumidores, taxas de entrega superiores às cobradas antes da data de 
aprovação do presente decreto;

c) Pagar aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram valores de retribuição 
do serviço prestado inferiores aos praticados antes da data de aprovação do presente decreto;

d) Conceder aos prestadores de serviços que com as mesmas colaboram menos direitos do 
que aqueles que lhes eram concedidos antes da data de aprovação do presente decreto.

Artigo 25.º

Estabelecimentos de comércio a retalho que comercializam vários tipos de bens

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, 
determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo 
de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar 
bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com 
a atividade suspensa nos termos do presente decreto.

2 — Na hipótese prevista no número anterior, o despacho deve identificar quais os bens ou 
categorias de bens que estão abrangidos pela limitação de comercialização.

Artigo 26.º

Regime de preços máximos no gás de petróleo liquefeito engarrafado

1 — É estabelecido um regime de preços máximos para o gás de petróleo liquefeito (GPL) 
engarrafado, em taras standard em aço, nas tipologias T3 e T5, conforme estabelecido no artigo 8.º 
do Decreto -Lei n.º 5/2018, de 2 de fevereiro.

2 — O preço regulado do GPL, nas tipologias indicadas no número anterior, para cada mês, 
é determinado em €/kg, de acordo com a seguinte fórmula:

(Pr
C
 +

 
Pr

F 
+ Pr

D+A
 + Pr

Res.
 + Pr

E
 + spread + ISP) × (1 + IVA)

na qual:

Pr
C
 — Preço do GPL butano ou GPL propano, considerando o preço CIF ARA em USD/ton, 

posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
Pr

F
 — Custo adicional do transporte marítimo do GPL para Lisboa em USD/ton, considerando 

navios de 1800 toneladas, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
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Pr
D+A

 — Custos com operações logísticas de receção de petróleo bruto ou produtos derivados 
de petróleo (€/ton) e respetiva armazenagem (€/ton) durante 15 dias consecutivos, convertidos 
para €/kg;

Pr
Res.

 — Custos para a parte das reservas de segurança constituída e controlada diretamente 
pela entidade central de armazenagem, sendo apresentado em €/kg;

Pr
E
 — Custo com o enchimento de garrafas (€/t), aplicado ao GPL butano e GPL propano;

ISP — Impostos sobre todos os produtos petrolíferos e energéticos, se forem consumidos ou 
vendidos para uso carburante ou combustível, apresentado em €/kg;

IVA — Imposto sobre valor acrescentado, apresentado em percentagem.

Os valores de spread aplicáveis são os que constam na tabela seguinte, para o GPL butano 
e GPL propano, para as tipologias T3 e T5. 

Tipologia

Tipo de gás

GPL butano (€/kg) GPL propano (€/kg)

T3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,925 1,201
T5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NA 1,021

 3 — O preço regulado para o mês M é determinado no primeiro dia do mês e aplica -se a partir 
do terceiro dia útil do mês M até ao segundo dia útil do mês M+1.

4 — Em caso de alteração relevante da cotação internacional, identificada pela Entidade Regu-
ladora dos Serviços Energéticos (ERSE), o membro do Governo responsável pela área da energia 
pode, mediante despacho, determinar novos preços regulados a aplicar aos dias remanescentes 
do mês em curso.

5 — Os termos do preço regulado estabelecidos no n.º 2 são publicados diariamente no sítio 
na Internet da ERSE.

6 — O preço regulado do GPL é calculado pela ERSE e publicado no seu sítio na Internet.
7 — No decurso do mês de janeiro de 2021 aplicam -se os seguintes preços após impostos:

a) GPL butano, na tipologia T3: 1,836 €/kg;
b) GPL propano, na tipologia T3: 2,171 €/kg;
c) GPL propano, na tipologia T5: 1,950 €/kg.

8 — Aos preços máximos das garrafas de GPL definidos no número anterior apenas podem 
acrescer custos com o serviço de entrega, os quais se aplicam às situações em que as garrafas 
são adquiridas por via telefónica ou por via eletrónica, disponibilizadas em local diferente do ponto 
de venda.

9 — O preço do serviço de entrega referido no número anterior deve ser aderente aos custos 
incorridos pelo comercializador com a prestação desse serviço.

10 — No âmbito do dever de prestação de informação dos comercializadores de GPL, os con-
sumidores devem ser informados do preço das garrafas de GPL, bem como do serviço de entrega, 
sempre que aplicável, previamente ao ato de entrega.

11 — Os postos de abastecimento de combustível e os demais pontos de venda de garrafas 
de GPL com atendimento ao público devem garantir o contínuo fornecimento de garrafas de GPL, 
designadamente das tipologias sujeitas ao preço fixado no âmbito deste regime.

12 — O cumprimento das disposições estabelecidas no presente artigo está sujeito à fiscali-
zação da Entidade Nacional para o Setor Energético, E. P. E., das forças e serviços de segurança 
e da polícia municipal, da Autoridade da Segurança Alimentar e Económica (ASAE) e das demais 
entidades com competências nesta matéria.

13 — O preço regulado para o mês de janeiro de 2021 é aplicável no terceiro dia após a entrada 
em vigor do presente decreto.
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Artigo 27.º

Serviços de comunicações eletrónicas

1 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à continuidade da prestação dos serviços 
críticos.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram -se críticos os seguintes serviços:

a) De voz e de mensagens curtas (SMS) suportados em redes fixas e móveis;
b) O acesso ininterrupto aos serviços de emergência, incluindo a informação sobre a localização 

da pessoa que efetua a chamada, e a transmissão ininterrupta dos avisos à população;
c) De dados suportados em redes fixas e móveis em condições que assegurem o acesso ao 

conjunto de serviços, os quais são definidos por despacho do membro do Governo responsável 
pela área das comunicações;

d) De distribuição de sinais de televisão linear e televisão digital terrestre.

