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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
83.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 10 de março de 2021 
 
 

(por videoconferência) 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  110066//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““PPEELLAA  NNEECCEESSSSIIDDAADDEE  DDEE  UUMMAA  
AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  MMAAIISS  AAMMPPLLAA  EE  AABBRRAANNGGEENNTTEE  DDOO  
SSUUPPLLEEMMEENNTTOO  DDEE  PPEENNOOSSIIDDAADDEE  EE  
IINNSSAALLUUBBRRIIDDAADDEE””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOOSS  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  
 

MOÇÃO  
 

Pela necessidade de uma aplicação mais 
ampla e abrangente do Suplemento de 

penosidade e insalubridade 
 
Data de 1998 a aprovação da legislação que 
«regulamenta as condições de atribuição dos 
suplementos de risco, penosidade e 
insalubridade». Consagrou as figuras de 
compensações, suplementos e demais regalias a 
atribuir em função de algumas particularidades 
específicas do trabalho prestado no âmbito da 
Administração Pública, aqui se incluindo os 
serviços e organismos da administração local, cuja 
regulamentação nunca foi efetuada, em prejuízo 
dos trabalhadores que nunca viram os seus 
direitos devidamente garantidos. 
 
Já em 2008 a Lei n.º 12-A/2008, que revogou 
expressamente o Decreto-lei de 1998 inscreveu a 
previsão dos suplementos remuneratórios. 
Consagração a que não correspondeu a 
indispensável regulamentação fazendo com que 
mais de vinte anos depois este legitimo direito não 
tenha tido aplicação.  
 
Vezes sucessivas ao longo destes anos, 
designadamente com iniciativas legislativas 
apresentadas na Assembleia da República, se 

procurou dar concretização à Lei determinando o 
seu âmbito de aplicação, regras de cálculo e modo 
de pagamento destes suplementos, bem como 
dos respetivos complementos a atribuir em 
acréscimos aos referidos suplementos. 
 
O Orçamento de Estado para 2021 estabelece a 
atribuição do “suplemento remuneratório de 
penosidade e insalubridade da carreira geral de 
assistente operacional no que respeita às áreas de 
recolha e tratamento de resíduos e tratamento de 
efluentes, higiene urbana, do saneamento, (…) de 
que resulte comprovada sobrecarga funcional que 
potencie o aumento da probabilidade de 
ocorrência de lesão ou um risco potencial 
agravado de degradação do estado de saúde”. 
 
Abriu assim a possibilidade de implementar uma 
justa reivindicação com mais de 25 anos dos 
trabalhadores da administração local. 
 
Considerando que: 
 
a) A atribuição do Suplemento de Insalubridade, 

Penosidade e Risco, liga-se à natureza e 
condições do trabalho não constituindo nenhum 
privilégio. 

 
b) As estruturas representativas dos 

trabalhadores, como Sindicatos, 
Representantes dos Trabalhadores para a 
Segurança e Saúde no Trabalho e também 
Órgãos Autárquicos, têm manifestado o carater 
bastante restritivo dos critérios de atribuição do 
suplemento, criando injustiças entre profissões 
e deixando de fora milhares de trabalhadores 
que diariamente realizam trabalhos de elevada 
penosidade, insalubridade e risco. 

 
c) A atribuição do suplemento é uma norma do 

Orçamento de Estado para 2021 estando, por 
essa razão, assegurada a sua vigência apenas 
durante o corrente ano. 

 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 10 de 
março de 2021, delibera: 
 
1. Exortar o Governo e a Assembleia da 

República a tomarem as iniciativas legislativas 
necessárias para que o suplemento de 
penosidade e insalubridade considere 
igualmente a vertente “risco” e que o universo 
de trabalhadores a considerar seja aquele que 
os Serviços de Saúde e Segurança no Trabalho 
definam como profissões e tarefas no âmbito 
das funções através da avaliação das 
condições de penosidade, insalubridade e de 
risco. 
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2. Exortar o Governo e a Assembleia da 
República a tomarem as iniciativas legislativas 
necessárias para que o suplemento seja 
efetivado como um direito dos trabalhadores e 
não apenas como uma norma do OE. 
 

Loures, 10 de março de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  110077//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
AATTLLEETTAA  LLIILLIIAANNAA  CCÁÁ  ((AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVAA  NNOOVVAASS  LLUUZZEESS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
 

SAUDAÇÃO 
 

À atleta Liliana Cá (Associação Desportiva 
Novas Luzes) 

 
No decorrer do Campeonato Nacional de 
Lançamentos Longos, realizado em Vagos no 
passado dia 27 de fevereiro de 2021, a atleta 
Liliana Cá da Associação Desportiva Novas Luzes, 
associação da freguesia da Bobadela, obteve a 
marca de 65 metros e 10 centímetros na prova do 
Lançamento do Disco, alcançando a qualificação 
direta para os Jogos Olímpicos de Tóquio, e com o 
resultado obtido ascendeu à liderança do ranking 
mundial da disciplina no corrente ano. 
 
No passado sábado, dia 6 de março, em Leiria, a 
atleta bateu o record nacional ao lançar o disco a 
66 metros e 40 centímetros, mais um metro que o 
record anterior que datava de 1998. 
 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 10 de 
março de 2021, saúda a atleta Liliana Cá, o seu 
treinador Luís Herédio Costa, e o seu clube na 
pessoa do presidente José Custódio, pelos 
excecionais resultados alcançados, desejando que 
os mesmos sirvam de incentivo para a 
continuidade da importante atividade da 
associação e da sua atleta mais representativa. 
 
Propõe-se dar conhecimento da presente 
saudação à atleta, associação, treinador e 
comunicação social local. 
 
Loures, 10 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  110088//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““CCOOMMEEMMOORRAAÇÇÕÕEESS  DDOO  DDIIAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDAA  MMUULLHHEERR””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAASS  EE  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  
PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
  
 

MOÇÃO 
 

Comemorações do DIA INTERNACIONAL DA 
MULHER 

  
A pandemia de Covid-19 veio acentuar as 
desigualdades pré-existentes, aumentar a 
exposição das mulheres ao risco e à violência e 
fazer retroceder o caminho percorrido rumo à 
igualdade. 
 
Como escreveu o secretário-geral das Nações 
Unidas, António Guterres, no seu artigo publicado 
no dia 8 de março, sob o título "Uma crise com 
rosto de mulher", a maioria dos lugares da linha da 
frente do combate à pandemia são ocupados por 
mulheres, as mulheres são 24% mais vulneráveis 
à perda de emprego, sofrem quedas mais 
acentuadas de rendimentos e as disparidades 
salariais entre homens e mulheres, que já eram 
elevadas, aumentaram com a crise da pandemia. 
 
De salientar ainda que a pandemia está a 
provocar uma escalada de casos de violência 
doméstica, o tráfico humano aumentou, bem como 
a exploração sexual e o casamento infantil, o que 
está a provocar uma epidemia de violência contra 
as mulheres em todo o mundo. 
 
As desigualdades entre homens e mulheres está 
longe de ser um fenómeno longínquo; pelo 
contrário: a Europa há muito que se debate com 
as questões da desigualdade de género e o 
continente europeu é fortemente penalizado pelo 
facto de as desigualdades persistirem na Europa. 
 
Estima-se que a melhoria da igualdade de género 
na União Europeia (UE) geraria 10,5 milhões de 
novos postos de trabalho até 2050; a taxa de 
emprego atingiria quase 80 % e o Produto Interno 
Bruto (PIB) da UE poderia aumentar em quase 10 
% até 2050. 
Em Portugal, o fenómeno não só persiste como foi 
agravado pela crise, apesar das medidas do 
Governo para mitigar os efeitos da pandemia no 
domínio da igualdade de género. 
 
O Plano de Recuperação e Resiliência surge 
como um instrumento fundamental para reforçar a 
estratégia para a igualdade e para materializar um 
conjunto de políticas com vista a reforçar a 
capacitação e a participação efetiva das mulheres 
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nos eixos estratégicos para a recuperação 
económica e social de Portugal e da europa, 
nomeadamente nos domínios da transição digital 
ao nível das escolas, das empresas e da 
economia, no pilar social europeu, na economia 
verde e circular e no combate às alterações 
climáticas. 
 
Em Loures tarda em aprovar-se o Plano Municipal 
para a Igualdade, uma importante ferramenta para 
promoção de políticas municipais que mitiguem o 
impacto das desigualdades existentes. 
 
Numa altura em que a pandemia de Covid-19 
comporta impactos fortíssimos, quer no domínio 
da saúde pública, quer nos setores económicos e 
sociais, mas também encerra oportunidades 
únicas que não podem ser desperdiçadas, 
devemos abraçar o futuro das atuais e das futuras 
gerações para quem urge a adoção de novas 
estratégias nestes domínios.  
 
Nesta data em especial importa reconhecer o 
importante papel das Mulheres de Loures, das 
Trabalhadoras do Município e empresas 
municipais; das médicas às cozinheiras; das 
enfermeiras, às assistentes operacionais; das 
professoras às empresárias; das autarcas às 
dirigentes associativas; das assistentes sociais às 
polícias; em suma, a todas elas prestamos a 
nossa singela homenagem por terem estado 
sempre na linha da frente do combate a esta 
inesperada pandemia. 
 
Assim, os Vereadores do Partido Socialista 
propõem que a Câmara Municipal de Loures, 
reunida a 10 de março de 2021, delibere: 
  
a) Instar a Câmara Municipal de Loures a 

apresentar o Plano Municipal para a Igualdade 
num prazo tão breve quanto possível; 
 

b) Levar ao conhecimento da Assembleia 
Municipal de Loures e Juntas de Freguesia do 
Concelho, bem como órgãos de comunicação 
social.  

 
Loures, 10 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  110099//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““TTEESSTTAAGGEEMM  MMAASSSSIIVVAA  EEMM  TTOODDOOSS  
OOSS  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  EENNSSIINNOO  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  EE  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  
PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA  
 
 

MOÇÃO 
 

Testagem Massiva em Todos os 
Estabelecimentos de Ensino do Concelho de 

Loures 
 
O Governo anunciou um programa de testagem 
massiva, com recurso a testes rápidos, numa 
estratégia de deteção precoce de infeções com 
SARS-CoV2, mas lamentavelmente no que diz 
respeito aos estabelecimentos de ensino apenas 
perspetiva incluir as escolas públicas. 
 
Embora o Partido Social Democrata entenda que 
as opções técnicas emanadas da Direção-Geral 
de Saúde, relativas à Estratégia Nacional de 
Testagem, devem ser respeitadas, não são 
aceitáveis opções políticas que tratem de forma 
discriminatória cidadãos iguais, apenas em função 
de o seu contexto estar associado ao setor público 
ou ao setor privado. 
 
Face aos considerandos anteriores, a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 10 de março de 
2021, delibera assegurar a testagem gratuita, de 
todos os Professores, Funcionários e Alunos, que 
sejam excluídos da política nacional de testagem, 
para os mesmos níveis de ensino que os seus 
congéneres do setor público. 
 

(…) 
 
(Rejeitada, com os votos contra 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. Votaram a favor da aprovação a 
Senhora Vereadora e os Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  7799ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0011..1133  
 
(Aprovada por unanimidade. Os Vereadores, 
Senhores João Manuel Ferreira Calado, 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço e Carlos César 
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Cipriano Araújo, não participaram na votação, 
por não terem estado presentes na reunião a 
que respeita a ata) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  1133ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0022..0033  
 
(Aprovada por unanimidade. Os Vereadores, 
Senhores João Manuel Ferreira Calado e 
Carlos César Cipriano Araújo, não participaram 
na votação, por não terem estado presentes na 
reunião a que respeita a ata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9900//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  PPAARRAA  
IINNTTEEGGRRAARR  OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  
DDOO  MMAARRLL  --  MMEERRCCAADDOO  AABBAASSTTEECCEEDDOORR  DDAA  
RREEGGIIÃÃOO  DDEE  LLIISSBBOOAA,,  SS..AA..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Irá realizar-se no dia 31 de março de 2021 a 

Assembleia Geral da sociedade MARL – 
Mercado Abastecedor da Região de Lisboa, 
S.A., em que está incluída na ordem de 
trabalhos a nomeação dos órgãos sociais para 
o triénio 2021-2023; 

 
B. Compete à Câmara Municipal, de acordo com o 

previsto na Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
a designação dos seus representantes na 
assembleia geral das empresas locais, assim 
como os seus representantes em quaisquer 
outras entidades nas quais o município 
participe. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
no artigo 33.º, n.º 1, alínea oo) da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, delibere designar Paulo Rui 
Luís Amado, para integrar o Conselho de 
Administração da sociedade MARL – Mercado 
Abastecedor da Região de Lisboa, S.A., cuja 
idoneidade, capacidade, experiência de gestão e 
sentido de interesse público se afiguram 
adequados ao desempenho das inerentes 
funções. 
 
Loures, 3 de março de 2021 
 

(…) 
  

(Aprovada com 4 (quatro) votos a favor, 3 (três) 
votos contra, e 4 (quatro) votos em branco, 
mediante escrutínio secreto) 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9911//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO;;  --  OO  OORRGGAANNOOGGRRAAMMAA  DDAASS  
PPOONNDDEERRAAÇÇÕÕEESS;;  --  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAPPOOIIOO;;  --  OO  
FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  EE  FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  
MMAAIISS  DDEESSPPOORRTTOO  EEMM  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, atribuições 

nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades desportivas; 
 

B. O Município tem vindo a contribuir para a 
criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes desportivos, bem como 
para a concretização dos respetivos projetos e 
iniciativas, de reconhecido interesse para a 
comunidade; 

 
C. O Programa Mais Desporto em Loures visa a 

parceria entre a Autarquia e as Associações do 
Concelho, com o objetivo de comparticipar o 
esforço financeiro das coletividades, na oferta 
de formação na área desportiva, bem como 
incentivar à participação em competições a 
nível nacional; 
 

D. Nos termos da informação registada em 
webdoc sob o nº E/102470/2020, propõe-se a 
aprovação da edição 2020/2021, deste 
programa. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar: 
 
1. A minuta do contrato programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, no 
âmbito deste programa. 

 
2. O organograma das ponderações (Sub-

programa A); 
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3. As normas de participação e critérios de apoio 

ao Programa Mais Desporto em Loures; 
 
4. O formulário de candidatura e a ficha de 

avaliação da candidatura 
 
Loures, 25 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, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato de 
programa, o Organograma das Ponderações (Sub 
- programa A, as Normas de Participação e 
Critérios de Apoio ao Programa Mais Desporto em 
Loures, o Formulário de Candidatura e a Ficha de 
Avaliação da Candidatura estão disponibilizados 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9922//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTEEMMPPOOSS  LLIIVVRREESS  --  JJOOVVEENNSS  NNAA  
AAUUTTAARRQQUUIIAA  22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
A. O Programa de Ocupação de Tempos Livres – 

Jovens na Autarquia, promovido pelo Município 
de Loures, entre 1 de julho e 27 de agosto de 
2021, assume um papel fundamental ao nível 
das políticas municipais no âmbito da 
juventude, contribuindo para a criação de 
condições que fomentem a plena integração da 
população jovem do Concelho; 

 
B. Este programa, iniciado em 2016, visa o 

desenvolvimento e a dinamização de atividades 
de ocupação de tempos livres que permitam 
estimular a aquisição de competências 
profissionais, pessoais e sociais, em contexto 
laboral. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 

redação atual, aprovar as normas de participação, 
no Programa de Ocupação de Tempos Livres – 
Jovens na Autarquia, para 2021. 
 
Loures, 25 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de Participação 
estão disponibilizadas em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9933//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  SSOOCCIIEEDDAADDEE  RREECCRREEAATTIIVVAA  EE  
CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPIINNTTÉÉUUSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVIICCEE  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações, no âmbito da criação de hábitos 
musicais e novos públicos; 
 

B. O projeto municipal Brincar com a Música, 
inserido no Plano de Intervenção Municipal 
para a Música, visa sobretudo a sensibilização 
para a expressão musical, no seio do público 
infantil; 
 

C. A Banda de Música da Sociedade Recreativa e 
Cultural de Pintéus dinamizou, no âmbito do 
Brincar com a Música, uma atividade musical 
que decorreu no dia 15 de fevereiro de 2020, 
na Biblioteca Municipal Ary dos Santos, em 
Sacavém. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 250,00€ (duzentos e 
cinquenta euros) à Sociedade Recreativa e 
Cultural de Pintéus, pelo trabalho desenvolvido no 
projeto municipal Brincar com a Música. 
 
Loures, 25 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9944//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  
DDOO  VVAALLOORR  DDAA  IINNSSCCRRIIÇÇÃÃOO  NNAA  AACCAADDEEMMIIAA  DDEE  
CCLLAARRIINNEETTEE  MMAARRCCOOSS  RROOMMÃÃOO  DDOOSS  RREEIISS  JJRR  
2211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE  --  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Academia de Clarinete Marcos Romão dos 

Reis Jr., promovida pelo Município de Loures, 
assume-se como um espaço exemplar de 
formação, promovendo o contacto com novos 
professores e novos métodos de ensino e 
contribuindo para o desenvolvimento e o 
aperfeiçoamento artístico dos agentes musicais 
locais – músicos, bandas filarmónicas, 
orquestras ligeiras e escolas de música – 
viabilizando experiências de aprendizagem 
com alguns dos melhores músicos nacionais e 
internacionais e de partilha com outros jovens 
músicos; 

 
B. Nos termos indicados na informação registada 

sob o nº E/21278/2021, propõe-se que a 
inscrição dos participantes na Academia de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr. 2021, 
que não tenham sido já contemplados no 
âmbito das normas de participação em vigor, 
seja isenta do pagamento de valor, por forma a 
apoiar o acesso à oferta formativa musical 
proporcionada pelo Município, num ano de 
graves constrangimentos neste domínio, em 
virtude da pandemia de Covid-19. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das alíneas e) e u) do nº1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção de 
pagamento do valor de inscrição na Academia de 
Clarinete Marcos Romão dos Reis Jr para o ano 
de 2021. 
 
Loures, 2 de março de 2021 
 

 (…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9955//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  OO  IINNÍÍCCIIOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  
OO  CCRRIITTÉÉRRIIOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  
DDEESSEEMMPPAATTEE;;  --  AA  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  NNÃÃOO  
CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  PPOORR  LLOOTTEESS;;  --  OO  VVAALLOORR  DDAA  
CCAAUUÇÇÃÃOO;;  --AASS  PPEEÇÇAASS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;--  AA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO,,  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  EE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  JJÚÚRRII;;  AA  
PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  EELLEETTRRÓÓNNIICCAA  DDOO  AANNUUNNCCIIOO;;  --  AA  
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEESS  
AAUUTTOORRIIZZAADDOOSS  PPAARRAA  AASSSSIINNAATTUURRAA  DDEE  
DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  NNAA  PPLLAATTAAFFOORRMMAA  
EELLEETTRRÓÓNNIICCAA;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  
DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  LLOOUURREESS  CCIICCLLÁÁVVEELL  ––  SSAANNTTAA  
IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  
BBOOBBAADDEELLAA  ––  PPEERRCCUURRSSOO  RRIIBBEEIIRRIINNHHOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. O Percurso Ribeirinho de Loures, ao longo da 

margem direita do Tejo, identificado no âmbito 
da rede ciclável como "Eixo Ribeirinho de 
Ligação Vila Franca de Xira/Loures/Lisboa" 
corresponde a um objetivo estratégico do PDM, 
contemplado no seu modelo territorial, na 
perspetiva de contribuir para a retoma da 
ligação da população da zona oriental do 
concelho ao rio Tejo;  

 
B. Para além da dimensão concelhia, tal ligação 

cumpre um objetivo metropolitano de 
mobilidade suave ao longo da margem direita 
do Tejo, de Vila Franca de Xira até Cascais, 
que associa as potencialidades paisagísticas e 
ambientais ao incentivo ao uso de modos 
alternativos de mobilidade com possibilidade de 
interface aos modos de transporte coletivo;  

 
C. A importância que o projeto e a obra terão no 

evento das jornadas mundiais da juventude, 
que se prevê que ocorra em 2023, que 
contribuirá para a rede de caminhos 
necessários para a realização do evento, bem 
como a sua integração no futuro parque 
Intermunicipal do Trancão, em preparação com 
o Município de Lisboa; 

 
D. Tais qualidades contribuíram decisivamente 

para o reconhecimento da infraestrutura em 
questão no âmbito do Plano de Ação de 
Mobilidade Urbana Sustentável (PAMUS) da 
AML, e consequente sustentação da 
candidatura a fundos estruturais no âmbito do 
POR Lisboa, aprovada em 30-12-2019, de que 
resulta um financiamento de 1.845.463,04€ (um 
milhão oitocentos e quarenta e cinco mil e 
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quatrocentos e sessenta e três euros e quatro 
cêntimos), 

 
E. Importa não penalizar mais o atraso 

determinado pelos sucessivos e múltiplos 
pareceres das várias entidades com tutela de 
servidões na zona de intervenção, que 
forçaram as várias alterações ao projeto de 
execução, onerando progressivamente os 
custos de projeto e obra e agravando a 
programação inicialmente preconizada e 
assinalada no processo de candidatura; 

 
F. O presente procedimento tem, pois, como 

objetivo a construção do percurso ribeirinho de 
ligação a Santa iria de Azoia, São João da 
Talha e Bobadela, a fim de promover a 
qualidade de vida dos munícipes e da 
população em geral; 

 
G. O projeto de execução denominado “Loures 

Ciclável – Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela – Percurso Ribeirinho de 
Loures” encontra-se concluído e devidamente 
instruído nos termos e para os efeitos do 
disposto no artigo 7.º da Portaria 701-H/2008, 
de 29 de julho; 

 
H. Foi proferido despacho pelo Chefe da Divisão 

de Infraestruturas, exarado na Informação n.º 
0110/DI/AM, e atento o teor da Informação n.º 
4/DPGU/DRU/AL/2021, que aqui se dão, para 
os devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzidas, e como fazendo parte integrante 
da presente proposta, as quais corroboram o 
enquadramento e necessidades anteriormente 
expostos; 

 
I. Foi realizado o estudo de viabilidade 

económica, nos termos do disposto no nº 3 do 
artigo 36º do Decreto-Lei n.º 18/2008 de 29 de 
janeiro, na sua redação atual, doravante 
apenas designado por CCP; 

 
J. As peças do procedimento de formação do 

contrato de empreitada de obras públicas 
“Loures Ciclável – Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela – Percurso 
Ribeirinho de Loures”, ao qual foi atribuído o 
processo número 1706-A/DOM, encontram-se 
concluídas e devidamente instruídas nos 
termos e para os efeitos do artigo 40.º do CCP; 

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

Município de Loures está prevista na rubrica 
10.03/07.01.04.13 e ação 2016/ I /84. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, artigo 38º, nº 2 do 
artigo 40º, do nº 4 do artigo 47º, da alínea c) do nº 
1 do artigo 16º e da alínea a) do artigo 19º, todos 
do CCP, e bem assim, da alínea f) do nº 1 do 
artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Aprovar o projeto de execução da empreitada 

de Percurso Ribeirinho nos termos e para os 
efeitos do disposto no artigo 43.º do Código 
dos Contratos Públicos na sequência de 
informação 4/DPGU/DRU/AL/2021 de 
23/02/2021 (E/21670/2021) e de informação 
0110/DI/AM de 03/03/2021 (E/24001/2021); 

 
2. Aprovar a abertura do procedimento na 

modalidade de Concurso Público, nos termos 
da alínea a) do artigo 19.º do CCP, pelo valor 
base de 6 794.997,70 € (seis milhões 
setecentos e noventa e quatro mil novecentos e 
noventa e sete euros e setenta cêntimos) sem 
IVA, e com base no estudo de viabilidade 
económica nos termos do nº 1 do artº 36 do 
CCP;  

 
3. Aprovar o critério de adjudicação da 

empreitada de acordo com o critério da 
proposta economicamente mais vantajosa, na 
modalidade do preço mais baixo, e os 
seguintes critérios de desempate: 

 
a) O mais baixo preço unitário atribuído ao 

capítulo 5 do mapa de quantidades 
“Estrados, Pontos de Observação e Túneis”. 
 

b) Em caso de persistir o empate será usado 
como segundo critério de desempate o 
preço mais baixo apresentado para o artigo 
5.1.2 do mapa de quantidades – “Estrado e 
guarda em estrutura de suporte tipo 2”. 

 
4. Aprovar a não contratação por lotes, atendendo 

a que a divisão não permitiria a execução 
técnica e funcional de modo a manter a 
continuidade dos trabalhos em causa; 

 
5. Aprovar a caução a prestar pelo empreiteiro no 

valor de 5% do valor da adjudicação; 
 
6. Aprovar o Anúncio, o Programa de Concurso e 

Caderno de Encargos;   
 

7. Aprovar a seguinte constituição e composição 
do júri: 
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Presidente Luís Lopes  
1º Vogal efetivo Ana Margarida Boto 
2º Vogal efetivo Ana Paula Saraiva 
1º Suplente Amílcar Frederico 
2º Suplente Teresa Gomes 
3º Suplente Marta Rosa 
4º Suplente Joana Morgado 
 
8. Delegar as seguintes competências no júri nos 

termos do disposto no artigo 109º do CCP, com 
exceção das previstas no nº 2 do artigo 69º do 
CCP, para: 

 
a) Prestação de esclarecimentos; 

 
b) Pronúncia sobre pedidos de classificação de 

documentos; 
 

c) Análise de erros e omissões e submissão 
da mesma ao órgão competente para a 
decisão de contratar; 
 

d) Audiência prévia dos concorrentes; 
 

e) Prorrogação de prazos, nos termos do n.º 3 
do artigo 64º do CCP.  

 
9. Autorizar a publicação eletrónica do anúncio do 

concurso no sítio do Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia; 

 
10. Designar os seguintes funcionários, ao abrigo 

do disposto nos nºs 1, 2 e 7 do artigo 54º da Lei 
nº 96/2015, de 17 de agosto, como 
representantes autorizados para assinar 
eletronicamente os documentos da 
responsabilidade da entidade adjudicante na 
plataforma eletrónica Vortal: Elisabete 
Conceição Cebola Martins, Assistente Técnica; 

 
11. Aprovar a designação do gestor do contrato, 

proposta a inf. 0110/DI/AM. datada de 
03/03/2021, nos termos do artigo 290.º- A do 
CCP. 

 
Loures, 04 de março 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, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9966//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMAAIISS  EE  
RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  MMOOCC  44;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AASSSSIINNAATTUURRAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  
CCHHEEIIAASS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. O adjudicatário DST, Domingos da Silva 

Teixeira, SA., apresentou uma proposta para 
execução de trabalhos a mais, no âmbito da 
Empreitada “Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho”; 

 
B. No âmbito da presente Modificação Objetiva do 

Contrato (MOC 4) encontram-se verificados os 
requisitos previstos nas alíneas a) e b) do 
número 1 do artigo 370º do Código dos 
Contratos Públicos, adiante designado por 
CCP, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 
149/2012 de 12 de julho, para que se possa 
identificar os trabalhos a mais em causa como 
resultando de circunstâncias imprevistas e 
imprevisíveis; 

 
C. A propósito da Modificação Objetiva do 

Contrato (MOC 4) foram emitidos pareceres, 
pela Fiscalização e pelo Gestor de Contrato, 
que aqui se dão, para os devidos e legais 
efeitos, por integralmente reproduzidos e como 
fazendo parte integrante da presente proposta, 
os quais concluem, favoravelmente, pela 
proposta para execução de trabalhos a mais 
apresentada pelo adjudicatário DST, Domingos 
da Silva Teixeira, SA., com exceção do prazo 
proposto para prorrogação da empreitada, em 
sequência daqueles trabalhos;   

 
D. Foi igualmente emitida a Informação n.º 

32/DI/TG/MR, datada, de 20/01/2021, que aqui 
se dá para os devidos e legais efeitos por 
integralmente reproduzida e como fazendo 
parte integrante da presente proposta, a qual 
acompanhou o enquadramento técnico exarado 
nos pareceres da Fiscalização e do Gestor de 
Contrato, supramencionados;  

 
E. O somatório do preço contratual com o preço 

atribuído aos trabalhos a mais não excede os 
limites previstos na alínea b) do artigo 19º do 
CCP; 
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F. O preço atribuído aos trabalhos a mais 
decorrentes de circunstâncias imprevistas 
referentes à MOC 1 e MOC 3, já aprovadas e, 
presentemente à MOC 4, corresponde a 
11,78% do preço contratual, não sendo assim 
excedido o limite legal imposto de 40% 
estabelecido na alínea c) do n.º 2 do artigo 
370º do CCP em vigor, à data do contrato, e, 
bem assim, o limite previsto na alínea b) do nº 
2 do citado artigo; 

 
G.  A execução dos trabalhos a mais em causa, 

não implica a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada em questão; 

 
H. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta – de competência da Câmara na 
qualidade de dono de obra e de órgão 
competente para a decisão de contratar – ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos a mais, 
nos termos dos artigos 372º e 373º, ambos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), o que 
aconselha a delegação desta competência no 
Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, 98º, 99º, 102º, 109º, 
370º, 371º, 372º e 373, todos do D.L. 18/2008, de 
29 de janeiro, na redação conferida pelo D.L. 
nº149/2012 de 12 de julho (CCP), e da alínea f) do 
nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
1. A aprovação dos trabalhos a mais e respetiva 

ordem de execução, no valor de 444.705,47 € 
(quatrocentos e quarenta e quatro mil, 
setecentos e cinco euros e quarenta e sete 
cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal 
aplicável, sujeito a pronúncia da adjudicatária, 
conforme identificados na Informação º 
32/DI/TG/MR, de 2021.01.20 e pareceres da 
fiscalização e do gestor de contrato referentes 
à MOC 4; 

 
2. A aprovação da minuta de contrato em anexo; 
 
3. A delegação no Presidente da Câmara, da 

competência para a assinatura do contrato. 
 
Loures, 03 de março de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada, 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 a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9977//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMAAIISS  EE  
RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  MMOOCC  55;;  --  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA;;  --  AA  
MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AASSSSIINNAATTUURRAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  
CCHHEEIIAASS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. O adjudicatário DST, Domingos da Silva 

Teixeira, SA., apresentou uma proposta para 
execução de trabalhos a mais, no âmbito da 
Empreitada “Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho”; 

 
B. No âmbito da presente Modificação Objetiva do 

Contrato (MOC 5) encontram-se verificados os 
requisitos previstos nas alíneas a) e b) do 
número 1 do artigo 370º do Código dos 
Contratos Públicos, adiante designado por 
CCP, na redação conferida pelo Decreto-Lei nº 
149/2012 de 12 de julho, para que se possa 
identificar os trabalhos a mais em causa como 
resultando de circunstâncias imprevistas e 
imprevisíveis; 

 
C. A propósito da Modificação Objetiva do 

Contrato (MOC 5) foram emitidos pareceres, 
pela Fiscalização, pelo Gestor de Contrato e 
pelo Projetista, que aqui se dão, para os 
devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzidos e como fazendo parte integrante 
da presente proposta, os quais concluem, 
favoravelmente, pela proposta para execução 
de trabalhos a mais apresentada pelo 
adjudicatário DST, Domingos da Silva Teixeira, 
SA., com exceção do prazo proposto para 
prorrogação da empreitada, em sequência 
daqueles trabalhos;   
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D. Foi igualmente emitida a Informação n.º 
34/DI/TG/MR, datada, de 20/01/2021, que aqui 
se dá para os devidos e legais efeitos por 
integralmente reproduzida e como fazendo 
parte integrante da presente proposta, a qual 
acompanhou o enquadramento técnico exarado 
nos pareceres da Fiscalização, do Gestor de 
Contrato e Projetista, supramencionados;  

 
E. O somatório do preço contratual com o preço 

atribuído aos trabalhos a mais não excede os 
limites previstos na alínea b) do artigo 19º do 
CCP; 

 
F. O preço atribuído aos trabalhos a mais 

decorrentes de circunstâncias imprevistas 
referentes à MOC 1 e MOC 3, já aprovadas e, 
presentemente as MOC4 e MOC 5, 
correspondem a 12,39% do contrato inicial, não 
sendo assim excedido o limite legal imposto de 
40% estabelecido na alínea c) do n.º 2 do 
artigo 370º do CCP em vigor, à data do 
contrato, e, bem assim, o limite previsto na 
alínea b) do nº 2 do citado artigo; 

 
G.  A execução dos trabalhos a mais em causa, 

implica a prorrogação do prazo de execução da 
empreitada em questão por um período de 5 
dias; 

 
I. O expectável incumprimento dos prazos legais 

de resposta – de competência da Câmara na 
qualidade de dono de obra e de órgão 
competente para a decisão de contratar – ao 
empreiteiro, no que respeita ao procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos a mais, 
nos termos dos artigos 372º e 373º, ambos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), o que 
aconselha a delegação desta competência no 
Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, 98º, 99º, 102º, 109º, 
370º, 371º, 372º e 373, todos do D.L. 18/2008, de 
29 de janeiro, na redação conferida pelo D.L. 
nº149/2012 de 12 de julho (CCP), e da alínea f) do 
nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
1. A aprovação dos trabalhos a mais e respetiva 

ordem de execução, no valor de 56.612,89 € 
(cinquenta e seis mil seiscentos e doze euros e 
oitenta e nove cêntimos), ao qual acresce o 
I.V.A. à taxa legal aplicável, sujeito a pronúncia 
da adjudicatária, conforme identificados na 
Informação º 34/DI/TG/MR, de 2021.01.20 e 
pareceres da fiscalização, do gestor de 
contrato e do projetista referentes à MOC 5; 

 
2. A aprovação da minuta de contrato em anexo; 
 
3. A delegação no Presidente da Câmara, da 

competência para a assinatura do contrato. 
 
Loures, 03 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada, 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 a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  9988//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
PPEENNAALLIIDDAADDEESS  CCOONNTTRRAATTUUAAIISS  DDEE  NNAATTUURREEZZAA  
SSAANNCCIIOONNAATTÓÓRRIIAA  AAOO  EEMMPPRREEIITTEEIIRROO  DDSSTT--  
DDOOMMIINNGGOOSS  DDAA  SSIILLVVAA  TTEEIIXXEEIIRRAA,,  SS..AA,,  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
TTEENNDDOO  PPOORR  OOBBJJEETTOO  AA  ““RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  
FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS  DDAA  
RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO””;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  
DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  TTOODDOOSS  OOSS  AATTOOSS  
TTEENNDDEENNTTEESS  ÀÀ  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
PPEENNAALLIIDDAADDEESS  CCOONNTTRRAATTUUAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
1. A execução do contrato de empreitada para 

Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho, cujo prazo de conclusão 
se encontra contratualmente fixado no dia 11 
de julho de 2021, constitui uma obra essencial 
para resolução dos graves problemas de cheias 
que, desde há muitos anos, geram gravíssimos 
prejuízos, sociais e económicos, para famílias e 
empresas do concelho de Loures. 