3 — Na prestação dos serviços críticos as empresas que oferecem redes de comunicações 
públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem dar prevalên-
cia, nos termos previstos no presente decreto, aos seguintes clientes, que são considerados 
prioritários:

a) Os serviços e organismos do Ministério da Saúde e as entidades prestadoras de cuidados 
de saúde integradas na rede do SNS;

b) As entidades responsáveis pela gestão, exploração e manutenção do Sistema Integrado de 
Redes de Emergência e Segurança de Portugal, quanto ao funcionamento deste sistema;

c) O Ministério da Administração Interna, quanto ao funcionamento da Rede Nacional de 
Segurança Interna e da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC);

d) O Estado -Maior -General das Forças Armadas e os Ramos das Forças Armadas, quanto ao 
funcionamento dos sistemas de informação e tecnologias de informação e comunicação necessários 
ao exercício do comando e controlo nas Forças Armadas;

e) O Gabinete Nacional de Segurança, quanto ao funcionamento do Centro Nacional de 
Cibersegurança;

f) Os Postos de Atendimento de Segurança Pública;
g) Os serviços de apoio ao funcionamento da Presidência da República, da Assembleia da 

República e do Governo;
h) Determinados serviços públicos especialmente carecidos de suporte, como, designadamente, 

a Segurança Social, o Instituto dos Registos e Notariado, I. P., no que concerne aos serviços do 
cartão de cidadão online e da chave móvel digital, o Centro de Gestão da Rede Informática do 
Governo, o Diário da República Eletrónico, a Agência para a Modernização Administrativa, I. P., a 
Autoridade Marítima Nacional e a Autoridade Aeronáutica Nacional;

i) A Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o Banco de Portugal e as entidades 
administrativas independentes previstas no n.º 3 do artigo 3.º da Lei n.º 67/2013, de 28 de agosto, 
na sua redação atual;

j) Os operadores de serviços essenciais identificados nos termos previstos na Lei n.º 46/2018, 
de 13 de agosto, que estabelece o regime jurídico da segurança do ciberespaço, quanto à prestação 
de serviços essenciais;

k) Os proprietários ou operadores de infraestruturas críticas designadas ao abrigo do disposto 
no Decreto -Lei n.º 62/2011, de 9 de maio, na sua redação atual, e na demais legislação aplicável, 
quanto à operação dessas infraestruturas críticas;

l) O Ministério da Educação, incluindo agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da 
rede pública de ensino, os estabelecimentos de ensino particulares, cooperativos e do setor social 
e solidário, e outras entidades prestadoras de serviços de ensino a distância, bem como entidades 
que disponibilizam ferramentas de formação e educativas de base em linha.
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4 — De modo a dar prioridade à continuidade dos serviços críticos, as empresas que oferecem 
redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público 
podem, quando necessário, implementar as seguintes medidas excecionais:

a) Gestão de rede e de tráfego, incluindo a reserva de capacidade na rede móvel;
b) Priorização na resolução de avarias e de perturbações nas redes e serviços de comunica-

ções eletrónicas.

5 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a repor serviços críticos suportados em redes 
fixas através de sistemas, meios e tecnologia utilizados em redes móveis.

6 — As medidas excecionais referidas nos números anteriores devem ser executadas de 
forma proporcional e transparente, não podendo basear -se em razões de ordem comercial nem 
ser mantidas por mais tempo do que o estritamente necessário para assegurar a continuidade 
dos serviços em situação de congestionamento da rede e para ultrapassar a resolução das 
avarias.

7 — Para preservar a integridade e segurança das redes de comunicações eletrónicas, dos 
serviços prestados através delas e para prevenir os efeitos de congestionamento das redes, entre 
outros objetivos de interesse público, as empresas que oferecem redes de comunicações públicas 
ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, sempre que estritamente 
necessário:

a) Dar prioridade ao encaminhamento de determinadas categorias de tráfego, pela ordem 
definida por despacho do membro do Governo responsável pela área das comunicações;

b) Limitar ou inibir determinadas funcionalidades, nomeadamente serviços audiovisuais não 
lineares, de que são exemplo o de videoclube, as plataformas de vídeo e a restart TV, e o acesso 
a serviços de videojogos em linha (online gaming) e a ligações ponto -a -ponto (P2P), caso tal se 
revele necessário.

8 — Além das medidas referidas no número anterior, as empresas que oferecem redes de 
comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público ficam 
autorizadas a executar outras medidas de gestão de rede e de tráfego, nomeadamente de bloqueio, 
abrandamento, alteração, restrição ou degradação de conteúdos, relativamente a aplicações ou 
serviços específicos ou categorias específicas dos mesmos, que sejam estritamente necessárias 
para atingir os objetivos prosseguidos pelo presente decreto.

9 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a cursar tráfego específico de serviços 
de comunicações interpessoais, através de aplicações de mensagem instantânea ou de voz, sem 
restrições.

10 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público ficam autorizadas a reservar, de forma preventiva, capacidade ou 
recursos de rede nas redes móveis para os serviços de voz e de SMS.

11 — As medidas de gestão de rede e de tráfego previstas no presente artigo só podem 
ser adotadas para cumprir os objetivos referidos no n.º 7 e devem ser comunicadas ao Governo 
e à Autoridade Nacional de Comunicações, previamente à sua implementação, ou, quando a 
urgência da sua adoção não permita a comunicação antecipada, no prazo de 24 horas após 
a sua adoção.