 
2. A execução da empreitada, pelo traçado que 

possui, constitui um inegável fator de incómodo 
e constrangimento para todos aqueles que 
habitam e trabalham nas zonas mais afetadas, 
sendo particularmente relevante o facto de, na 
presente data e desde o dia 06 de janeiro de 
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2021, se verificar a manutenção do 
condicionamento de trânsito na Rua Miguel 
Bombarda - EN 250, na ligação à EN 10 e 
centro de Sacavém, obrigando a que a 
circulação rodoviária se processe em sentido 
alternado.  

 
Esta situação causa fortes constrangimentos e 
graves perturbações na circulação rodoviária, 
tanto para a população local como para o 
trânsito proveniente do exterior que atravessa 
este nó viário, constituído por vias estruturantes 
locais e ligação direta ao exterior, dada a 
proximidade à A1, ao IC2 e ao IC17/CRIL.  
 

3. A presente empreitada tem vindo a apresentar 
um atraso relativamente ao Plano de Trabalhos 
ajustado, aprovado e notificado ao empreiteiro 
em 29.12.2020, na sequência das Modificações 
Objetivas do Contrato nºs 2 e 3, contratadas em 
14.10.2020, resultantes da aprovação da 
Deliberação desta Câmara nº 386/2020. 
 

4. Têm sido dadas à Fiscalização da empreitada 
indicações expressas para ordenar o reforço 
dos trabalhos em obra e está a ser feita uma 
monitorização semanal da execução da obra e 
dos respetivos desvios, reais e potenciais; 

 
5. Sem prejuízo de todos os esforços e diligências 

efetuados até à presente data, o empreiteiro 
pouco alterou o reforço de meios em obra, 
verificando-se, de acordo com os Relatórios da 
Fiscalização datados de 31.01.2021 e de 
14.02.2021, um desvio negativo, 
respetivamente, de 31 e de 22 trabalhadores 
naqueles períodos. 

 
6. Este desvio negativo de trabalhadores alocados 

à obra é, por si só, demonstrativo do sub-
rendimento existente na obra, sendo causa da 
acumulação de atrasos na execução da 
empreitada e expressando, em período 
temporal suficientemente significativo, a 
manifesta ausência de intenção por parte do 
empreiteiro de executar a obra de acordo com 
os prazos definidos no Plano de Trabalhos em 
vigor e, como tal, em cumprir as sucessivas 
indicações dadas pela Fiscalização e pelo 
Dono da Obra, nas múltiplas reuniões havidas - 
designadamente explicitando os graves 
incómodos gerados à população naquela fase 
da empreitada em particular. Conclui-se, pois, 
que o empreiteiro não tomou quaisquer 
medidas, mesmo que de mitigação desses 
atrasos, apesar de sucessivamente instado e 
não existirem quaisquer fundamentos que não 
lhe sejam exclusivamente imputáveis para a 
ocorrência de tal atraso. 

 

7. A conclusão da Fase 1B encontrava-se 
prevista, no Plano de Trabalhos em vigor, para 
o dia 29 de janeiro de 2021, e constitui uma 
fase crucial da empreitada, na medida em que 
o seu termo permitirá concluir logo em seguida 
a Fase 1A e, desse modo, pôr fim aos sérios 
constrangimentos viários existentes e acima 
melhor descritos. 

 
8. De acordo com o Relatório da Fiscalização, 

reportado à data de 14 de fevereiro de 2021, a 
essa data existiam já 16 (dezasseis) dias de 
atraso relativamente a esse prazo parcial 
vinculativo do Plano de Trabalhos. 

 
9. No que diz respeito à Fase 3, a mesma tinha no 

Plano de Trabalhos uma previsão de conclusão 
no dia 28 de janeiro de 2021, encontrando-se, 
porém, de acordo com o mesmo Relatório da 
Fiscalização, por concluir à data de 14 de 
fevereiro de 2021, com um atraso de 17 
(dezassete) dias. 

 
10.  O incumprimento do prazo que se verifica na 

presente data nas Fases 1B e 3 assume 
proporções graves, comprometendo o 
cumprimento dos prazos das restantes fases e 
a conclusão da obra no prazo contratualmente 
fixado. 

 
11.  Este atraso deve-se à baixa execução da obra, 

apenas imputável ao empreiteiro, que não 
procedeu ao necessário reforço dos meios em 
obra, os quais continuam a revelar um défice 
face aos Planos de Mão-de-Obra e de 
Equipamentos aprovados. 

 
12.  Nos termos da Cláusula 11ª, nº 2 do Caderno 

de Encargos do Concurso limitado por prévia 
qualificação, com base no qual foi celebrado o 
contrato de empreitada e que, por força do 
artigo 96º, nº 2 alínea c) do CCP, integra o 
conteúdo do contrato, em caso de 
incumprimento de prazos parciais vinculativos, 
o dono da obra pode aplicar uma sanção 
contratual, por cada dia de atraso, 
correspondente a 1/1000 (um por mil) do preço 
contratual, ou seja, metade do valor 
estabelecido para as sanções a aplicar em 
caso de atrasos no início e na conclusão da 
obra. 

 
13.  Em consequência, as penalidades a aplicar 

são de 146.812,48€ (cento e quarenta e seis 
mil oitocentos e doze euros e quarenta e oito 
cêntimos), e de 155.988,26€ (cento e cinquenta 
e cinco mil novecentos e oitenta e oito euros e 
vinte e seis cêntimos), correspondentes, 
respetivamente, a 16 e a 17 dias de atraso, 
para as Fases 1B e 3, num valor total de 
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302.800,74 € (trezentos e dois mil e oitocentos 
euros e setenta e quatro cêntimos). 

 
14.  Se encontram preenchidos os pressupostos de 

aplicação de penalidades contratualmente 
previstas, por incumprimento dos prazos 
parciais relativos à conclusão das Fases 1B e 
3, como acima melhor detalhado, nos termos 
conjugados da Cláusula 11ª, nº 2 do Caderno 
de Encargos e do artigo 403º, nº 2 do Código 
dos Contratos Públicos, na redação aplicável 
que é a resultante da alteração promovida pelo 
Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 2 de outubro. 

 
15.  Nos termos do artigo 302º, alínea d) do CCP, 

constitui poder do contraente público a 
aplicação de penalidades, revestindo a decisão 
ou deliberação de aplicação de tais sanções, 
de acordo com o artigo 307º, nº 2 alínea c) do 
mesmo Código, a natureza de ato 
administrativo. 

 
16. A aplicação de sanções contratuais, nos termos 

do artigo 308º, nº 2 do CCP, impõe que a 
mesma seja precedida de audiência prévia do 
empreiteiro, a qual deve seguir o prazo mínimo 
de 10 dias (úteis) estabelecido para o efeito no 
artigo 122º do Código do Procedimento 
Administrativo, e cumprindo os requisitos ali 
definidos, ou seja, a notificação do empreiteiro 
para efeitos de audiência prévia relativamente à 
intenção de aplicação de penalidades, 
acompanhada do projeto de decisão, com 
indicação dos fundamentos de facto e de 
direito.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 302º, nº 1 alínea d), 303º, nº 
1, 305º, nº 1, 307º, nº 2, alínea c), 308º, nº 2 e 
309º, todos do Código dos Contratos Públicos 
aprovado pelo Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), na versão conferida pelo Decreto-
lei nº 214-G/2015, de 2 de outubro, em vigor à 
data da autorização da despesa, da Cláusula 11ª 
do Caderno de Encargos que constitui parte 
integrante do contrato, e ainda nos termos da 
alínea bb) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro: 
 
1. Aprovar, nos termos e com os fundamentos 

expostos nos considerandos que antecedem e 
que constituem parte integrante da presente 
Deliberação, a proposta de aplicação ao 
empreiteiro DST-Domingos da Silva Teixeira, 
S.A, na qualidade de cocontratante no contrato 
de empreitada tendo por objeto a 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 
Ribeira do Prior Velho”, das seguintes 

penalidades contratuais, de natureza 
sancionatória: 

 
a) Relativamente à Fase 3, cujo prazo parcial 

vinculativo de conclusão dos trabalhos era o 
dia 28 de janeiro de 2021, de acordo com o 
Plano de Trabalhos em vigor aprovado em 
29 de dezembro de 2020, verifica-se, à data 
de 14 de fevereiro de 2021, um atraso de 17 
(dezassete) dias, pelo que é de propor a 
aplicação da penalidade contratualmente 
prevista de 1/1000 (um por mil), no valor de 
155.988,26€ (cento e cinquenta e cinco mil 
novecentos e oitenta e oito euros e vinte e 
seis cêntimos); 

 
b) Relativamente à Fase 1B, cujo prazo parcial 

vinculativo de conclusão dos trabalhos era o 
dia 29 de janeiro de 2021, de acordo com o 
Plano de Trabalhos em vigor aprovado em 
29 de dezembro de 2020, verifica-se, à data 
de 14 de fevereiro de 2021, um atraso de 16 
(dezasseis) dias, pelo que deve ser 
proposta a aplicação da penalidade 
contratualmente prevista de 1/1000(um por 
mil), no valor de 146.812,48€ (cento e 
quarenta e seis mil oitocentos e doze euros 
e quarenta e oito cêntimos). 
Perfazendo um total de 302.800,74 € 
(trezentos e dois mil e oitocentos euros e 
setenta e quatro cêntimos). 

 
2. Delegar, nos termos do disposto no artigo 34º, 

nº 1 da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, no 
Senhor Presidente da Câmara Municipal, Dr. 
Bernardino Soares, a competência para a 
prática de todos os atos tendentes à aplicação 
das penalidades contratuais aprovadas pela 
presente Deliberação, designadamente para 
promoção da audiência prévia, nos termos do 
artigo 308º, nº 2 do Código dos Contratos 
Públicos conjugado com o artigo 122º do 
Código do Procedimento Administrativo, bem 
como para a apreciação da(s) pronúncia(s) que 
venha(m) a ser apresentada(s) pelo empreiteiro 
e também a competência para decisão 
relativamente à aplicação de cada uma das 
penalidades.  

 
Loures, 4 de Março de 2021  
 

 (…) 
 
(Aprovada, 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. Votaram contra a senhora 
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Vereadora e os senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  8844//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  
PPOOLLÍÍGGOONNOO  AAUUGGII;;  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREECCOONNVVEERRSSÃÃOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  
CCOONNDDIICCIIOONNAADDAA  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  EEMM  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTÁÁRRIIOOSS  EE  ÀÀ  
CCOORRRREEÇÇÃÃOO  DDOOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  
IINNSSTTRRUUTTÓÓRRIIOOSS;;  --  AASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  
AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAASS  UURRBBAANNÍÍSSTTIICCAASS  EE  DDAA  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREESSPPEETTIIVVAASS  OOBBRRAASS  ((PPRROOCCºº  
5544..664444//LLAA//LL//NN  ––  AAUUGGII  ––  FFUUNNCCHHEEIIRRAASS,,  
MMOONNTTEEMMOORR)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI-FUNCHEIRAS, Montemor, a sua correta 
instrução e a recolha de pareceres favoráveis 
das entidades que, no âmbito da lei 91/95 de 2 
de setembro, têm de emitir parecer; 

 
B. A entrada em vigor do Plano Diretor Municipal 

publicado a 18 de junho de 2015, assim como, 
da nova carta de delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional do Município de Loures, 
aprovada pela Portaria 49/2016 de 22 de março 
de 2016; 

 
C. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
D. A ausência de reclamações ou sugestões no 

âmbito da consulta pública realizada; 
 
E. A atual impossibilidade de realização de uma 

assembleia de proprietários para se aprovar as 
últimas alterações ao projeto, sem prejuízo da 
sua futura realização; 

 
F. O referido na informação 

nº44DAUGI/ML/RMH/2020 e na do Chefe de 
Divisão nº01/DAUGI/RP/2021, quanto ao facto 
de estarem reunidas condições para se decidir 
sobre o projeto de loteamento desta AUGI 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art(s).1º e 24º, da Lei 91/95 de 2 de 
setembro, com a redação vigente, 

subsidiariamente pelas disposições do DL 555/99 
de 16 de dezembro, igualmente na redação 
vigente, e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 
1. Aprovar uma alteração ao polígono AUGI; 
 
2. Aprovar o projeto de reconversão, na 

modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições, de forma condicionada à 
aprovação do mesmo em assembleia de 
proprietários e à correção dos elementos 
instrutórios; 

 
3. Aprovar as condições de apresentação dos 

projetos de infraestruturas urbanísticas e da 
execução das respetivas obras. 

 
Loures, 10 de fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada, com os votos a favor do Senhor 
Presidente da Câmara, do Senhor Vice-
Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, das 
Senhoras Vereadoras e os Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a senhora Vereadora e os 
senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110000//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOOSS  PPAARRAA  AASS  LLOOCCAALLIIDDAADDEESS  DDOOSS  
BBAAIIRRRROOSS  DDEE  SSÃÃOO  JJOOSSÉÉ  EE  DDOO  GGRRIILLOO,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  
UUNNHHOOSS  EE  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCCºº  3311..883399//OOMM//CC)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU, a fl. 68, é solicitada a aprovação de 
vários topónimos nas localidades do Bairro de 
São José e no Bairro do Grilo; 

 
B. Os topónimos propostos foram aprovados na 

reunião do executivo da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, realizada no dia 3 de dezembro de 
2020;  
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e nos termos do Regulamento Municipal 
de Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
delibere aprovar os seguintes de topónimos na 
União de Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação: 
 
1 - No Bairro de São José: 
 

• Denominar “Rua António Custódio 
Coelho”, ao troço de arruamento com 
início na Azinhaga do Grupo Desportivo 
Águias de Camarate e termo na Rua da 
República e Rua Gregório Júlio da 
Conceição. 

 
• Denominar “Azinhaga do Grupo 

Desportivo Águias de Camarate”, ao 
troço de arruamento com início na Rua 1º 
de Maio e termo na Rua António 
Custódio Coelho. 

 
• Denominar “Rua Quinta dos Barros” ao 

troço de arruamento com início na Rua 
António Custódio Coelho e termo na Rua 
Dom Diniz. 

 
2 - No Bairro do Grilo (e já existente no local): 
 

• Denominar “Rua Dom Diniz” ao troço de 
arruamento com início na Rua António 
Aleixo; Rua Luís de Camões; Rua Santa 
Clara e termo na Rua do Comércio. 

 
Loures, 26 fevereiro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110011//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  8888//22001199,,  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  RRIICCOOHH  
PPOORRTTUUGGAALL,,  UUNNIIPPEESSSSOOAALL  LLDDAA,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  AASSSSIISSTTÊÊNNCCIIAA  
TTÉÉCCNNIICCAA  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
MMUULLTTIIFFUUNNCCIIOONNAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. Na sequência de procedimento aquisitivo, do 

tipo concurso público, e por deliberação da 

Câmara Municipal, tomada na sua 35.ª 
Reunião Ordinária, realizada em 10 de abril de 
2019, foi adjudicada à RICOH PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA, a prestação de serviços 
de assistência técnica de equipamentos 
multifuncionais, com site manager e 
consumíveis necessários ao seu bom 
funcionamento, para a totalidade de 376 
equipamentos; 

 
B. Na sequência dessa adjudicação foi outorgado 

o Contrato n.º 88/2019, com início de produção 
de efeitos no dia 1 de maio de 2019 e período 
de vigência de 12 (doze) meses, ou até se 
atingir o preço contratual, suscetível de 
renovação por igual e sucessivos períodos de 
12 (doze) meses, até um período máximo de 
vigência contratual de 36 (trinta e seis) meses, 
conforme previsto na Cláusula 2.ª do 
identificado Contrato; 

 
C. Na sequência da Deliberação da Câmara 

Municipal, tomada na sua 58.ª Reunião 
Ordinária, de 25 de março de 2020, o referido 
Contrato n.º 88/2019 foi, à data, renovado, pelo 
período de 12 (doze) meses, cessando efeitos 
a 30 de abril de 2021; 

 
D. Mantém-se a necessidade do serviço 

contratado e a RICOH PORTUGAL, 
UNIPESSOAL, LDA, manifestou interesse em 
nova renovação contratual até 30 de abril de 
2022, ou seja, por igual e sucessivo período de 
12 (doze) meses, conforme previsto 
contratualmente;   

 
E. O órgão competente para autorizar a 

renovação do Contrato é o órgão competente 
para contratar, ou seja, a Câmara Municipal; 
 

F. A renovação do identificado Contrato fica 
condicionada à prestação de nova caução pela 
cocontratante nos termos previstos na sua 
Cláusula 8.ª, n.º 2. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 36.º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado em Anexo ao Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, e 
na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar: 
 
1. A renovação do Contrato n.º 88/2019, pelo 

período de 12 (doze) meses, com início a 1 de 
maio de 2021, condicionada à prestação da 
caução pela cocontratante RICOH 
PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA, nos termos 
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previstos nas Cláusulas 2.ª e 8.ª, n.º 2, ambas 
do identificado Contrato; 

 
2. A notificação da cocontratante RICOH 

PORTUGAL, UNIPESSOAL, LDA da 
deliberação de renovação contratual ora 
tomada pela Câmara Municipal. 

 
Loures, 1 de março de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada, 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 a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110022//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  AA  LLIIGGAA  OOSS  AAMMIIGGOOSS  DDAA  MMIINNAA  DDEE  
SSÃÃOO  DDOOMMIINNGGOOSS  EE  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  EEDDUUAARRDDOO  GGAAGGEEIIRROO;;  --  AA  
TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  LLIIGGAA  
DDOOSS  AAMMIIGGOOSS  DDAA  MMIINNAA  DDEE  SSÃÃOO  DDOOMMIINNGGOOSS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. O Cante Alentejano foi considerado pela 

Unesco Património Imaterial da Humanidade 
desde 27 de novembro de 2014; 

 
B. Através do canto, os grupos corais dão a 

conhecer os seus usos e costumes de forma 
diversificada e cultural; 

 
C. O Município de Loures promove o projeto 

Oficina do Cante Alentejano junto da 
comunidade educativa; 

 
D. É competência da Câmara Municipal apoiar 

atividades de natureza social, cultural, 
educativa, desportiva ou outra de interesse 
para o município. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual: 

 
1. Aprovar o protocolo de colaboração a celebrar 

entre o Município de Loures, a Liga dos Amigos 
da Mina de São Domingos e o Agrupamento de 
Escolas Eduardo Gageiro; 
 

2. Aprovar a transferência da verba para a Liga 
dos Amigos da Mina de São Domingos, no 
valor de 8.622,30 € (oito mil, seiscentos e vinte 
e dois euros e trinta cêntimos), nos moldes 
previstos na informação n.º 21/DISE/MLS, de 3 
de fevereiro de 2021. 

 
Loures, 1 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada, com os votos a favor do Senhor 
Presidente da Câmara, do Senhor Vice-
Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, das 
senhoras Vereadoras e os senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Votaram contra a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Colaboração está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110033//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  IIPPSSSS  EE  ÀÀSS  UUNNIIÕÕEESS  DDEE  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA  EE  
DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. O atual estado de emergência e as limitações 

impostas ao funcionamento das instituições 
particulares de solidariedade social (IPSS) 
como forma de combate à pandemia da 
COVID-19, nomeadamente o determinado pela 
Portaria n.º 28/2021, de 8 de fevereiro, que 
obriga ao encerramento temporário das 
respostas sociais de Creche e Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO) e ao desconto 
de pelo menos 40% por utente no valor das 
mensalidades a cobrar, sem contrapartida 
financeira por parte do Ministério da tutela, bem 
como ao funcionamento à distância das 
respostas sociais de Estabelecimento de 
Educação Pré-Escolar (JI) e Centro de 
Atividades de Tempos Livres (CATL), têm um 



 

 
N.º 5 

 

 
 

11 de MARÇO 
de 2021 

 
 
 
 

20 

 

forte impacto negativo na sua sustentabilidade 
financeira; 

 
B. É entendimento do Município de Loures atribuir 

apoio financeiro extraordinário às IPSS 
prestadoras das respostas sociais acima 
referidas, permitindo-lhes não só fazer face às 
dificuldades financeiras decorrentes da redução 
do valor das mensalidades auferidas, como 
também minorar o esforço solidário despendido 
pelas entidades na ajuda aos pais e 
encarregados de educação;  

 
C. O apoio financeiro extraordinário às IPSS 

consiste na atribuição de 50,00€ por utente em 
resposta social de Creche e de Centro de 
Atividades Ocupacionais (CAO), e de 30,00€ 
por utente em resposta social de 
Estabelecimento de Educação Pré-Escolar (JI) 
e de Centro de Atividades de Tempos Livres 
(CATL); 

 
D. Se considera pertinente incluir neste apoio 

financeiro extraordinário as respostas sociais 
em apreço prestadas pelas União de 
Freguesias de Moscavide e Portela e União de 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho, 
possibilitando-lhes a adoção de critérios 
semelhantes aos praticados pelas instituições 
sociais, no que se refere à redução dos 
encargos mensais a despender pelos 
encarregados de educação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 
23.º e da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a atribuição de apoio financeiro às 
IPSS no valor total de 151.400,00€ (cento e 
cinquenta e um mil e quatrocentos euros) e a 
atribuição de apoio financeiro às Uniões de 
Freguesias de Moscavide e Portela e de Sacavém 
e Prior Velho no valor de 9.630,00€ (nove mil 
seiscentos e trinta euros), de acordo com o 
seguinte quadro: 

 
 

NIPC INSTITUIÇÃO  Verba a atribuir 

 

504 647 270 
ABA - Associação 
Beneficente de Ajuda 3.230,00 €  

503 666 602 Associação Cantinho da 
Pequenada 

1.710,00 €  

502 858 486 
Associação Cantinho das 
Crianças do Prior Velho 3.090,00 €  

NIPC INSTITUIÇÃO  Verba a atribuir 

501 116 516  
Associação de Moradores 
de Santo António dos 
Cavaleiros 

4.750,00 €  

503 180 360 
Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos de 
São Julião do Tojal 

1.500,00 €  

503 045 020 Associação Dr. João dos 
Santos 

9.850,00 €  

500 962 081 Associação Luiz Pereira 
Motta 16.300,00 €  

501 400 206 Associação O Saltarico 13.470,00 €  

501 626 026 Associação Pomba da Paz - 
I.P.S.S. 5.010,00 €  

502 337 265 Associação Vida Abundante 2.700,00 €  

503 018 090 Associação Vida Cristã 
Filadélfia 5.100,00 €  

501 382 399 
Centro Cultural e Social de 
Santo António dos 
Cavaleiros 

6.110,00 €  

501 391 509 
Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 5.760,00 €  

501 404 457 Centro Social de Sacavém 4.200,00 €  

502 107 227 
Centro Social e Paroquial 
da Bobadela  3.800,00 €  

501 683 755 Centro Social e Paroquial 
de S. Pedro de Lousa 1.170,00 €  

502 346 841 
Centro Social e Paroquial 
Nuno Álvares Pereira de S. 
Tiago de Camarate 

8.770,00 €  

500 954 941 
Centro Social Paroquial de 
Moscavide  7.470,00 €  

503 013 862 CPR - Conselho Português 
para os Refugiados  

3.050,00 €  

502 708 697 

CREACIL - Cooperativa de 
Reabilitação Educação 
Animação para a 
Comunidade Integrada do 
Concelho de Loures, CRL 

1.400,00 €  

501 116 028 CREVIDE - Creche Popular 
de Moscavide 

7.790,00 €  

500 989 877 
Fundação da Obra de 
Nossa Senhora da 
Purificação 

4.660,00 €  

502 088 672 Instituição de Apoio Social 
da Freguesia de Bucelas  4.250,00 €  

500 846 740 Jardim de Infância Nossa 
Senhora dos Anjos 

9.000,00 €  

501 354 760 Jardim de Infância O Nosso 
Mundo 1.020,00 €  

502 909 927 NUCLISOL – Jean Piaget 8.170,00 €  

504 615 483 

 
Obra Nacional da Pastoral 
dos Ciganos, Centro Verdini 
  

1.920,00 €  



 

 
N.º 5 

 

 
 

11 de MARÇO 
de 2021 

 
 
 
 

21 

 

NIPC INSTITUIÇÃO  Verba a atribuir 

505 391 198 

START.SOCIAL - 
Cooperativa Sócio 
Educativa para 
Desenvolvimento 
Comunitário, CRL  

6.150,00 €   

510 838 162 
União de Freguesias de 
Moscavide e Portela 8.610,00 €  

510 839 355 União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho 1.020,00 €  

 
Loures, 3 de março de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110044//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  11  
((UUMM))  PPOOSSTTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  
DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVííNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  AA  AAFFEETTAARR  AAOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA,,  DDEESSPPOORRTTOO  EE  
JJUUVVEENNTTUUDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

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

 
B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 

 
C. No Mapa de Pessoal está previsto e não 

ocupado um posto de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Comunicação Empresarial e Relações 
Públicas; 

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

Geral de Trabalho em Funções Públicas, 

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

 
E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 

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

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

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, na 
sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 20 
de janeiro de 2021, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

 
G. O Município de Loures não assume a posição 

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

 
H. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de um Técnico Superior na área 
de formação académica de Comunicação 
Empresarial e Relações Públicas, tendo em 
conta as atividades de natureza permanente a 
desenvolver pelos serviços municipais.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para ocupação de um posto de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral de 
Técnico Superior, da área de formação académica 
de Comunicação Empresarial e Relações 
Públicas, para constituição de vínculo de emprego 
público, na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a 
afetar ao Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude. 
 
Loures, 1 de março de 2021. 
 

(…) 
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(Aprovada por unanimidade) 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  110055//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  33  ((TTRRÊÊSS))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  
FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  AA  
AAFFEETTAARR  AAOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  EEXXEERRCCIICCIIOO  DDEE  FFUUNNÇÇÕÕEESS  NNOOSS  
EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOOSS  DDEE  EENNSSIINNOO  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

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

B. Por deliberação tomada na 81.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
10 de fevereiro de 2021 e na 5.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, foi 
aprovada a alteração do Mapa de Pessoal de 
2021; 

 
C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 

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

 
D. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Operacional, aprovado 
por deliberação da Câmara Municipal de 
Loures, na sua 45.ª reunião ordinária, realizada 
em 11 de setembro de 2019 e publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de 
novembro de 2019, Aviso n.º 18716/2019, foi 
constituída reserva de recrutamento interna, 
válida até 27 de fevereiro de 2022; 

 
E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 

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

 

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

 
G. Existe relevante interesse público no 

recrutamento de Assistentes Operacionais para 
o exercício de funções nos estabelecimentos 
de ensino do concelho, uma vez que o 
cumprimento dos rácios legalmente estipulados 
não é suficiente para dar resposta integral às 
reais necessidades das unidades educativas, 
onde as dinâmicas escolares estão em 
constante alteração devido à Pandemia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 3 (três) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso 
n.º18716/2019, a afetar ao Departamento de 
Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 
 
Loures, 2 de março de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
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DESPACHO Nº 71/2021 
 

de 1 de março de 2021 
 

(registo E/23618/2021, de 1 de março de 2021) 
  
  

DDEECCRREETTOO  NN..ºº  33--FF//22002211,,  DDEE  2266  DDEE  FFEEVVEERREEIIRROO  
––  QQUUEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  

EESSTTAADDOO  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  DDEECCRREETTAADDOO  PPEELLOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  RREEPPÚÚBBLLIICCAA  --  DDEECCRREETTOO  NN..ºº  

2211--AA//22002211,,  DDEE  2255  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 e a 
vigilância de novas variantes e que a vacinação 
possa cobrir uma parte significativa da 
população mais vulnerável para a COVID -19, 
contribuindo para a crescente imunidade de 
grupo; 

 
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. Os peritos de saúde pública recomendam que 

o futuro desconfinamento deve ser planeado 
por fases, com base em dados objetivos, como 
a matriz de risco, com mais testes e mais 
rastreio, para ser bem-sucedido; 

 
G. Em consequência, o Presidente da República, 

decidiu decretar a renovação, uma vez mais do 
estado de emergência, através do Decreto n.º 
21-A/2021, de 25 de fevereiro, com a 
autorização da Assembleia da República n.º 
69-A/2021, de 25 de fevereiro; 

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

F/2021, de 26 de fevereiro, regulamentar o 
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; 

 
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 16 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 
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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; 

 
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 
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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 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-F/2021, 
de 26 de fevereiro, que regulamenta a 
renovação do Estado de Emergência decretado 
pelo Presidente da República, pelo Decreto n.º 
21-A/2021, de 25 de fevereiro, entrando em 
vigor às 00:00 horas do dia 02 de março de 
2021 e cessando às 23:59 horas do dia 16 de 
março de 2021, não prejudicando outras 
medidas que já foram adotadas no âmbito do 
combate à doença COVID -19, prevalecendo 
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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 
 
 
 

DESPACHO Nº 72/2021 
 

de 3 de março de 2021 
 

(registo E/24647/2021, de 3 de março de 2021) 
 
 

DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

GGEESSTTÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  
 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, considerando ainda as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 25 de 
outubro de 2017, bem como as minhas 
competências próprias;  

 
2. Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, e ainda no disposto nos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, delego e subdelego 
na licenciada Susana Paula Custódio dos 
Santos Fonseca, Chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, as seguintes 
competências: 

 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas autorizadas 

ou em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 

euros), IVA incluído, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes de 
outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 

  
4. Autorizar a realização de despesas e a escolha 

do procedimento de contrato de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), Iva incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DGF.   
 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

   
5. Autorizar o gozo da compensação pelo trabalho 

em dias de descanso semanal obrigatório; 
 

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

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 

 
8. Autorizar a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

 
IV - No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

  
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

nos casos de deserção, bem como por falta de 
pagamento de taxas e despesas;  

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 01 de março de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO Nº 73/2021 
 

de 3 de março de 2021 
 

(registo E/24673/2021, de 3 de março de 2021) 
 
 

DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÂÂOO  DDEE  

CCOONNTTAABBIILLIIDDAADDEE  EE  PPAATTRRIIMMOONNIIOO  
 
 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, considerando ainda as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 25 de 
outubro de 2017, bem como as minhas 
competências próprias;  

 
2. Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, e ainda no disposto nos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, delego e subdelego 
na licenciada Paula Cristina Martins Louro, 
Chefe de Divisão de Contabilidade e 
Património, as seguintes competências: 

 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa:  
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas autorizadas 

ou em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a escolha 

do procedimento de contrato de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), Iva incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DCP.   

 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

  
5. Autorizar o gozo da compensação pelo trabalho 

em dias de descanso semanal obrigatório; 
 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

 
2. Elaborar e manter atualizado o cadastro dos 

bens moveis e imóveis do município;  
 
3. Praticar os atos necessários à gestão e 

administração do Património Municipal 
designadamente assegurando a sua 
conservação, manutenção e valorização, com 
exceção do património afeto à habitação social.  
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IV - No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 01 de março de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO Nº 74/2021 
 

de 3 de março de 2021 
 

(registo E/24704/2021, de 3 de março de 2021) 
 
 

DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  CCHHEEFFEE  DDAA  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  

CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  EE  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTTOO  
 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, considerando ainda as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 25 de 
outubro de 2017, bem como as minhas 
competências próprias;  
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2. Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, e ainda no disposto nos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, delego e subdelego 
no licenciado Viriato Semião Ferreira de 
Aguilar, Chefe de Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento, as seguintes 
competências: 

 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

 
2. Propor o pagamento das despesas autorizadas 

ou em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4. Autorizar a realização de despesas e a escolha 

do procedimento de contrato de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00 € (cinco mil 
euros), Iva incluído; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

DCA.   
 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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

   
5. Autorizar o gozo da compensação pelo trabalho 

em dias de descanso semanal obrigatório; 
 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

acordo com os critérios definidos. 
 
III - Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor; 
 
IV - No âmbito do Procedimento 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

  
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da 

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

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 01 de março de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 

DESPACHO Nº 81/2021 
 

de 5 de março de 2021 
 

(registo E/25662/2021, de 5 de março de 2021) 
 
 

DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  EE  SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  

DDEEPPLLAANNEEAAMMEENNTTOO  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  
AATTIIVVIIDDAADDEESS  

 
1. Tendo em vista conferir maior eficiência à 

gestão da atividade municipal e funcionamento 
dos serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, considerando ainda as 
competências que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal na sua reunião de 25 de 
outubro de 2017, bem como as minhas 
competências próprias;  

 
2. Ao abrigo do estatuído no artigo 38.º, do Anexo 

I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, e ainda no disposto nos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, delego e subdelego 
no licenciado Luís Paulo Moreira Jorge 
Pereira, Chefe de Divisão de Planeamento e 
Controlo de Atividades, as seguintes 
competências: 

 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de formação 

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

2. Propor o pagamento das despesas autorizadas ou 
em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais; 

 
3. Autorizar o pagamento de despesas até ao valor 

de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil euros), IVA 
incluído, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou decorrentes de outras 
obrigações municipais previamente autorizados;  
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4. Autorizar a realização de despesas e a escolha do 
procedimento de contrato de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços até ao 
valor de 5.000,00 € (cinco mil euros), Iva incluído; 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DPCA.   

 
II - Em matéria de Gestão de Recursos 

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

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

 
2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 

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

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 

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

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

 
5. Autorizar o gozo da compensação pelo trabalho 

em dias de descanso semanal obrigatório; 
 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 
7. Propor a instauração de procedimento 

disciplinar; 
 
8. Autorizar a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
9. Propor a participação em formação interna, de 

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

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

 
IV - No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 

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

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

 
2. Autorizar a passagem de certidões ou 

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

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

 
4. As competências necessárias à direção dos 

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

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

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

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

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

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

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da 

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

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

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 01 de março de 
2021, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 
 

AVISO nº 3857/2021 
 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddee  mmoobbiilliiddaaddeess  
iinntteerrccaarrrreeiirraass  ee  iinntteerrccaatteeggoorriiaass  

 
Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, e por proposta de deliberação n.º 
620/2020, aprovada na 77.ª reunião Ordinária da 

Câmara Municipal de Loures, de 16/12/2020, foi 
aprovada a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias dos trabalhadores, 
Armando José Aguiar Nunes, Cláudia Sofia da 
Cruz Candeias Mestre e Rodrigo Padilha Neves 
para a categoria de Técnico Superior, Helena 
Isabel Sousa Moreira e Vasco de Lacerda para a 
categoria de Assistente Técnico, Maria de Fátima 
Fernandes Antunes Freire, Paulo Jorge Nunes 
Coelho, Paulo Jorge Oliveira Santos e Pedro 
Manuel Coutinho da Silva para a categoria de 
Encarregado Operacional, com efeitos a 01 de 
dezembro de 2020. 
 