12 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público ficam obrigadas a manter um registo exaustivo atualizado, 
transparente e auditável, identificando entidades, datas e áreas geográficas de cada caso em que 
sejam implementadas as limitações e ocorrências previstas nos n.os 7 e 8.

13 — As empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de comunica-
ções eletrónicas acessíveis ao público devem dar prioridade à resolução de avarias e perturbações 
nas redes e serviços de comunicações eletrónicas dos clientes referidos no n.º 3.
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14 — No sentido de assegurar o cumprimento integral e célere das disposições previstas no 
presente artigo pelas empresas que oferecem redes de comunicações públicas ou serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao público:

a) É dispensada a participação das forças policiais nas intervenções necessárias para asse-
gurar a reposição dos serviços críticos, para garantir a resposta a solicitações especiais de clientes 
prioritários e para a instalação de infraestruturas temporárias de aumento de capacidade ou de 
extensão de redes a locais relevantes, exceto quando os proprietários não a dispensarem;

b) Os trabalhadores ou agentes que desempenhem funções no domínio da gestão e da operação 
da segurança e integridade das redes e serviços de comunicações eletrónicas ficam autorizados, 
para assegurar intervenções necessárias à continuidade dos serviços críticos e às necessidades 
dos clientes prioritários, a circular livremente por todo o território nacional, incluindo nas zonas que 
venham a ser decretadas como de acesso restrito.

15 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, as empresas que oferecem redes 
de comunicações públicas ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público devem, 
no prazo de 15 dias a contar da cessação de vigência do presente decreto, comunicar às entidades 
competentes a realização de obras para a construção de infraestruturas aptas.

Artigo 28.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, no 
âmbito das deslocações autorizadas ao abrigo do n.º 3 do artigo 4.º, salvo se todos os ocupantes 
integrarem o mesmo agregado familiar, com dois terços da sua capacidade, devendo os ocupantes 
usar máscara ou viseira, com as exceções previstas no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 29.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

Artigo 30.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Os passageiros de voos com origem em países a definir por despacho dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração 
interna, da saúde e da aviação civil têm de apresentar, no momento da partida, um comprovativo de 
realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado 
negativo, realizado nas 72 horas anteriores à hora do embarque, sob pena de lhes ser recusado o 
embarque na aeronave e a entrada em território continental.

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território 
continental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não 
sejam portadores de comprovativo de realização de teste molecular por RT -PCR para despiste da 
infeção por SARS -CoV -2 com resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar 
o referido teste à chegada, antes de entrar em território continental, a expensas próprias, sendo, 
para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.
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3 — Os testes laboratoriais referidos no número anterior são efetuados e disponibilizados pela 
ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), através de profissionais de saúde habilitados 
para o efeito, podendo este serviço ser subcontratado.

4 — A ANA, S. A., deve efetuar, nos aeroportos internacionais portugueses que gere, o ras-
treio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os passageiros que chegam a território 
continental.

5 — Os passageiros a quem, no âmbito do rastreio a que se refere o número anterior, seja 
detetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38.º C, tal como definida pela DGS, devem 
ser encaminhados imediatamente para um espaço adequado à repetição da medição da tempe-
ratura corporal, devendo esses passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a 
teste molecular por RT -PCR para despiste da infeção por SARS -CoV -2.

6 — O rastreio do controlo da temperatura corporal por infravermelhos e a medição da tem-
peratura corporal são da responsabilidade da ANA, S. A., devendo esta última ser efetuada por 
profissionais de saúde devidamente habilitados para o efeito, ainda que subcontratados.

7 — Os passageiros a que se refere o n.º 2, bem como aqueles a quem seja detetada uma 
temperatura corporal igual ou superior a 38.º C e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, podem abandonar o aeroporto desde que disponibilizem os 
seus dados de contacto e permaneçam em isolamento e confinamento obrigatórios nos seus locais 
de destino, nos termos do artigo 3.º, até à receção do resultado do referido teste laboratorial.

Artigo 31.º

Serviços públicos

1 — Os serviços públicos prestam o atendimento presencial por marcação, sendo mantida e 
reforçada a prestação dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os 
cidadãos e as empresas.

2 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto nos n.os 4 e 6 do 
artigo 20.º

Artigo 32.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais e outras estruturas e respostas de acolhimento

1 — A proteção dos residentes em estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados 
continuados integrados da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados e outras estrutu-
ras e respostas residenciais dedicadas a crianças, jovens e pessoas com deficiência, bem como 
a requerentes e beneficiários de proteção internacional e a acolhimento de vítimas de violência 
doméstica e de tráfico de seres humanos, face à sua especial vulnerabilidade, deve envolver:

a) Autovigilância de sintomas de doença pelos profissionais afetos a estas unidades, bem 
como a vigilância de sintomas dos residentes e o seu rastreio regular por forma a identificar pre-
cocemente casos suspeitos;

b) Obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) Realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) Colocação em prontidão de equipamento de âmbito municipal ou outro, para eventual neces-

sidade de alojamento de pessoas em isolamento profilático ou em situação de infeção confirmada 
da doença COVID -19 que, face à avaliação clínica, não determine a necessidade de internamento 
hospitalar;

e) Permissão, salvo nas estruturas e respostas dedicadas a acolhimento de vítimas de violên-
cia doméstica e de tráfico de seres humanos, da realização de visitas a utentes, com observância 
das regras definidas pela DGS, e avaliação da necessidade de suspensão das mesmas por tempo 
limitado e de acordo com a situação epidemiológica específica, em articulação com a autoridade 
de saúde local;
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f) Seguimento clínico de doentes COVID -19 cuja situação clínica não exija internamento 
hospitalar por profissionais de saúde dos agrupamentos de centros de saúde da respetiva área de 
intervenção em articulação com o hospital da área de referência;

g) Operacionalização de equipas de intervenção rápida, compostas por ajudantes de ação 
direta, auxiliares de serviços gerais, enfermeiros, psicólogos e médicos com capacidade de ação 
imediata na contenção e estabilização de surtos da doença COVID -19;

h) Manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 33.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 34.º

Atividade física e desportiva

1 — Apenas é permitida a atividade física e o treino de desportos individuais ao ar livre, assim 
como todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, sem público e no 
cumprimento das orientações da DGS.