17 de dezembro de 2020 
 
O Diretor do Departamento de Recursos 
Humanos,  
 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 

AVISO nº 3858/2021 
 
 

CCoonnssoolliiddaaççããoo  ddeeffiinniittiivvaa  ddaa  mmoobbiilliiddaaddee  nnaa  
ccaatteeggoorriiaa  ddaa  ttrraabbaallhhaaddoorraa  IIssaabbeell  MMaarriiaa  ddaa  

CCoossttaa  CCaarrvvaallhhoo  AAmmaaddoo  
  

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas, e 
por acordo da trabalhadora, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na categoria 
da Coordenadora Técnica Isabel Maria da Costa 
Carvalho Amado nesta Câmara Municipal, com 
efeitos a 31 de dezembro de 2020, 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. 
 
11 de fevereiro de 2021 
 
O Diretor do Departamento dos Recursos 
Humanos, 
 
 

(a) Carlos Santos 
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AVISO nº 4184/2021 
 

CCrriiaaççããoo  ddee  SSuubbuunniiddaaddeess  OOrrggâânniiccaass  
 
Considerando a adaptação permanente dos 
serviços às necessidades de funcionamento e a 
otimização dos recursos, a adoção de medidas 
que assegurem a maior eficiência e agilidade no 
funcionamento dos serviços, assim como a 
predominante realização de funções de natureza 
executiva e operacional, verifica-se a necessidade 
da criação de uma subunidade orgânica flexível 
com o nível de secção no Departamento de 
Ambiente, coordenada por coordenador técnico da 
carreira de assistente técnico. 
 
Desta forma e dentro dos limites fixados na a) n.º 
1 do artigo 4.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
publicada no Diário da República, 2.ª série - N.º 
205 de 24 de outubro de 2019 - Despacho n.º 
9712/2019, e de acordo com o artigo 8.º do 
Decreto-Lei n.º 305/2009 de 23 de outubro, 
determino a criação da Subunidade Orgânica de 
Cemitérios e Crematório, na dependência da 
Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA), 
conforme o Despacho n.º 48/2021 de 04 de 
fevereiro de 2021: 
 

I 
 

Da subunidade orgânica de cemitérios e 
crematório 

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

cremações e trasladações; 
 

b) Análise da documentação exigida, de acordo 
com a legislação em vigor, para os atos de 
inumação, exumação, cremação, trasladação e 
averbamentos; 
 

c) Gestão e manutenção dos espaços cemiteriais 
e forno crematório; 
 

d) Receção de taxas devidas ao município no 
âmbito da atividade cemiterial, emissão de 
guias de pagamento, depósitos e elaboração 
de mapas de caixa; 
 

e) Elaboração de propostas de aquisição de bens 
e serviços de manutenção e reparação de 
equipamentos; 
 

f) Gestão de máquinas afetas aos cemitérios; 

 
g) Gestão de recursos humanos - elaboração de 

escalas de controlo e assiduidade; 
 

h) Elaboração de ofícios, notificações e editais; 
 

i) Garantir o cumprimento do estabelecido no 
manual de procedimentos para os espaços 
cemiteriais e talhões/jazigos particulares; 
 

j) Articulação com os agentes funerários no 
sentido de garantir o cumprimento das normas 
cemiteriais e crematório; 
 

k) Preparação de atividades diversas, a realizar 
no espaço cemiterial. 

 
12 de fevereiro de 2021 
 
O Presidente da Câmara Municipal de Loures,  
 
 

(a) Bernardino Soares 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 91/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

ORGANOGRAMA DAS PONDERAÇÕES (SUB-PROGRAMA A) 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE APOIO AO PROGRAMA MAIS DESPORTO EM 

LOURES 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO DA CANDIDATURA 

 



MINUTA DE CONTRATO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que: 

a) Incumbe ao Estado em colaboração com as associações e coletividades desportivas 

promover, estimular e orientar a prática e a difusão da cultura física e do desporto, de acordo 

com o nº 1 do artigo 79º, da Constituição da República Portuguesa; 

b) Compete à Câmara Municipal apoiar entidades e atividades de interesse municipal 

designadamente de caráter desportivo, de acordo com as alíneas o) e u) do nº 1 do artigo 33º 

do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

c) Os apoios ou comparticipações financeiras concedidas pelas autarquias locais, na área do 

desporto, são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, de acordo 

com o nº 3 do artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro; 

d) As entidades beneficiárias de apoios ou comparticipações financeiras, na área do desporto 

ficam sujeitas a fiscalização por parte da entidade concedente, de acordo com o nº 4 do artigo 

46º, da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro; 

e) Os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos pelos municípios devem ser objeto 

de contratos programas de desenvolvimento desportivo, nos termos enunciados no Decreto-

Lei nº 273/2009, de 1 de outubro; 

Entre: 

1) Município de Loures, pessoa coletiva de direito público nº 501 294 996, com sede na Praça 

da Liberdade,2674-501, Loures, representada por Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 

de Presidente da respetiva Câmara Municipal, adiante designado como entidade concedente 

ou primeiro outorgante e  

2) (designação da associação), NIPC, morada da sede, representação, adiante designada como 

entidade beneficiária ou segundo outorgante 

É celebrado o presente Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo que se regerá 

pelas cláusulas seguintes: 

 

Cláusula primeira 

Objeto 

1- O presente contrato tem por objeto a execução de um programa de desenvolvimento 

desportivo apresentado pela entidade beneficiária, para a época desportiva de ____/____. 

2 – O programa de desenvolvimento desportivo, que constitui anexo ao presente contrato e se 

dá por integralmente reproduzido, obedece ao disposto no Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de 

outubro. 
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Cláusula segunda 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio financeiro, para comparticipação na realização do 

programa de desenvolvimento desportivo em anexo.  

2. Fiscalizar a execução do presente contrato-programa, recorrendo a todos os procedimentos 

administrativos adequados para este fim, nomeadamente através da realização de inspeções, 

inquéritos e sindicâncias ou determinando a realização de auditoria (s) por entidade externa. 

 

Cláusula terceira 

Obrigações do Segundo Outorgante 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 

1 - Assegurar a execução integral e atempada do programa de desenvolvimento desportivo 

anexo a este contrato; 

2 - Assegurar a execução integral dos termos do presente contrato; 

3 - Afetar todos os apoios financeiros, materiais e logísticos concedidos exclusivamente à 

execução do programa de desenvolvimento desportivo objeto deste contrato; 

4 - Informar de imediato a entidade concedente de quaisquer factos que sejam suscetíveis de 

perturbar a normal execução do contrato; 

5 - Incluir nos seus relatórios anuais de atividade uma referência expressa à execução do 

contrato programa; 

6 - Elaborar e enviar à entidade concedente, no prazo de 30 dias após o final do período de 

execução mencionado na cláusula terceira, um relatório final sobre a execução do contrato 

programa; 

7 - Prestar quaisquer informações ou apresentar documentos solicitados pela entidade 

concedente que respeitem à execução do programa de desenvolvimento desportivo; 

8 – Participar no mínimo de um evento de organização municipal, mediante acordo das partes 

no que refere à data; 

9 – Disponibilizar nas suas instalações, quando delas disponha, espaço para colocação de 

suporte publicitário alusivo ao Município de Loures. 

 

Cláusula quarta 

Duração do contrato 

O presente contrato vigora pelo período correspondente à época desportiva 2020/2021. 

 



3 
 

 

 

 

Cláusula quinta 

Comparticipação financeira 

 

1 - Pela execução do programa de desenvolvimento desportivo, o segundo outorgante é 

beneficiário de um apoio financeiro por parte do primeiro outorgante, em regime de 

comparticipação, no valor de __________(por extenso). 

2 – A comparticipação é liquidada, integralmente no ano de 2021. 

3 – Para efeitos do disposto no número anterior, a entidade que beneficia de apoios 

financeiros deve prestar consentimento expresso para a consulta da respetiva situação 

tributária pelos serviços da entidade concedente, nos termos previstos, no nº1 do artigo 4º do 

Decreto-Lei nº 114/2007, de 19 de abril. 

4 – O pagamento da comparticipação financeira depende da inexistência, à data do mesmo de 

uma situação de incumprimento por parte do beneficiário das suas obrigações fiscais ou para 

com a segurança social. 

 

Cláusula sexta 

Acompanhamento e controlo de execução 

1 – O primeiro outorgante exerce a fiscalização da execução do contrato-programa, podendo 

realizar para o efeito, inspeções, inquéritos e sindicâncias. 

2 – A entidade beneficiária deve prestar à entidade concedente de comparticipação financeira 

todas as informações por esta solicitadas acerca da execução do presente contrato. 

 

Cláusula sétima 

Revisão 

O presente contrato pode ser modificado ou revisto nos termos do artigo 21º, do Decreto-Lei 

nº 273/2009, de 1 de outubro. 

Cláusula Oitava 

Suspensão 

Os benefícios financeiros concedidos ao abrigo do presente contrato suspendem-se se a 

entidade beneficiária se encontrar, em qualquer momento, em situação de incumprimento das 

suas obrigações tributárias ou para com a segurança social. 
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Cláusula nona 

Cessação 

1 – A vigência do presente contrato cessa: 

a) Quando esteja concluído o programa de desenvolvimento desportivo que constitui o seu 

objeto; 

b) Quando, por causa não imputável à entidade responsável pela execução do programa, se 

torne objetiva e definitivamente impossível a realização dos seus objetivos; 

c) Quando a entidade concedente do apoio exerça o seu direito de resolver o contrato; 

d) Quando, não forem apresentados os documentos a que se refere o nº 2 do artigo 25º, do 

Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro; 

2 – A cessação do contrato efetua-se através de notificação dirigida à parte outorgante, no 

prazo máximo de 30 dias a contar do conhecimento do facto que lhe serve de fundamento. 

 

Cláusula Décima 

Direito à restituição 

É aplicável o disposto no artigo 29º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

 

Cláusula Décima Primeira 

Publicidade 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

273/2009, de 1 de outubro. 

 

Cláusula Décima Segunda 

Omissões 

Nos casos omissos é aplicável o regime jurídico dos contratos programa de desenvolvimento 

desportivo, aprovado pelo Decreto-lei nº 273/2009, de 1 de outubro, e as demais normas de 

direito administrativo. 
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Cláusula Décima Terceira 

Entrada em vigor  

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação, nos termos do nº 1 do 

artigo 14º do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 de outubro. 

 

 O presente acordo que vai ser assinado pelas partes consta de dois exemplares, ambos 

fazendo igualmente fé, e ficando um exemplar na posse de cada um dos Outorgantes. 

 

 

Loures, __ de _________ de 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Loures 

 

 

________________________________________ 

Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 

 

 

Designação da Associação 

 

 

________________________________________ 

Cargo 

Nome do representante 
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PRO GR AMA MUN IC IPAL  MAIS  DES PO RT O  E M LO URE S  

= N O R M A S  D E  P A R T I C I P A Ç Ã O  E  C R I T É R I O S  D E  A P O I O  = 

ÉPOCA DESPORTIVA 2020/2021 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

O fenómeno desportivo tem assumido um papel de destaque na sociedade atual, contribuindo 

de forma inequívoca como um dos principais meios de educação e formação da população em 

geral. 

 

O Associativismo Desportivo é, sem dúvida, um elemento de extrema importância na estrutura 

do Sistema Desportivo Nacional, apresentando um papel essencial no fomento da prática 

desportiva regular, contribuindo determinantemente para o processo de desenvolvimento 

desportivo, a nível Local, Regional e Nacional. 

A Câmara Municipal de Loures, consciente desta realidade, procura com a implementação do 

Programa Mais Desporto em Loures, estruturar de forma justa e criteriosa um apoio coerente 

com as suas possibilidades e em consonância com o trabalho desenvolvido pelas diversas 

entidades, como meio de promoção do desporto e de formação de praticantes. 

Relativamente ao enquadramento legal, o apoio ao tecido associativo justifica-se através da 

aplicação do artigo 79º da Constituição da República Portuguesa, que refere a incumbência do 

Estado, em colaboração com as escolas e as associações e coletividades desportivas, promover, 

estimular, orientar e apoiar a prática e a difusão da cultura física e do desporto; do artigo 46º, da 

Lei de Bases da Atividade Física e do Desporto, relativo aos beneficiários de apoios ou 

comparticipações financeiras por parte do Estado, das Regiões Autónomas e das autarquias 

locais; do Decreto-Lei n.º 273/2009 de 01/10 relativo ao regime jurídico dos contratos-programa 

de desenvolvimento desportivo; e ao Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12/09, que estabelece o 

quadro de competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias. 
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Este é um instrumento de apoio, com expressão de cariz financeiro, que inclui de forma 

abrangente as diversas formas de estar no fenómeno desportivo. 

Para além de considerar as diversas modalidades e a participação em competições do calendário 

oficial das diversas Associações e Federações de modalidade, reconhecidas pelo Instituto 

Português do Desporto e Juventude (IPDJ), pretende valorizar-se a ação das entidades no 

concelho, quer em termos quantitativos, quer em termos qualitativos. 

É disso exemplo a preocupação em conhecer e valorizar o trabalho que é desenvolvido junto da 

população com deficiência que pratica desporto. 

Interessa também considerar e valorizar, entre os praticantes integrados no Movimento 

Associativo do concelho de Loures, aqueles que, não se encontrando abrangidos na participação 

no desporto de competição, têm o seu lugar na prática desportiva de modo informal. 

É valorizada a participação das entidades em eventos ou projetos municipais de âmbito 

desportivo.  

É valorizada a prática desportiva no feminino. 

É reconhecida a formação dos treinadores, elementos fundamentais e indispensáveis na 

atividade das entidades, independentemente da forma como se situem estes praticantes no 

fenómeno desportivo. 

Pretende-se, assim, considerar todas as expressões do desporto e da atividade física e 

desportiva, independentemente do nível de execução, da participação ou não em competições, 

ou de qualquer limitação permanente ou temporária de cada um dos praticantes. 

 

Por fim, é reconhecido e estimulado o trabalho mais eclético que as entidades vêm 

desenvolvendo ou possam vir a desenvolver, nas várias formas de expressão do desporto, 

nomeadamente na sua vertente de formação e iniciação desportiva. 
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1 - Objeto 

Fomentar a prática desportiva regular, formal e informal, promovida pelo movimento associativo 

desportivo do Concelho de Loures. 

 

2 - Destinatários 

As associações com prática regular desportiva e clubes de praticantes, com sede ou delegação 

no concelho de Loures, que comprovadamente desenvolvam a sua prática no âmbito territorial 

do concelho de Loures. 

 

3 - Objetivos 

3.1. Fomentar a prática desportiva regular, devidamente enquadrada pelo tecido associativo do 

concelho de Loures, nomeadamente ao nível da formação e iniciação desportiva, ao nível da 

participação feminina e ao nível da prática das pessoas com deficiência. 

3.2. Sensibilizar para a necessidade de incluir todos os potenciais praticantes, 

independentemente da sua condição em termos de performance desportiva. 

3.3. Sensibilizar o movimento associativo desportivo para o estabelecimento de parcerias a nível 

local, com o intuito de estender a prática desportiva a todos os cidadãos, nomeadamente 

através da divulgação das suas modalidades desportivas junto de estabelecimentos de 

ensino ou outras entidades que prestem serviço social, ou outro, à população. 

 

4 – Condições de candidatura 

4.1. Para efeitos da apresentação de candidatura, as entidades têm que reunir as seguintes 

condições: 

a) ter a sua sede social ou delegação na área do Município de Loures; 

b) encontrar-se legalmente constituídas, no âmbito da modalidade a que se candidatam, no 

concelho de Loures; 

c) manter atividade regular na área territorial do concelho de Loures, no âmbito da 

modalidade a que se candidatam; 

d) encontrar-se inscritas no Registo Municipal de Associações de Loures. 
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4.2. A candidatura ao Programa Municipal Mais Desporto em Loures ocorre no mês de março, 

tendo como referência a época desportiva em curso. 

Relativamente à participação de atletas e equipas das modalidades individuais em 

campeonatos distritais, regionais ou nacionais, a referência será a época desportiva 

anterior. 

 

4.3. Documentação a entregar 

O formulário de candidatura, e documentos comprovativos dos dados nele inscritos pela 

entidade, nomeadamente: 

 - apresentação de comprovativo das inscrições dos atletas na Federação ou associação 

da modalidade, ou lista de segurados no caso dos atletas não federados; 

- apresentação do comprovativo da formação dos treinadores (certidão TPTD); 

- apresentação de documento comprovativo, sob a forma de atestado médico, 

relativamente a praticantes com deficiência; 

- apresentação de documento comprovativo da participação nos campeonatos 

considerados na candidatura, e do local de realização do campeonato, de acordo com o 

solicitado no formulário referido. 

O formulário de candidatura é disponibilizado pelo Município de Loures, e deve ser 

preenchido na sua totalidade, sob pena de não poder ser considerada a candidatura para 

efeitos de avaliação e consequente apoio. 

O não preenchimento de todos os campos e/ou a impossibilidade de confirmação de dados 

indicados na candidatura impedem a participação das entidades no Programa. 

 

4.4. Podem participar no Programa Municipal Mais Desporto em Loures as entidades que 

integrem outros programas ou projetos municipais, desde que não tenham como expressão final 

uma transferência financeira para o mesmo fim. 
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5 - Tipologia do apoio 

O apoio a disponibilizar é de caracter financeiro, concretizado através de celebração de 

contrato-programa de desenvolvimento desportivo. 

 

6 – Disposição transitória 

De modo a salvaguardar um período de adaptação ao presente modelo de apoio, e em 

conformidade com o aprovado em 2019, considera-se como valor mínimo a atribuir à entidade, 

aquele que tenha recebido no âmbito da sua participação no programa municipal “Desporto 

Mais” na época desportiva 2018/2019, desde que mantenha os pressupostos dessa candidatura 

em 2020, sendo este o último ano de aplicação da presente disposição; 

 

7 - Medida de exceção para a época desportiva 2020/2021 

A suspensão da prática desportiva decorrente da situação de pandemia da doença COVID-19 que 

sucede desde março de 2020, teve impactos muito significativos na atividade dos clubes, 

associações e federações desportivas, levando a que também as competições fossem 

interrompidas para a maioria dos seus praticantes. 

Esta situação é extremamente penalizadora quer para os praticantes quer para os clubes, com 

especial pendor no que se refere à atividade dos escalões de formação. 

De modo a que  os clubes não vejam reduzida ou limitada a expressão financeira do apoio 

previsto através da aplicação do presente programa, cujos critérios têm por base o número de 

atletas, as suas características e a sua participação em eventos e competições desportivas, a 

Câmara Municipal de Loures garante, a título excecional para a corrente época desportiva, que o 

montante a transferir para as entidades que apresentem a sua candidatura não seja inferior ao 

que tenham obtido na época desportiva 2019/2020. 

A aplicação dos critérios de apoio terá em consideração esta particularidade, e integrará de igual 

modo as candidaturas que possam surgir por parte de clubes e modalidades que anteriormente 

não tenham sido presentes ao município. 
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8 –- SUBPROGRAMA MUNICIPAL “A” 

CARACTERIZAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO 

O Subprograma A prevê a constituição de três funções de apoio, dedicadas ao desenvolvimento 

da prática desportiva nos escalões de formação (até aos juniores, inclusive), da iniciação à 

performance desportiva, do lazer à competição, abrangendo a prática formal e a informal, nas 

diversas modalidades desportivas. 

Todos os praticantes a considerar deverão encontrar-se enquadrados por treinadores 

reconhecidos pelo IPDJ, nos termos da legislação aplicável. 

Para efeitos da aplicação do Subprograma A são consideradas as modalidades/atividades 

reconhecidas pelo IPDJ ou com prática regular no Concelho de Loures. 

 

Deste apoio excluem-se os torneios, as taças e as ligas criadas especificamente para 

complementar a competição regular. 

 

As três funções de apoio do Subprograma A são as seguintes (A1, A2 e A3): 

A1 - FUNÇÃO MODALIDADES-ATLETAS-TREINADORES 

Caracteriza e apoia a atividade, no âmbito da oferta desportiva, formal e informal, e o seu 

enquadramento técnico. São fatores de ponderação: 

- a participação feminina na atividade desportiva; 

- a diversidade de modalidades desenvolvidas pela entidade; 

- a inclusão nas classes, nas diversas modalidades, de atletas com deficiência, 

independentemente da sua tipologia (sensorial, motora, cognitiva, mental ou outra); 

- o n.º de atletas, num máximo de 150 por modalidade, considerando-se os federados e 

os não federados; 

- o n.º de atletas até aos 14 anos (≤ 14); 

- o n.º de treinadores devidamente credenciados, no âmbito do referido no presente 

documento. 
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De modo a calcular o apoio financeiro a prestar às entidades que se candidatem a este 

subprograma, estas deverão indicar, através do preenchimento completo dos impressos a 

disponibilizar pelo Município de Loures: 

A1.1. n.º de secções/identificação das modalidades; 

A1.2. identificação e n.º de atletas federados, por género, com indicação da data de 

nascimento; 

A1.3. identificação e n.º de atletas não federados, por género, com indicação da data de 

nascimento; 

A1.4. identificação e número de certidão do título profissional de treinador de desporto 

(TPTD). 

 

A2 - FUNÇÃO DESPORTO E COMUNIDADE 

Permite diferenciar, valorizar e incentivar a participação das entidades que promovem ou 

organizam projetos e eventos destinados à comunidade, integrados no plano municipal de 

atividades. 

A prática da atividade desportiva deve ser encarada como um veículo promotor da saúde física e 

mental, como forma de contacto social e de ocupação de tempos livres. Assim, a prática 

desportiva é também encarada como forma de lazer e recreação. 

A Autarquia pretende, em sinergia com o tecido associativo do concelho de Loures, fornecer aos 

munícipes a possibilidade de realizarem atividades físicas e desportivas com o devido 

enquadramento técnico, criando um território mais dinâmico, mais cooperante e mais saudável, 

numa perspectiva de Desporto para Todos.  

Para calcular o apoio financeiro a prestar às entidades neste âmbito, são considerados e 

ponderados os seguintes itens: 

A2.1. Participação em projetos e ações do Município; 

A2.2. Coletividade Organizadora – co-organização de iniciativas do plano de ação 

municipal. 
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A3 - FUNÇÃO DESPORTO E COMPETIÇÃO  

Apoia a atividade desenvolvida pela entidade, no âmbito da participação nos quadros 

competitivos, ao nível distrital, regional ou nacional. 

São considerados, em cada modalidade, um máximo de: 

- oito equipas (modalidades coletivas); 

- quinze atletas por escalão etário e por género (modalidades individuais). 

Pretende-se dar relevo à participação dos jovens atletas em campeonatos de nível distrital, 

regional e nacional. 

 

Para calcular o apoio financeiro a prestar às entidades neste âmbito, são considerados e 

ponderados os seguintes itens: 

A3.1. N.º de equipas a participar em campeonato organizado pela Associação ou 

Federação da modalidade – modalidades coletivas, num máximo de oito equipas; 

A3.2. N.º de atletas a participar em campeonato organizado pela Associação ou 

Federação da modalidade  - modalidades individuais, num máximo de quinze atletas. 

 

 

Sobre o valor total a atribuir às entidades, no âmbito do subprogram “A”, é aplicada uma 

majoração 10% sempre que se incluam nas suas classes ou equipas praticantes com deficiência. 
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9 - SUBPROGRAMA MUNICIPAL “B” 

PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR 

O Subprograma B apoia a atividade das entidades com equipas ou atletas a participar nos 

calendários oficiais federativos, no campeonato nacional do escalão sénior. 

Todos os praticantes a considerar deverão encontrar-se enquadrados por treinadores 

reconhecidos pelo IPDJ, nos termos da legislação aplicável. 

Para efeitos da aplicação do Subprograma “B” são consideradas as modalidades reconhecidas 

pelo IPDJ, com prática regular no Concelho de Loures. 

Deste apoio excluem-se os torneios, as taças e as ligas criadas especificamente para 

complementar a competição regular. 

 

B1 - FUNÇÃO APOIO ÀS ENTIDADES COM EQUIPAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR - 

MODALIDADES COLETIVAS 

Apoia a atividade das entidades com equipas a participar nos calendários oficiais federativos, no 

campeonato nacional de seniores, nas modalidades identificadas no quadro seguinte (QUADRO 1), 

de acordo com os valores apresentados. 

QUADRO 1  

Futebol  Andebol  Basquetebol 

Campeonato de Portugal 

Masc. 
7.500,00€ 

 
1ª Divisão 7.500,00€ 

 
ProLiga 7.500,00€ 

1ª divisão – fem. 7.500,00€  2ª Divisão 5.500,00€  1ª Divisão 5.500,00€ 

2ª divisão – fem. 3.750,00€  3ª Divisão 3.500,00€  2ª Divisão 3.500,00€ 

        

Futsal  Hóquei em Patins  Voleibol 

2ª divisão – Masc. 5.500,00€  1ª divisão 7.500,00€  1ª Divisão 7.500,00€ 

1ª divisão – Fem. 5.500,00€  2ª divisão 5.500,00€  2ª Divisão 5.500,00€ 

2ª divisão – Fem. 3.000,00€  3ª divisão 3.500,00€  3ª Divisão 3.500,00€ 

        

Futebol de Praia      

CN Elite – Masc. 3.000,00€      
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B2 - FUNÇÃO APOIO ÀS ENTIDADES COM ATLETAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR - 

MODALIDADES INDIVIDUAIS 

Apoia a atividade das entidades com atletas a participar nos calendários oficiais federativos, no 

campeonato nacional de seniores. 

Consideram-se os valores constantes no quadro 2, de acordo com os cálculos nele descritos. 

São apoiadas as seguintes modalidades com prática no concelho de Loures: atletismo, dança 

desportiva, ginástica acrobática, karaté, sport kempo, taekwondo e ténis de mesa. 

 

QUADRO 2  

Função Objetivo Cálculo 

MATERIAL DE 

DESGASTE RÁPIDO 

a1 

Destina-se a comparticipar as despesas de aquisição de 

material com um valor fixo por atleta participante (15,00€), 

no máximo de 15 atletas. 

15,00€ x n1 

    

DESPESAS 

MÉDICAS 

a2 
Destina-se a comparticipar as despesas médicas e 

medicamentosas, no valor fixo anual de 400,00€. 
400,00€  

    

TREINADORES 
a3 

Destina-se a comparticipar as despesas com o corpo técnico 

cuja creditação deverá ser presente à Câmara Municipal na 

fase de candidatura (valor fixo anual); máximo 2 treinadores: 

    Treinador TPTD Nível III/IV – 600,00€ 

    Treinador TPTD Nível I/II – 400,00€ 

600,00€ 

ou 

400,00€ 

    

DESLOCAÇÕES 
a4 

Destina-se a comparticipar as despesas inerentes aos custos 

com estadia e alimentação dos atletas e respetivos 

treinadores em prova, em deslocações superiores a 50Km, 

com o valor de 40,00€/elemento da equipa, abrangendo um 

máximo de 15 elementos (valor por atleta ou treinador/dia). 

40,00€ x n2 

    

Valor global do apoio a1 + a2 + a3 + a4 

n1 = n.º de atletas participantes na competição, até um máximo de 15; n2 = n.º de atletas/treinadores 

participantes na competição, até um máximo de 15. 
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PROGRAMA MUNICIPAL MAIS DESPORTO EM LOURES 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

2020/2021 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA COLETIVIDADE 

DESIGNAÇÃO _______________________________________________________________________________ 

MORADA __________________________________________________________________________________ 

FREGUESIA _________________________________________________ CÓDIGO POSTAL __________ - _______ 

TELEFONE _____________________________________ TELEMÓVEL ___________________________________ 

E-MAIL ____________________________________________________ NIF ____________________________ 

PRESIDENTE DA DIREÇÃO ____________________________________________ TELEFONE _________________ 

RESPONSÁVEL PELO PREENCHIMENTO ___________________________________ TELEFONE _________________ 

 

2. CARACTERIZAÇÃO 

2.1. CANDIDATURA                                                                                 ____________________________________________ 

                                                                                                                    ____________________________________________ 

QUAIS AS MODALIDADES DESPORTIVAS QUE DESENVOLVE?         ____________________________________________ 

                                                                                                                    ____________________________________________ 

QUAIS OS SUBPROGRAMAS A QUE SE CANDIDATA: 

□  SUBPROGRAMA A – CARACTERIZAÇÃO E FORMAÇÃO (PROGRAMA BASE E APOIO AOS ESCALÕES ETÁRIOS DE FORMAÇÃO)   

□  SUBPROGRAMA B - ESCALÃO SÉNIOR (APENAS SE TIVER ATLETAS E/OU EQUIPAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS NACIONAIS 

DO ESCALÃO SÉNIOR) 
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2.2. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA 

MODALIDADE 

ATLETAS FEDERADOS 
a) ATLETAS NÃO FEDERADOS 

a) b) 

TOTAL POR MODALIDADE = ou < 14 anos >14 anos = ou < 14 anos >14 anos 

F M F M F M F M 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

a)
 É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE LISTAGEM NOMINAL DOS ATLETAS, COM INDICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO 

b) É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE COMPROVATIVO DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS OU LISTA DE SEGURADOS, NO CASO DOS ATLETAS NÃO FEDERADOS 

2 
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2.3. CARACTERIZAÇÃO DA ATIVIDADE DESPORTIVA – INDICAR O LOCAL DE TREINO (NOME DA INSTALAÇÃO DESPORTIVA) 

MODALIDADE 
                                                                                                 ESCALÕES ETÁRIOS OU CLASSES 

Ex.: INFANTIS          
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2.4. IDENTIFICAÇÃO DOS ATLETAS MODALIDADE 
c)______________________________________________ 

NOME 
DATA DE 

NASCIMENTO 
GÉNERO 

(M/F) 
N.º 

FEDERATIVO 
NÃO 

FEDERADO 
COM 

d) 
DEFICIÊNCIA 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

     
 

c)A PRESENTE PÁGINA PODE SER FOTOCOPIADA. PREENCHER UMA POR MODALIDADE. 
  É ACEITE LISTAGEM PRÓPRIA, DESDE QUE CONTENHA OS ELEMENTOS DE IDENTIFICAÇÃO AQUI SOLICITADOS. 
 
d)É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO, SOB A FORMA DE ATESTADO MÉDICO. 

4 
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2.5. ENQUADRAMENTO TÉCNICO/TREINADORES 

NOME MODALIDADE FUNÇÃO 
FORMAÇÃO 

COM – INDICAR N.º 
TPTD 

e) 
SEM 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

e) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DO COMPROVATIVO DA FORMAÇÃO DOS TREINADORES (CÓPIA DA CERTIDÃO TPTD) 
 
 

5 
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SUBPROGRAMA A (APOIO AOS ESCALÕES ETÁRIOS DE FORMAÇÃO EM COMPETIÇÃO) 
2.6. MODALIDADES COLETIVAS - PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DISTRITAIS, REGIONAIS, NACIONAIS 

f) 

DESIGNAÇÃO DO TÍTULO MODALIDADE 
ESCALÃO 
(IDADE) 

NÍVEL DA COMPETIÇÃO (ASSINALAR COM X) 

DISTRITAL REGIONAL NACIONAL 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
f) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO. 

6 
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SUBPROGRAMA A (APOIO AOS ESCALÕES ETÁRIOS DE FORMAÇÃO EM COMPETIÇÃO) 
2.7. MODALIDADES INDIVIDUAIS – PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS DISTRITAIS, REGIONAIS, NACIONAIS 

g) 

NOME DO ATLETA DESIGNAÇÃO DO TÍTULO MODALIDADE 
ESCALÃO 
(IDADE) 

NÍVEL DA COMPETIÇÃO (ASSINALAR COM X) 

DISTRITAL REGIONAL NACIONAL 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
g) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO. 

7 
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SUBPROGRAMA B – (APOIO À PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR) 

2.8. MODALIDADES COLETIVAS 
h) 

DESIGNAÇÃO DO CAMPEONATO DIVISÃO MODALIDADE 
N.º DE ELEMENTOS POR 

EQUIPA 
FEDERAÇÃO DE MODALIDADE QUE 

TUTELA O CAMPEONATO 

     

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

h) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO 
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SUBPROGRAMA B – (APOIO À PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR) 

2.9. MODALIDADES INDIVIDUAIS 
i) 

NOME DO ATLETA DESIGNAÇÃO DO CAMPEONATO MODALIDADE LOCAL 
NOME DO 

TREINADOR 
FEDERAÇÃO DE MODALIDADE 

QUE TUTELA O CAMPEONATO 

      

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    

 
 

    
i) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO E DE IDENTIFICAÇÃO DO LOCAL DE REALIZAÇÃO 

9 
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Declaro sob compromisso de honra corresponderem à verdade todas as informações prestadas neste formulário 

e documentos anexos. 