2 — Para efeitos do presente decreto, são equiparadas a atividades profissionais as atividades 
de atletas de alto rendimento, de seleções nacionais das modalidades olímpicas e paralímpicas, da 
1.ª divisão nacional ou de competição de nível competitivo correspondente de todas as modalidades 
dos escalões de seniores masculino e feminino, os que participem em campeonatos internacionais 
a atividade de acompanhantes destes atletas em desporto adaptado, bem como as respetivas 
equipas técnicas e de arbitragem.

3 — As instalações desportivas em funcionamento regem -se pelo disposto no n.º 4 do artigo 20.º, 
com as necessárias adaptações.

Artigo 35.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção:

a) De cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias; e
b) De eventos no âmbito da campanha eleitoral e da eleição do Presidente da República.

2 — Na ausência de orientação da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com 
as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 1 a 5 do artigo 20.º, devendo os participantes usar 
máscara ou viseira.

3 — Em situações devidamente justificadas, os membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da administração interna e da saúde podem, conjuntamente, autorizar a realização de outras 
celebrações ou eventos, definindo os respetivos termos.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 36.º

Execução a nível local

O Primeiro -Ministro procede à nomeação das autoridades que coordenam a execução da 
declaração do estado de emergência no território continental, a nível local, nos termos do n.º 4 do 
artigo 20.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual.

Artigo 37.º

Defesa nacional

O membro do Governo responsável pela área da defesa nacional assegura a articulação com 
as restantes áreas governativas para garantir, quando necessário, o empenhamento de pessoas, 
meios, bens e serviços da defesa nacional necessários ao cumprimento do disposto no presente 
decreto.

Artigo 38.º

Administração interna

O membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação:

a) Determina o encerramento da circulação rodoviária e ferroviária, por razões de saúde pública, 
segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Coordena uma estrutura de monitorização do estado de emergência, composta por repre-
sentantes das áreas governativas definidos por despacho do Primeiro -Ministro e de representantes 
das forças e serviços de segurança e da ANEPC, para efeitos de acompanhamento e produção 
de informação regular sobre a situação, designadamente para efeito do cumprimento do disposto 
no n.º 1 do artigo 28.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, sem prejuízo 
das competências próprias da secretária -geral do Sistema de Segurança Interna e do Gabinete 
Coordenador de Segurança;

c) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante proposta das autoridades de saúde.

Artigo 39.º

Proteção civil

No âmbito da proteção civil, e sem prejuízo do disposto na Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, 
na sua redação atual:

a) São acionadas as estruturas de coordenação política e institucional territorialmente com-
petentes, as quais avaliam, em função da evolução da situação, a eventual ativação dos planos de 
emergência de proteção civil do respetivo nível territorial;

b) É efetuada a avaliação permanente da situação operacional e a correspondente adequação 
do estado de alerta especial do Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro;

c) É operacionalizado um dispositivo permanente de, no máximo, 500 equipas especia-
lizadas, existentes em todos os corpos de bombeiros voluntários, para o apoio, socorro e 
transporte de doentes, bem como para assistir as operações no âmbito do plano de vacinação 
contra a COVID -19.
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Artigo 40.º

Regulamentos e atos de execução

1 — Os regulamentos e atos administrativos de execução do presente decreto são eficazes 
através de mera notificação ao destinatário, por via eletrónica ou outra, sendo dispensadas as 
demais formalidades aplicáveis, considerando -se notificados no próprio dia.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, entende -se por realizada a notificação aos 
destinatários através da publicação dos regulamentos ou atos no site das entidades competentes 
para a aprovação dos regulamentos ou a prática dos atos.

Artigo 41.º

Fiscalização

1 — Compete às forças e serviços de segurança e às polícias municipais fiscalizar o cumpri-
mento do disposto no presente decreto, mediante:

a) A sensibilização da comunidade quanto ao dever geral de recolhimento domiciliário e à 
interdição das deslocações que não sejam justificadas;

b) A emanação das ordens legítimas, nos termos do presente decreto, designadamente para 
recolhimento ao respetivo domicílio;

c) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I 
ao presente decreto;

d) A cominação e a participação por crime de desobediência, nos termos e para os efeitos da 
alínea b) do n.º 1 do artigo 348.º do Código Penal, bem como do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 
de setembro, por violação do disposto nos artigos 4.º, 5.º, 14.º e 15.º do presente decreto, bem 
como do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º;

e) O acompanhamento e seguimento de pessoas em isolamento profilático ou em vigilância 
ativa;

f) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a cinco pessoas, salvo se pertencerem ao mesmo agregado familiar ou 
resultarem de exceções previstas no presente decreto.

2 — A ASAE é competente para efeitos do disposto na alínea c) do número anterior, sendo 
igualmente competente para fiscalizar o cumprimento, pelos operadores económicos, do disposto 
no presente decreto.