 

 

Data: Loures, ____/____/_________    __________________________________________________ 

(ASSINATURA DO DIRIGENTE/CARIMBO DA ENTIDADE) 

 

 

 

 

 

 

 

2.10. DOCUMENTOS ANEXOS AO PRESENTE FORMULÁRIO 

   □   PLANO DE ATIVIDADES 

   □   COMPROVATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS FEDERADOS         

   □   COMPROVATIVOS DA INSCRIÇÃO (SEGURO) DOS ATLETAS NÃO FEDERADOS         

   □   COMPROVATIVOS DA FORMAÇÃO DOS TREINADORES (CÓPIA DAS CERTIDÕES TPTD)         

   □   LISTAGEM NOMINAL DOS ATLETAS, COM INDICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO         

   □   COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NOS CAMPEONATOS DISTRITAIS, REGIONAIS E NACIONAIS         

   □   ATESTADOS MÉDICOS, REFERENTES A ATLETAS COM DEFICIÊNCIA 

OUTROS: 

   □    

   □    

   □    

   □    

10 
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Programa Municipal Mais Desporto em Loures – Ficha de avaliação de candidatura 

 

PROGRAMA MUNICIPAL MAIS DESPORTO EM LOURES 

FICHA DE AVALIAÇÃO DE CANDIDATURA 

Época __________________ 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DA COLETIVIDADE 

_________________________________________________________________________________________ 

NIF ____________________ INTERLOCUTOR _____________________________ CONTACTO ________________ 

DATA DA RECEPÇÃO DA CANDIDATURA: ________________________  WEBDOC: _________________________  

 

2. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE CANDIDATURA SIM NÃO 

NO PRAZO DEFINIDO (MÊS DE NOVEMBRO)   

SEDE SOCIAL OU DELEGAÇÃO NO CONCELHO DE LOURES*   

LEGALMENTE CONSTITUÍDA*   

ATIVIDADE REGULAR NO CONCELHO DE LOURES*   

INSCRITA NO REGISTO MUNICIPAL DE ASSOCIAÇÕES DE LOURES*   

* CONDIÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

3. DOCUMENTOS ENTREGUES MODALIDADE SIM NÃO 

COMPROVATIVOS DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS NA 

FEDERAÇÃO/ASSOCIAÇÃO DE MODALIDADE* 

 
 
 
 

  

LISTA DE SEGURADOS (NÃO FEDERADOS)* 

 
 
 
 

  

APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DO(S) TREINADOR(ES)* 
 
 
 

  

APRESENTAÇÃO DE ATESTADOS MÉDICOS (ATLETAS DEFICIENTES)* 
 
 
 

  

COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO(S) CAMPEONATO(S) E 

INDICAÇÃO DO LOCAL* 

 
 
 

  

* DOCUMENTOS DE ENTREGA OBRIGATÓRIA 

 

 

Valor proposto 

€ 
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4. PREENCHEU TODOS OS CAMPOS DO FORMULÁRIO                 SIM  □              NÃO    □ 

ENCONTRA-SE EM FALTA: 

_________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________________________ 
 

   □   PLANO DE ATIVIDADES E ORÇAMENTO         

   □   COMPROVATIVOS DA INSCRIÇÃO DOS ATLETAS FEDERADOS         

   □   COMPROVATIVOS DA INSCRIÇÃO (SEGURO) DOS ATLETAS NÃO FEDERADOS         

   □   COMPROVATIVOS DA FORMAÇÃO DOS TREINADORES         

   □   LISTAGEM NOMINAL DOS ATLETAS COM IDADE IGUAL OU MENOS A 14 ANOS, COM INDICAÇÃO DA DATA DE 

NASCIMENTO         

OUTROS: 

   □    

QUAIS OS SUBPROGRAMAS A QUE SE CANDIDATA: 

□    SUBPROGRAMA A – CARACTERIZAÇÃO BASE E APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO            

_________________________________________________________________  

□  SUBPROGRAMA B – PARTICIPAÇÃO EM CN DO ESCALÃO SÉNIOR   __________________________________________  
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APRESENTA CANDIDATURA AO SUB-PROGRAMA A                 SIM  □              NÃO    □ 

A1. FUNÇÃO MODALIDADES – ATLETAS - TREINADORES 

a) É OBRIGATÓRIA A APRESENTAÇÃO DE COMPROVATIVO DAS INSCRIÇÕES DOS ATLETAS OU LISTA DE SEGURADOS, NO CASO DOS ATLETAS NÃO 

FEDERADOS; 
b) É OBRIGATÓRIA  A APRESENTAÇÃO DE LISTAGEM NOMINAL DOS ATLETAS, COM INDICAÇÃO DA DATA DE NASCIMENTO 
c)

 É 
INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO, SOB A FORMA DE ATESTADO MÉDICO 

 

A2. FUNÇÃO DESPORTO E COMUNIDADE 

 

 

 

 

 

5. SUB-PROGRAMA A –  CARACTERIZAÇÃO DO CLUBE E APOIO AOS ESCALÕES DE FORMAÇÃO  

ANÁLISE DOS DADOS – COMPROVADOS E CONSIDERADOS: 

Modalidade 
Atletas 

Federados a) 
Atletas Não 

Federados b) total 
Atletas 

femininas 

Atletas 

= ou < 14 

Atletas 
deficientes c) 

Certidão 

TPTD 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

(valor)        

MODALIDADE DESIGNAÇÃO n.º* 

Participa em projetos e ações do Município 

(Plano de atividades) 
  

Coletividade organizadora 

(ou co-organização de iniciativas) 
  

 (valor)  
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A3. FUNÇÃO DESPORTO E COMPETIÇÃO – ESCALÕES DE FORMAÇÃO 

 d) 
MÁX. 8 EQUIPAS 

 

 e) 
MÁX. 15 ATLETAS/ESCALÃO/GÉNERO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A3.1. EQUIPAS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS (MODALIDADES COLETIVAS) d) 

MODALIDADE 
CAMPEONATO 

DISTRITAL/REGIONAL (n.º) 
CAMPEONATO 

NACIONAL (n.º) 
ESCALÃO GÉNERO 

     

     

     

     

     

(valor)     

A3.2.  ATLETAS INDIVIDUAIS A PARTICIPAR EM CAMPEONATOS (MODALIDADES INDIVIDUAIS) e) 

MODALIDADE 
CAMPEONATO 

DISTRITAL/REGIONAL (n.º) 
CAMPEONATO 

NACIONAL (n.º) 
ESCALÃO GÉNERO 

     

     

     

     

     

(valor)     
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APRESENTA CANDIDATURA AO SUB-PROGRAMA B                 SIM  □              NÃO    □ 

 

B1. MODALIDADES COLETIVAS 

MODALIDADE CAMPEONATO 
f) GÉNERO FEDERAÇÃO VALOR  

     

     

 
 

  
 

 
 

  
 

 
 

  
 

f) É INDISPENSÁVEL A APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO COMPROVATIVO DA PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO 
 
 
B1. MODALIDADES INDIVIDUAIS 

    APOIO
 g) 

MODALIDADE CAMPEONATO LOCAL GÉN. MATERIAL 
DESP 

MÉDICAS 
TREINADOR DESL. TOTAL 

         

         

         

         

         

         

         

 g) 
MÁX 15 ATLETAS/MODALIDADE/CAMPEONATO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

6. SUB-PROGRAMA B – APOIO À PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATOS NACIONAIS DO ESCALÃO SÉNIOR 
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a 

SUB-PROGRAMA A 
(CARACTERIZAÇÃO DO CLUBE E 

APOIO AOS ESCALÕES DE 

FORMAÇÃO) 

 

b 

SUB-PROGRAMA B 
(PARTICIPAÇÃO EM CAMPEONATO 

NACIONAL DE SENIORES) 
 

 

SUBTOTAL 
(a+b) € 

c 

ATLETAS COM DEFICIÊNCIA 
(10% * SUBTOTAL) 

 

TOTAL DO APOIO 
(a+b+c) € 

 

 

8. RESUMO DOS DADOS CONSIDERADOS SUBPROGRAMA A SUBPROGRAMA B 

N.º ATLETAS   

N.º ATLETAS FEMININAS   

N.º ATLETAS <=14 A 
 

 

N.º TREINADORES 
 

 

N.º EVENTOS EM QUE PARTICIPA 
 

 

N.º EVENTOS QUE ORGANIZA 
 

 

N.º CAMPEONATOS MOD. COLETIVAS 
 

 

N.º CAMPEONATOS MOD. INDIVIDUAIS 
 

 

 

 

 

 

 

Data: Loures, ____/____/_________    __________________________________________________ 

           (ASSINATURA DO TÉCNICO) 

7. PROPOSTA DE VALOR A ATRIBUIR; APLICAÇÃO DA GRELHA DE AVALIAÇÃO 



  

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 92/2021 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

NO  

PROGRAMA DE OCUPAÇÃO DE TEMPOS LIVRES –  

JOVENS NA AUTARQUIA 2021 

 

 

 



OTL - Jovens na Autarquia 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 

Artigo 1º 

Objeto 

O presente normativo tem como objeto estabelecer as normas de enquadramento e 

participação de jovens munícipes no programa municipal denominado OTL - Jovens na 

Autarquia, tendo este como objetivo geral a ocupação dos tempos livres dos jovens, através do 

contacto com atividades estruturadas e organizadas em várias áreas de atividade profissional. 

 

 

Artigo 2º 

Destinatários 

1- Podem beneficiar do programa OTL - Jovens na Autarquia, os jovens residentes no Concelho 

de Loures, com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos e que possuam no mínimo o 

3.º ciclo do ensino básico concluído, à data da inscrição.  

2- O Programa abrangerá um máximo de 50 participantes, sendo estes distribuídos pelos dois 

turnos em função da adesão dos serviços de acolhimento ao mesmo. 

 

 

Artigo 3º 

Serviço de acolhimento 

O presente programa é desenvolvido em ambiente de trabalho proporcionado pelas diversas 

unidades orgânicas da Câmara Municipal que demonstrem reunir condições para acolhimento 

dos jovens participantes, doravante, e para efeitos das presentes normas, denominado serviço 

de acolhimento. 

 

 

Artigo 4º 

Tarefas a desempenhar 

1- As tarefas a desempenhar pelos jovens participantes no programa OTL - Jovens na 

Autarquia, são as seguintes: 

a) Tarefas de índole administrativa; 



b) Tarefas de índole técnica; 

c) Outras, a definir pelos serviços de acolhimento, dentro do contexto global do 

programa. 

2- As atividades de índole técnica, que possam carecer de estudo e investigação, apenas 

poderão ser desenvolvidas por jovens a frequentar o ensino superior ou com formação 

superior. 

3- Todas as outras tarefas discriminadas no nº 1 do presente artigo poderão ser realizadas por 

qualquer jovem admitido no programa, nos termos previstos no presente normativo. 

4- O desempenho das tarefas deverá obedecer a todas as regras e limitações legais e 

regulamentares em vigor, e concretamente aplicáveis. 

5- As tarefas e atividades a desenvolver pelos jovens serão definidas pelo respetivo dirigente 

municipal do serviço de acolhimento a que cada jovem venha a ficar afeto, em função dos 

objetivos e necessidades de cada unidade orgânica. 

 

 

Artigo 5º 

Acolhimento de jovens 

1- Os serviços de acolhimento deverão indicar a sua adesão ao programa, fazendo referência 

ao número de jovens que pretendem acolher, até ao dia 30 de abril de 2021, junto do 

Gabinete de Juventude, mediante o preenchimento de formulário próprio para o efeito. 

2- No preenchimento do referido formulário deverão ser descritas pormenorizadamente as 

tarefas a realizar pelo jovem, fazendo referência às habilitações escolares/académicas 

pretendidas (3º ciclo, ensino secundário, frequência do ensino superior ou licenciatura). 

 

 

Artigo 6º 

Duração e horários 

1- O programa decorre nos meses de julho e agosto, de acordo com a seguinte duração: 

a) 1º Turno: de 1 a 29 de julho, e 

b) 2º Turno: de 2 a 27 de agosto. 

2- Os jovens não poderão participar em mais do que um turno, salvo comprovada falta de 

candidatos a colocar ou mediante manifestação de vontade, devidamente fundamentada, do 

serviço de acolhimento. 

3- O horário a cumprir pelos jovens participantes será, salvo exceções a determinar 

pontualmente e em função de necessidades específicas do serviço de acolhimento, das 9h30 

às 12h30 e das 14h00 às 17h00. 

 



 

Artigo 7º 

Procedimento de candidatura e seleção 

1- A receção de candidaturas e monitorização do programa são da responsabilidade do 

Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Loures. A seleção de candidatos é da 

responsabilidade da Comissão de Admissão, constituída pelo Departamento de Recursos 

Humanos e Departamento de Cultura, Desporto e Juventude da Câmara Municipal de Loures. 

2- As candidaturas deverão ser entregues através do seguinte correio eletrónico: 

jovensnaautarquia@cm-loures.pt. 

3- As inscrições são feitas através do preenchimento de ficha de inscrição própria, disponível 

no sítio do município. Poderá ser solicitado aos selecionados a deslocação aos serviços 

municipais para comprovativo dos dados pessoais dos próprios e/ou dos encarregados de 

educação pela apresentação do cartão de cidadão (CC). 

4- Os candidatos devem, obrigatoriamente, fazer acompanhar a sua candidatura dos seguintes 

documentos: 

a) Comprovativo de residência (obtido através do site das finanças); 

b) Comprovativo de habilitações literárias; 

c) Curriculum Vitae; 

d) Declaração de Compromisso de Honra em como nada consta do registo criminal; 

e) Termo de responsabilidade (para os menores de 18 anos, devendo ser assinado 

pelo encarregado de educação). 

5- A candidatura só será considerada válida quando incluir todos os documentos mencionados 

no número anterior. 

6- A seleção dos jovens candidatos, mediante os elementos constantes na candidatura, far-se-

á atendendo aos seguintes critérios e ponderações: 

CRITÉRIOS PONDERAÇÃO 

Jovens cujos ascendentes diretos se encontrem inscritos no Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, mediante apresentação de 

comprovativo 

Dois ascendentes 

desempregados - 

35% 

Um ascendente 

desempregado - 

20% 

Participação em projetos coletivos, mediante análise curricular 
Dois ou mais 

projetos - 30% 

Um projeto - 15% 

Jovens que nunca participaram no programa  20% 

Necessidades identificadas pelos serviços de acolhimento, mediante área 

de interesse identificada pelo jovem e análise curricular 

Curriculum Vitae 

que se adequa às 

necessidades em 

dois ou mais 

aspetos - 15% 

Curriculum Vitae 

que se adequa às 

necessidades em 

um aspeto - 10% 

 

7- Em caso de empate considera-se a ordem de receção da candidatura. 

8- A colocação dos jovens nas áreas pelas quais manifestem interesse fica dependente do 

número de vagas existentes, podendo, sempre que essas se encontrem já preenchidas, 

proceder-se à sua colocação noutros serviços, mediante concordância dos intervenientes. 



9- As candidaturas ao programa deverão ser feitas até ao dia 7 de maio, sendo divulgada a lista 

de colocações até ao dia 14 de junho subsequente. 

Artigo 8º 

Faltas e desistências 

1- Todas as faltas previsíveis terão de ser informadas ao serviço de acolhimento com a 

antecedência mínima de 3 (três) dias. 

2- Nenhuma falta injustificada terá compensação económica.  

3- As faltas carecem de justificação, podendo os jovens compensar o tempo em falta, 

mediante acordo com o dirigente municipal do serviço de acolhimento. 

4- Em caso de desistência, o jovem (ou o seu encarregado de educação, no caso de menores 

de 18 anos) deve informar o Município por escrito, para o Gabinete de Juventude, 

fundamentando a desistência. 

5- O não cumprimento do número anterior pode conduzir ao não pagamento da compensação 

económica devida pelo tempo de trabalho prestado e inviabilizar futuras candidaturas ao 

programa. 

 

 

Artigo 9º 

Deveres dos jovens participantes 

1- Constituem deveres dos jovens participantes no programa OTL - Jovens na Autarquia: 

a) Executar com empenho e de forma diligente as tarefas que lhes sejam confiadas; 

b) Cumprir o horário, com assiduidade, para as funções a que se candidataram e 

foram selecionados; 

c) Assinar a folha de assiduidade sempre e apenas quando compareçam no serviço 

de acolhimento; 

d) Avisar com a antecedência necessária o serviço de acolhimento em caso de 

impossibilidade de comparência; 

e) Avisar o serviço de acolhimento e, posteriormente, o Gabinete de Juventude, se 

pretenderem desistir do Programa; 

f) Tratar com respeito os funcionários, colaboradores e chefias dos serviços 

municipais, bem como quaisquer pessoas com quem contactem no desempenho 

das suas tarefas; 

g) Respeitar e cumprir as orientações dadas pelos funcionários do Gabinete de 

Juventude e do serviço de acolhimento; 

h) Comparecer no Gabinete de Juventude sempre que solicitado; 

i) Entregar o questionário de avaliação na sessão de entrega de certificados; 

j) Informar sobre eventuais limitações, nomeadamente sobre limitações físicas e/ou 

especiais cuidados de saúde.  

 



2- A assinatura indevida da folha de assiduidade, nos casos em que o jovem não tenha 

comparecido no serviço de acolhimento é causa bastante para exclusão do programa. 

 

Artigo 10º 

Direitos dos jovens participantes 

Constituem direitos dos jovens participantes no programa OTL - Jovens na Autarquia: 

a) Ter acesso a toda a informação detalhada sobre o normal desenvolvimento do 

programa, nomeadamente sobre as funções/tarefas a cumprir; 

b) Beneficiar do seguro de acidentes pessoais; 

c) Beneficiar de almoço no refeitório municipal. Em caso de jovens colocados em 

locais nos quais não existam meios de transporte municipais para deslocação ao 

refeitório municipal, estes terão direito a um valor adicional de 50€ (cinquenta 

euros) na sua compensação económica; 

d) Auferir uma compensação económica no valor de €350 (trezentos e cinquenta 

euros), acrescido de IVA quando devido, caso cumpra com assiduidade o período 

para o qual foi selecionado; 

e) Receber certificado que ateste a participação no programa; 

f) Ser respeitado na sua dignidade pessoal.  

 

 

Artigo 11º 

Deveres do serviço de acolhimento 

Constituem deveres do serviço de acolhimento: 

a) Acolhimento e acompanhamento ao jovem, de forma a dar-lhe conhecimento e 

apoio nas tarefas a desempenhar; 

b) Enviar o pedido de participação/colocação de jovens, no prazo e nos termos 

mencionados no nº 1 do artigo 5º; 

c) Enviar ao Gabinete de Juventude a folha de assiduidade, bem como a respetiva 

avaliação, até 3 dias úteis após a conclusão do programa; 

d) Informar o Gabinete de Juventude de qualquer situação que possa comprometer a 

sua candidatura a este programa. 