3 — As juntas de freguesia colaboram no cumprimento do disposto no presente decreto, desig-
nadamente no aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública, na recomendação 
a todos os cidadãos do cumprimento da interdição das deslocações que não sejam justificadas, na 
sensibilização para o dever geral de recolhimento domiciliário e na sinalização, junto das forças e 
serviços de segurança, bem como da polícia municipal, de estabelecimentos a encerrar.

4 — As forças e serviços de segurança reportam permanentemente ao membro do Governo 
responsável pela área da administração interna o grau de cumprimento pela população do disposto 
no presente decreto, com vista a que o Governo possa avaliar a todo o tempo a situação.

Artigo 42.º

Dever geral de cooperação

Durante o período de vigência do estado de emergência, os cidadãos e demais entidades têm 
o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções dos órgãos e 
agentes responsáveis pela segurança, proteção civil e saúde pública, na pronta satisfação de soli-
citações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades competentes para a concretização 
das medidas constantes do presente decreto.
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Artigo 43.º

Salvaguarda de medidas

O disposto no presente decreto não prejudica a existência e validade de outras medidas que já 
tenham sido adotadas no âmbito do combate à doença COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário.

Artigo 44.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de janeiro de 2021.
2 — O disposto na alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º produz efeitos às 00:00 h do dia 14 de janeiro 

de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de janeiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 14 de janeiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 14 de janeiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 14.º, a alínea a) do artigo 19.º e a alínea c) do n.º 1 do artigo 41.º]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Circos;
Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças;
Parques aquáticos e jardins zoológicos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos 

de cuidado dos animais;
Quaisquer locais fechados destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios, salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do 
Presidente da República, cinemas, teatros e salas de concertos;

Museus, monumentos, palácios e sítios arqueológicos ou similares (centros interpretativos, 
grutas, etc.), nacionais, regionais e municipais, públicos ou privados, sem prejuízo do acesso dos 
trabalhadores para efeitos de conservação e segurança;

Bibliotecas e arquivos;
Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos, 

salvo se em contexto de eventos da campanha eleitoral no âmbito da eleição do Presidente da 
República.
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3 — Atividades educativas e formativas:

Atividades de ocupação de tempos livres;
Escolas de línguas e escolas de condução, sem prejuízo da realização de provas e exames, 

e centros de explicações.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática de atividade física e desportiva 
permitida nos termos do artigo 34.º e atividades desportivas escolares:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro fechados;
Courts de ténis, padel e similares fechados;
Pistas fechadas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos fechados permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos fechados;
Hipódromos e pistas similares fechados;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo fechadas;
Estádios.

5 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas, ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Pistas de ciclismo, motociclismo, automobilismo e rotas similares fechadas, salvo as atividades 
referidas no artigo 34.º, em contexto de treino;

Provas e exibições náuticas;
Provas e exibições aeronáuticas;
Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

6 — Espaços de jogos e apostas:

Casinos;
Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
Equipamentos de diversão e similares;
Salões de jogos e salões recreativos.

7 — Atividades de restauração:

Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, salvo para efeitos de entrega ao 
domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como para disponibilização de refeições 
ou produtos embalados à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away);

Bares e afins;
Bares e restaurantes de hotel, salvo para entrega nos quartos dos hóspedes (room service) 

ou para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta dos hotéis (take -away);
Esplanadas.

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.
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ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 15.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 17.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração e bebidas para efeitos de entrega ao domicílio, diretamente ou através de 

intermediário, bem como para disponibilização de refeições ou produtos embalados à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away).

7 — Atividades de comércio eletrónico, bem como as atividades de prestação de serviços que 
sejam prestados à distância, sem contacto com o público, ou que desenvolvam a sua atividade 
através de plataforma eletrónica.

8 — Serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio social.
9 — Farmácias e locais de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica.
10 — Estabelecimentos de produtos médicos e ortopédicos.
11 — Oculistas.
12 — Estabelecimentos de produtos cosméticos e de higiene.
13 — Estabelecimentos de produtos naturais e dietéticos.
14 — Serviços públicos essenciais e respetiva reparação e manutenção (água, energia elé-

trica, gás natural e gases de petróleo liquefeitos canalizados, comunicações eletrónicas, serviços 
postais, serviço de recolha e tratamento de águas residuais, serviços de recolha e tratamento de 
efluentes, serviços de gestão de resíduos sólidos urbanos e de higiene urbana e serviço de trans-
porte de passageiros).

15 — Serviços habilitados para o fornecimento de água, a recolha e tratamento de águas 
residuais e ou de resíduos gerados no âmbito das atividades ou nos estabelecimentos referidos 
no presente anexo e nas atividades autorizadas.

16 — Papelarias e tabacarias (jornais, tabaco).
17 — Jogos sociais.
18 — Centros de atendimento médico -veterinário.
19 — Estabelecimentos de venda de animais de companhia e de alimentos e rações.
20 — Estabelecimentos de venda de flores, plantas, sementes e fertilizantes e produtos fitos-

sanitários químicos e biológicos.
21 — Estabelecimentos de lavagem e limpeza a seco de têxteis e peles.
22 — Drogarias.
23 — Lojas de ferragens e estabelecimentos de venda de material de bricolage.
24 — Postos de abastecimento de combustível e postos de carregamento de veículos elétricos.
25 — Estabelecimentos de venda de combustíveis para uso doméstico.
26 — Estabelecimentos de comércio, manutenção e reparação de velocípedes, veículos 

automóveis e motociclos, tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e embarcações, bem 
como venda de peças e acessórios e serviços de reboque.

27 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.

28 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
29 — Atividades funerárias e conexas.
30 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
31 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
32 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
33 — Serviços de entrega ao domicílio.
34 — Máquinas de vending.
35 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
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essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 16.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

36 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
37 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
38 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
39 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, assim como material de acomodação de frutas e legumes.
40 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
41 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
42 — Estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde e apoio 

social, designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, bem como aos serviços de suporte integrados nestes locais.

43 — Estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional, creches, centros de 
atividades ocupacionais e espaços onde funcionem respostas no âmbito da escola a tempo inteiro, 
onde se incluem atividades de animação e de apoio à família, da componente de apoio à família 
e de enriquecimento curricular.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos e centros de exame.
45 — Hotéis, estabelecimentos turísticos e estabelecimentos de alojamento local, bem como 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil.
46 — Atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis.
47 — Postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pelo número anterior e postos 

de carregamento de veículos elétricos.
48 — Estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 

após o controlo de segurança dos passageiros.
49 — Cantinas ou refeitórios que se encontrem em regular funcionamento.
50 — Outras unidades de restauração coletiva cujos serviços de restauração sejam praticados 

ao abrigo de um contrato de execução continuada.
51 — Notários.
52 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

113888807 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 63-A/2021

Sumário: Autorização da renovação do estado de emergência.

Autorização da renovação do estado de emergência

A Assembleia da República resolve, nos termos da alínea l) do artigo 161.º e do n.º 5 do ar-
tigo 166.º da Constituição e do n.º 1 do artigo 15.º, do n.º 1 do artigo 23.º e do n.º 1 do artigo 26.º 
da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada e republicada pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de 
maio, conceder autorização para a renovação do estado de emergência, solicitada pelo Presidente 
da República na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 10 de fevereiro de 
2021, nos exatos termos e com a fundamentação e conteúdo constantes do projeto de decreto do 
Presidente da República:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do 
dia 15 de fevereiro de 2021 e cessando às 23h59 do dia 1 de março de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1 — Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 
as medidas de prevenção e combate à epidemia, podendo as medidas a adotar ser calibradas em 
função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados 
de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, com base no melhor conhe-
cimento científico, incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das 
deslocações que não sejam justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou 
em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhi-
dos em estruturas residenciais, para a deslocação para os locais de trabalho quando indispensável 
e não substituível por teletrabalho, para a produção e abastecimento de bens e serviços e para a 
deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.



N.º 29 11 de fevereiro de 2021 Pág. 52-(7)

Diário da República, 1.ª série

2 — Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência. 
Podem ser estabelecidas limitações à venda de certos produtos nos estabelecimentos que conti-
nuem abertos, com exclusão designadamente de livros e materiais escolares, que devem continuar 
disponíveis para estudantes e cidadãos em geral;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços;

f) Podem ser determinados, por decreto -lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em 
decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os 
trabalhadores em teletrabalho.

3 — Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação, a pedido dos interessados, dos vínculos la-
borais de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
por período não superior à duração do estado de emergência e por necessidades imperiosas de 
serviço;

c) Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo la-
boral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para 
as exercer;

d) Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer 
profissionais de saúde reformados, ou reservistas, ou que tenham obtido a sua qualificação no 
estrangeiro.
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4 — Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designa-
damente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso 
a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e es-
paços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5 — Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes, em qualquer nível de ensino dos setores público, particular e cooperativo, e do setor social 
e solidário, incluindo a educação pré -escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restri-
ções necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame. Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com 
base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública.

6 — Direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação inter-
nacional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em 
articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, 
controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos 
e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada ou saída no, ou do, território nacional ou de 
condicionar essa entrada ou saída à observância das condições necessárias a evitar o risco de 
propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente 
suspendendo ou limitando chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização 
de teste de diagnóstico de SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento profilático 
de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo estabelecer 
regras diferenciadas para certas categorias de cidadãos, designadamente por razões profissionais 
ou de ensino, como os estudantes Erasmus.

7 — Direito à proteção de dados pessoais:

a) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 e no artigo 5.º, bem como para efeitos 
do disposto no n.º 4 sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS -CoV -2;

b) Os dados relativos à saúde podem ser acedidos e tratados por profissionais de saúde, 
incluindo os técnicos laboratoriais responsáveis pela realização de testes de diagnóstico de SARS-
-CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais mobilizados 
nos termos da alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º;

c) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na 
medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos.

5.º

1 — Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no segui-
mento de pessoas em vigilância ativa.

2 — Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação 
de cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde.

6.º

1 — Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua 
redação atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua 
execução, faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.
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2 — Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata 
das coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

7.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, pela execução da declaração do estado de emergência devem manter permanentemente 
informados o Presidente da República e a Assembleia da República dos atos em que consista 
essa execução.

8.º

A presente resolução entra em vigor com o decreto do Presidente da República, produzindo 
efeitos nos mesmos termos.

Aprovada em 11 de fevereiro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

113976732 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 11-A/2021

de 11 de fevereiro

Sumário: Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

Considerando que continua a manter -se a situação de calamidade pública provocada pela 
pandemia COVID -19.

Considerando que se começa a verificar uma redução de novos casos de contaminação, bem 
como da taxa de transmissão, fruto das medidas restritivas adotadas, mas que a incidência continua 
a ser muito elevada, bem como o número dos internamentos e das mortes.

Considerando que não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, de forma signifi-
cativa, as medidas de confinamento, sem que os números desçam abaixo de patamares geríveis 
pelo SNS, que sejam aumentadas as taxas de testagem, ou que a vacinação possa cobrir uma 
parte significativa da população mais vulnerável para a COVID -19.

Considerando que a capacidade hospitalar do País continua posta à prova, mesmo com a 
mobilização de todos os meios do SNS, das Forças Armadas, dos setores social e privado, pelo 
que não há alternativa senão a redução de casos a montante, que só é possível com a continuação 
da diminuição de contágios, que exige o cumprimento rigoroso das regras sanitárias em vigor e a 
continuação da aplicação de restrições de deslocação e de contactos.

Considerando que se impõe, em consequência, renovar uma vez mais o estado de emergência, 
para permitir ao Governo continuar a tomar as medidas mais adequadas para combater esta fase 
da pandemia, enquanto aprove igualmente as indispensáveis medidas de apoio aos trabalhadores 
e empresas mais afetados.

Nestes termos, o Presidente da República decreta, nos termos dos artigos 19.º, 134.º, alínea d), 
e 138.º da Constituição e da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, alterada pela Lei Orgânica n.º 1/2011, 
de 30 de novembro, e pela Lei Orgânica n.º 1/2012, de 11 de maio, sob proposta e ouvido o Go-
verno e obtida a necessária autorização da Assembleia da República, através da Resolução da 
Assembleia da República n.º 63-A/2021, de 11 de fevereiro, o seguinte:

1.º

É renovada a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

2.º

A declaração do estado de emergência abrange todo o território nacional.

3.º

A renovação do estado de emergência tem a duração de 15 dias, iniciando -se às 00h00 do 
dia 15 de fevereiro de 2021 e cessando às 23h59 do dia 1 de março de 2021, sem prejuízo de 
eventuais renovações, nos termos da lei.

4.º

Durante todo o período referido no artigo anterior, fica parcialmente suspenso o exercício dos 
seguintes direitos, nos estritos termos seguidamente previstos:

1) Direitos à liberdade e de deslocação:

a) Podem ser impostas as restrições necessárias para reduzir o risco de contágio e executar 
as medidas de prevenção e combate à epidemia, podendo as medidas a adotar ser calibradas em 
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função do grau de risco de cada município, podendo, para este efeito, os mesmos ser agrupados 
de acordo com os dados e avaliação das autoridades competentes, com base no melhor conhe-
cimento científico, incluindo a proibição de circulação na via pública, bem como a interdição das 
deslocações que não sejam justificadas nos termos da alínea c);

b) Na medida do estritamente necessário e de forma proporcional, pode ser imposto o confi-
namento compulsivo em estabelecimento de saúde, no domicílio ou, não sendo aí possível, noutro 
local definido pelas autoridades competentes, de pessoas portadoras do vírus SARS -CoV -2, ou 
em vigilância ativa;

c) As restrições referidas supra na alínea a) devem prever as regras indispensáveis para a 
obtenção de cuidados de saúde, para apoio a terceiros, nomeadamente idosos, incluindo os acolhi-
dos em estruturas residenciais, para a deslocação para os locais de trabalho quando indispensável 
e não substituível por teletrabalho, para a produção e abastecimento de bens e serviços e para a 
deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.

2) Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência. 
Podem ser estabelecidas limitações à venda de certos produtos nos estabelecimentos que conti-
nuem abertos, com exclusão designadamente de livros e materiais escolares, que devem continuar 
disponíveis para estudantes e cidadãos em geral;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços;

f) Podem ser determinados, por decreto -lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em 
decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os 
trabalhadores em teletrabalho.

3) Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
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sionais de saúde, designadamente servidores públicos em isolamento profilático ou abrangidos pelo 
regime excecional de proteção de imunodeprimidos e doentes crónicos, para apoiar as autoridades 
e serviços de saúde, especificamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de 
contactos e no seguimento de pessoas em vigilância ativa;

b) Pode ser limitada a possibilidade de cessação, a pedido dos interessados, dos vínculos la-
borais de trabalhadores dos serviços e estabelecimentos integrados no Serviço Nacional de Saúde, 
por período não superior à duração do estado de emergência e por necessidades imperiosas de 
serviço;

c) Pode ser imposta a adoção do regime de teletrabalho, independentemente do vínculo la-
boral, sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para 
as exercer;

d) Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer 
profissionais de saúde reformados, ou reservistas, ou que tenham obtido a sua qualificação no 
estrangeiro.

4) Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, designa-
damente para efeitos de acesso e permanência no local de trabalho ou como condição de acesso 
a serviços ou instituições públicas, estabelecimentos de ensino ou de formação profissional e es-
paços comerciais, culturais ou desportivos, na utilização de meios de transporte ou relativamente 
a pessoas institucionalizadas ou acolhidas em estruturas residenciais, estabelecimentos de saúde, 
estabelecimentos prisionais ou centros educativos e respetivos trabalhadores.

5) Liberdade de aprender e ensinar: podem ser impostas pelas autoridades públicas compe-
tentes, em qualquer nível de ensino dos setores público, particular e cooperativo, e do setor social 
e solidário, incluindo a educação pré -escolar e os ensinos básico, secundário e superior, as restri-
ções necessárias para reduzir o risco de contágio e executar as medidas de prevenção e combate 
à epidemia, nomeadamente a proibição ou limitação de aulas presenciais, o adiamento, alteração 
ou prolongamento de períodos letivos, o ajustamento de métodos de avaliação e a suspensão ou 
recalendarização de provas de exame. Deverá ser definido um plano faseado de reabertura com 
base em critérios objetivos e respeitando os desígnios de saúde pública.

6) Direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação interna-
cional: podem ser estabelecidos pelas autoridades públicas competentes, nomeadamente em 
articulação com as autoridades europeias e em estrito respeito pelos Tratados da União Europeia, 
controlos fronteiriços de pessoas e bens, incluindo controlos sanitários e fitossanitários em portos 
e aeroportos, com a finalidade de impedir a entrada ou saída no, ou do, território nacional ou de 
condicionar essa entrada ou saída à observância das condições necessárias a evitar o risco de 
propagação da epidemia ou de sobrecarga dos recursos afetos ao seu combate, designadamente 
suspendendo ou limitando chegadas ou partidas de ou para certas origens, impondo a realização 
de teste de diagnóstico de SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento profilático 
de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo estabelecer 
regras diferenciadas para certas categorias de cidadãos, designadamente por razões profissionais 
ou de ensino, como os estudantes Erasmus.

7) Direito à proteção de dados pessoais:

a) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida do estritamente indispen-
sável para a concretização das medidas previstas no n.º 3 e no artigo 5.º, bem como para efeitos 
do disposto no n.º 4 sem que, neste caso, seja possível guardar memória ou registo das medições 
de temperatura corporal efetuadas nem dos resultados dos testes de diagnóstico de SARS -CoV -2;

b) Os dados relativos à saúde podem ser acedidos e tratados por profissionais de saúde, 
incluindo os técnicos laboratoriais responsáveis pela realização de testes de diagnóstico de SARS-
-CoV -2, por estudantes de medicina ou enfermagem, bem como pelos profissionais mobilizados 
nos termos da alínea a) do n.º 3 e no artigo 5.º;
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c) Pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais em caso de ensino não presencial e na 
medida do indispensável à realização das aprendizagens por meios telemáticos.

5.º

1) Compete às Forças Armadas e de Segurança apoiar as autoridades e serviços de saúde, 
designadamente na realização de inquéritos epidemiológicos, no rastreio de contactos e no segui-
mento de pessoas em vigilância ativa.

2) Podem igualmente ser mobilizados os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de 
cuidados de saúde das Forças Armadas e de Segurança no apoio e reforço do Serviço Nacional 
de Saúde.

6.º

1) Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, 
faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.

2) Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata das 
coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

7.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, pela execução da declaração do estado de emergência devem manter permanentemente 
informados o Presidente da República e a Assembleia da República dos atos em que consista 
essa execução.

8.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 11 de fevereiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 11 de fevereiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113977153 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-E/2021

de 12 de fevereiro

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

A situação epidemiológica que se verifica em Portugal — não obstante a redução que tem 
vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos diários de contaminação da doença 
COVID -19, bem como da sua taxa de transmissão, fruto das medidas que têm vindo a ser adota-
das —, justifica a renovação do estado de emergência, atento os níveis ainda elevados de incidência 
daquela doença e do número dos internamentos e óbitos.

Não é, pois, recomendável que se reduzam as medidas que têm vindo a ser adotadas. 
É essencial que se mantenha a tendência de diminuição do número de contágios diários, sendo, 
para o efeito, necessário que continuem em vigor as regras que têm vindo a ser aplicáveis.

Deste modo, o presente decreto procede à prorrogação da vigência do Decreto n.º 3 -A/2021, 
de 14 de janeiro, na sua redação atual, sendo, de igual modo, prorrogada a vigência do Decreto 
n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro, determinando -se a continuação da aplicabilidade, na próxima quin-
zena, das regras que aqueles diplomas estabelecem.

Relativamente às limitações que possam ser aplicadas aos estabelecimentos de comércio a 
retalho que comercializam vários tipos de bens, fica proibido que aquelas limitações incidam sobre 
livros e materiais escolares.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta:

Artigo 1.º

Objeto

O presente decreto regulamenta a prorrogação do estado de emergência efetuada pelo Decreto 
do Presidente da República n.º 11 -A/2021, de 11 de fevereiro.

Artigo 2.º

Prorrogação do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

É prorrogada a vigência do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual, até 
às 23:59 h do dia 1 de março de 2021.

Artigo 3.º

Prorrogação do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro

Sem prejuízo do disposto nos artigos 5.º e 6.º do presente decreto, a vigência do Decreto 
n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro, na redação dada pelo presente decreto, é prorrogada até às 23:59 h 
do dia 1 de março de 2021.

Artigo 4.º

Alteração ao Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro

O artigo 25.º do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 25.º

[...]

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, mediante despacho, 
determinar que os estabelecimentos de comércio a retalho que comercializem mais do que um tipo 
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de bem e cuja atividade seja permitida no âmbito do presente decreto não possam comercializar 
bens tipicamente comercializados nos estabelecimentos de comércio a retalho encerrados ou com 
a atividade suspensa nos termos do presente decreto, com exclusão designadamente de livros e 
materiais escolares, que devem continuar disponíveis para estudantes e cidadãos em geral.

2 — [...].»

Artigo 5.º

Alteração ao Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro

O artigo 3.º do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro, passa a ter a seguinte redação:

«Artigo 3.º

[...]

1 — (Revogado.)

2 — [...]
3 — [...]
4 — Durante a vigência do regime previsto no n.º 2 mantém -se em vigor, com as necessárias 

adaptações, o disposto no artigo 31.º -B do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, na sua redação atual.
5 — Excetua -se do disposto no n.º 2 a realização de provas ou exames de curricula interna-

cionais.»

Artigo 6.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O artigo 27.º e a alínea a) do n.º 1 e o n.º 2 do artigo 31.º -A do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 
de janeiro, na sua redação atual;

b) O n.º 1 do artigo 3.º do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro.

Artigo 7.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de fevereiro de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de fevereiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 12 de fevereiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 12 de fevereiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

113980766 
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