 

 

Artigo 12º 

Deveres do Gabinete de Juventude 

Constituem deveres do Gabinete de Juventude da Câmara Municipal de Loures: 

a) Proceder à gestão do programa; 

b) Apresentar superiormente, para cada turno, proposta sobre a distribuição dos 

jovens nos serviços de acolhimento; 



c) Enviar as folhas de assiduidade do respetivo turno e os questionários de avaliação 

interna para os serviços de acolhimento; 

d) Proceder à substituição de jovens sempre que necessário; 

e) Garantir que todos os jovens participantes estão abrangidos por seguro de 

acidentes pessoais; 

f) Realizar a avaliação do enquadramento dos jovens nos serviços de acolhimento, 

compatibilizando interesses destes e dos jovens participantes, nomeadamente no 

que respeita à adaptação às tarefas; 

g) Elaborar a listagem de pagamento das compensações económicas, após a receção 

das folhas de assiduidade, submetê-la a autorização superior e, posteriormente, 

enviá-las à Divisão de Gestão Financeira; 

h) Elaborar a avaliação geral, final, do programa. 

 

 

Artigo 13º 

Dever de colaboração e falsas declarações 

1- Os jovens que venham a ser selecionados para o programa, ou os respetivos encarregados 

de educação, ao abrigo do presente normativo, têm o dever de colaboração com o Município 

de Loures, disponibilizando, sempre que necessário, todos os elementos que venham a ser 

solicitados. 

2- Os candidatos selecionados deverão entregar comprovativo de IBAN, caso tenham 

selecionado na ficha de candidatura a transferência bancária como opção de pagamento e 

pretendam mantê-la. 

3- Os jovens que, de forma dolosa, prestem falsas declarações serão penalizados com a 

desvinculação ao programa, tendo de devolver a compensação financeira caso a mesma já 

tenha sido recebida. 

 

 

Artigo 14º 

Disposições finais 

1- Todas as candidaturas pressupõem a total concordância com as normas constantes do 

presente normativo. 

2- Os jovens enquadrados ao abrigo do OTL - Jovens na Autarquia não podem, sob nenhuma 

justificação, desempenhar funções em substituição de funcionários da Câmara Municipal de 

Loures. 

3- O Município de Loures reserva-se o direito de, em todo o momento, proceder a alterações e 

ajustamentos ao programa, caso tal se revele estritamente necessário, dando conta em tempo 

útil de tais alterações/ajustamentos aos jovens nele participantes. 

4- A resolução de casos omissos a estas normas de participação é da inteira responsabilidade 

do Município. 



  

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 96/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

QUARTA MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO NÚMERO 205/2018,  

RESPEITANTE À EMPREITADA, 

 DESIGNADA POR 

 “REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO” 

 



SL
O RU E  

 

M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  
  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
 

…../2021 --- QUARTA MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO N.º 205/2018 ----- 

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 ou Dono de Obra, neste ato representado por 

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

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

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

DST - DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A., pessoa coletiva 501489126, com sede na 

Rua de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 4711-911 Braga, endereço de correio eletrónico 

geral@dstsgps.com, com o capital social de 12.500.000,00 Euros, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Braga, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas número 

2846-PUB, adiante designado por Segundo Contraente ou Empreiteiro neste ato representado 

por, ………………………, Segundo Outorgante, na qualidade de …………………. da 

mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial on line 

visualizada na presente data, através do código de acesso 5284-3316-6345, válida até 22 de 

novembro de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------  

Disseram:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Que, para os seus representados, de acordo com a Proposta de Deliberação n.º …./2021 

aprovada na ……….ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em …… de março de 

2021 acordam proceder à Quarta Modificação Objetiva ao Contrato número 205/2018, 

respeitante à empreitada, designada por “Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 

Ribeira do Prior Velho” nos termos seguintes:--------------------------------------------------------- 

1.1. Incluir no objeto da empreitada os trabalhos a mais a realizar no âmbito da operação de 

descontaminação de solos para as fases 4,5, 5 A, 6 A, 6 e caixa de ligação, aprovados pela 

Proposta de Deliberação n.º …../2021, aprovada na referida Reunião Ordinária da Câmara 
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Municipal, nos termos constantes da Informação n.º 0032/DI/TG/MR, datada de 20 de janeiro 

de 2021. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. Que, o preço total dos trabalhos a mais da Quarta Modificação Objetiva ao referido 

contrato é de 444.705,47 Euros (quatrocentos e quarenta e quatro mil, setecentos e cinco 

euros e quarenta e sete cêntimos), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado à 

taxa legal em vigor.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. O encargo resultante do presente contrato será satisfeito pela dotação orçamental seguinte:--

classificação orgânica: 1003, classificação económica: 07010413, com compromisso número 

2021/881, datado de 3 de março de 2021.------------------------------------------------------------------ 

4. Através da Garantia Bancária n.º …………………, datada de ….. de …………….. de 2021, 

foi prestada garantia à presente Modificação Objetiva do Contrato n.º 205/2018, no montante 

de  44.470,55  Euros (quarenta e quatro mil, setecentos e setenta euros e cinquenta e cinco 

cêntimos), pelo …………………..com sede na …………………………. ,a favor do 

Município de Loures, correspondente a 10% do valor da presente modificação objetiva ao 

referido contrato. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, em tudo o mais vigoram as cláusulas constantes do contrato inicial e modificações 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Arquivo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proposta de Deliberação n.º ……/2021 aprovada na …….ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em …… de março de 2021;------------------------------------------------------- 

 

NAT/HC 



  

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 97/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

QUINTA MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO NÚMERO 205/2018, 

 RESPEITANTE À EMPREITADA,  

DESIGNADA POR 

 “REGULARIZAÇÃO FLUVIAL E CONTROLO DE CHEIAS DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO” 

 

 

 



SL
O RU E  

 

M U N I C Í P I O  D E  L O U R E S  
  

C Â M A R A  M U N I C I P A L  
 

…../2021 --- QUINTA MODIFICAÇÃO OBJETIVA AO CONTRATO N.º 205/2018 ------- 

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 ou Dono de Obra, neste ato representado por 

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

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

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

DST - DOMINGOS DA SILVA TEIXEIRA, S.A., pessoa coletiva 501489126, com sede na 

Rua de Pitancinhos, Apartado 208, Palmeira 4711-911 Braga, endereço de correio eletrónico 

geral@dstsgps.com com o capital social de  12.500.000,00 Euros, matriculada na Conservatória 

do Registo Comercial de Braga, titular do Alvará de Empreiteiro de Obras Públicas número 

2846-PUB, adiante designado por Segundo Contraente ou Empreiteiro neste ato representado 

por, ………………………, Segundo Outorgante, na qualidade de …………………. da 

mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial online visualizada 

na presente data, através do código de acesso 5284-3316-6345, válida até 22 de novembro de 

2021. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Disseram:------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

1. Que, para os seus representados, de acordo com a Proposta de Deliberação número …./2021 

aprovada na ……….ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal, realizada em …… de março de 

2021 acordam proceder à Quinta Modificação Objetiva ao Contrato número 205/2018, 

respeitante à empreitada, designada por “Regularização Fluvial e Controlo de Cheias da 

Ribeira do Prior Velho” nos termos seguintes:--------------------------------------------------------- 

1.1. Incluir no objeto da empreitada os trabalhos a mais, devido à necessidade de alteração do 

processo construtivo – Fase 4/Fase 5, aprovados pela Proposta de Deliberação n.º …../2021, 

aprovada na referida Reunião Ordinária da Câmara Municipal, nos termos constantes da 
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Informação n.º 0034/DI/TG/MR, datada de 20 de janeiro de 2021.----------------------------------

1.2. A execução dos trabalhos a mais em causa, implica a prorrogação do prazo de execução da 

empreitada em questão por um período de 5 dias;-------------------------------------------------------- 

1.3. Que, o preço total dos trabalhos a mais da presente Modificação Objetiva ao referido 

Contrato é de 56.612,89 Euros (cinquenta e seis mil, seiscentos e doze euros e oitenta e nove 

cêntimos), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado à taxa legal em vigor.-------  

2. O encargo resultante do presente contrato será satisfeito pela dotação orçamental seguinte:--

classificação orgânica: 1003, classificação económica: 07010413, com compromisso número 

2021/882, datado de 3 de março de 2021.----------------------------------------------------------------- 

3. Através da Garantia bancária número …………………, datada de ….. de …………….. de 

2021, foi prestada garantia à presente Modificação Objetiva do Contrato n.º 205/2018, no 

montante de € 5.661,29 (cinco mil, seiscentos e sessenta e um euros e vinte e nove cêntimos), 

pelo “…………………..”, com sede na ……………………., ……………, ………………. a 

favor do Município de Loures, correspondente a 10% do valor da presente Modificação 

Objetiva do Contrato.----------------------------------------------------------------------------------------- 

- Que, em tudo o mais, vigoram as cláusulas constantes do contrato inicial e das modificações 

anteriores. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Pelos Outorgantes foi dito que, para os seus representados, aceitam o presente contrato 

nas condições exaradas. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Arquivo: ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Proposta de Deliberação n.º ……/2021 aprovada na …...ª Reunião Ordinária da Câmara 

Municipal, realizada em ….. de …………. de 20……-------------------------------------------------- 

 

 



  

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 102/2021 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

COM 

 A LIGA OS AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS  

E  

O AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO 
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ACORDO DE COLABORAÇÃO DO CANTE ALENTEJANO NO  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO 

 

Com o objetivo de dinamizar o Cante Alentejano considerado pela UNESCO como Património 

Imaterial da Humanidade desde 27 de novembro de 2014, onde através do canto, os grupos 

corais dão a conhecer os seus usos e costumes de forma diversificada e cultural, o Município de 

Loures promove o projeto Oficina do Cante Alentejano junto da comunidade educativa. 

Face ao contexto pandémico, a atividade a desenvolver assegura a sua execução de acordo com 

as medidas preventivas de contágio do vírus, adaptando o modelo com metodologias de ensino 

à distância (*).  

 

Assim, entre: 

 

O Município de Loures, adiante designado por Primeiro Outorgante, com sede na Praça da 

Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, neste ato representado pelo 

Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. Bernardino Soares, 

 

O Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, adiante designado por Segundo Outorgante, com 

sede na Escola Secundária de Sacavém, Rua Sport Grupo Sacavenense, Quinta do Património, 

2685-011 Sacavém, pessoa coletiva n.º 600 079 767, neste ato representado pelo Diretor do 

Agrupamento, Exmo. Sr. Carlos Candeias, 

 

E  

 

A Liga dos Amigos da Mina de São Domingos, adiante designado como Terceiro Outorgante, 

com sede na Travessa do Chafariz, n.º6, 2685-034 Sacavém, pessoa coletiva com o 501 875 387, 

neste ato representado pelo Presidente da Liga, Exmo. Sr. Fernando Vaz, 

 

É celebrado o acordo de colaboração, adiante designado por “Acordo”, que é integrado pelas 

cláusulas seguintes:  
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Cláusula Primeira 
(Objeto) 

 

1 – Objetivos: 

a) consolidar e ir ao encontro dos princípios orientadores dos três eixos do projeto educativo 

do Agrupamento: Eixos Educativos, Pedagógico e Cultural; 

b) promover a inclusão social; 

c) aumentar o nível de participação dos alunos nos projetos e atividades dinamizados no 

Agrupamento, através de clubes e projetos; 

d) reforçar a participação da Comunidade Educativa na vida da Escola; 

e) projetar a imagem do Agrupamento no exterior, divulgando-o com a participação dos 

alunos em ações ou eventos promovidos pelas diferentes parcerias deste projeto; 

f) melhorar a participação dos Encarregados de Educação na vida escolar dos seus 

educandos; 

g) fomentar a formação e o desenvolvimento dos valores morais, tais como sentimentos de 

cooperação e solidariedade; 

h) desenvolver o processo ensino-aprendizagem; 

i) promover o enriquecimento cultural através da “apropriação” do património físico e 

humano, natural e construído, regional e/ou nacional, num mundo globalizado, 

potenciando a sensibilidade e a capacidade de apreciar e respeitar as manifestações 

populares e tradicionais; 

j) valorizar o Património Cultural Português 

k) promover e divulgar o Cante Alentejano; 

l) partilhar experiências musicais; 

m) aprender a cantar as modas do Cante Alentejano respeitando as regras musicais; 

n) aprender a tocar instrumentos musicais acompanhantes do cante alentejano; 

o) partilhar saberes entre diferentes gerações; 

p) proporcionar o encontro geracional; 

 

2 - As atividades de prática musical do Cante Alentejano deverão promover: 

a) conhecimentos musicais relativos à voz humana; 
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b) experiências culturais e conhecimento da História e Património; 

c) atividades em contexto de lazer, privilegiando ações de desenvolvimento lúdico e 

pedagógico que não se sobreponham às atividades de enriquecimento curricular já 

implementadas ou à atividade letiva da competência do Agrupamento de Escolas; 

d) realizar visitas de estudo, quando possíveis (*), que proporcionem intercâmbio de 

experiências similares e conhecimento de grupos corais consolidados. 

 
Cláusula Segunda 

(Obrigações do Primeiro Outorgante) 
 

O primeiro Outorgante responsabiliza-se a: 

a) promover o acompanhamento e a avaliação da execução do presente Acordo; 

b) articular com o segundo e terceiro outorgantes as soluções adequadas para garantir a 

cedência e o normal funcionamento das instalações utilizadas. 

c) transferir, para o Terceiro Outorgante, a verba 8.622,30€ euros (oito mil seiscentos e vinte e 

dois euros e trinta cêntimos), resultante de acerto do ano letivo transato e inerentes às 

necessidades logísticas para a atividade no ano letivo de 2020/21; 

d) prestar o apoio técnico solicitado, de modo a assegurar o bom desempenho das ações 

objeto do presente protocolo; 

e) articular com o Agrupamento de Escolas visando a inserção da atividade em sede de Plano 

Anual de Atividades, ficando acionado o Seguro Escolar para os alunos praticantes; 

f) divulgar o projeto educativo enquanto boa prática de educação artística. 

 

Cláusula Terceira 
(Obrigações do Segundo Outorgante) 

 

O Segundo Outorgante responsabiliza-se a: 

a) assegurar o acompanhamento e supervisão pedagógica da execução do projeto Cante 

Alentejano, garantindo os mecanismos necessários à respetiva avaliação, aferindo a 

qualidade na sua execução e o seu contributo para o sucesso educativo dos alunos; 

b) identificar o grupo de alunos alvo;  

c) inserir nos horários letivos a programação de uma sessão semanal; 
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d) organizar e registar o grupo de alunos alvo; 

e) organizar com o Terceiro outorgante as visitas de estudo, quando possíveis (*), no âmbito 

do projeto 

f) inserir a atividade em sede de Plano Anual de Atividades ficando acionado o Seguro Escolar 

para os alunos alvo; 

g) disponibilizar instalações e o equipamento de âmbito escolar necessário para a prossecução 

das atividades; 

h) disponibilizar, mediante articulação prévia com os demais outorgantes, a organização de 

apresentações à comunidade, quando possíveis (*).  

 

Cláusula Quarta 
(Obrigações do Terceiro Outorgante) 

 

O terceiro Outorgante responsabiliza-se no âmbito da execução das atividades: 

a) contratualizar os técnicos garantindo a coordenação pedagógica e artística articulada com o 

Segundo outorgante; 

b) articular e organizar com o Segundo outorgante as visitas de estudo, quando possíveis (*).  

no âmbito do projeto 

c) executar as aulas semanais aos alunos alvo 

d) apoiar tecnicamente no âmbito das atuações para a Comunidade, quando possíveis (*). 

e) encetar contactos com entidades congéneres para a alínea b) 

f) adquirir e disponibilizar equipamento de âmbito específico musical e trajes  

 
 

Cláusula Quinta 
(Obrigações Conjuntas) 

 

Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido de garantir a boa realização do objeto deste 

Acordo de Colaboração. 

 
Cláusula Sexta 

(Denúncia do Protocolo) 
O presente Acordo deverá ser revisto por consenso entre as partes e sempre que ocorram 

motivos que o justifiquem, nomeadamente quando a revisão seja indispensável para adequar a 

parceria aos objetivos definidos. 
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Cláusula Sétima 

(Interpretação e Integração de Lacunas) 
 

Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e integração de lacunas do presente Acordo serão 

decididas por consenso entre as partes. 

 

Cláusula Oitava 
(Da vigência) 

 

O presente Acordo vigorará para o ano letivo de 2020/2021. 

 

 
Loures, ___________________________de 2021 

 

 

 

O Primeiro Outorgante 

 

 (Presidente do Município de Loures) 

 

O Segundo Outorgante 

 

 (Diretor do Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro) 

 

O Terceiro Outorgante 

 

 (Presidente da Direção da Associação Liga dos Amigos da Mina de São Domingos) 



 
 

  

   
   

DIPLOMAS LEGAIS  
    

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).
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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.



N.º 9 14 de janeiro de 2021 Pág. 13-(22)

Diário da República, 1.ª série

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 69-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 por Sua Exce-
lência o Presidente da República na mensagem que endereçou à Assembleia da República em 
24 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 
2 de março de 2021 e cessando às 23h59 do dia 16 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.
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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 labo-
rais 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 
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meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de infeção por SARS -CoV -2, 
designadamente 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 
espaços 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 infeção por SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento 
profilático de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo es-
tabelecer 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 infeção por 
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 infe-
ção por 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 25 de fevereiro de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

114017644 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 21-A/2021

de 25 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 as medidas tomadas no quadro do estado de emergência estão a ter os 
efeitos sanitários positivos desejados, com alargado cumprimento das restrições em vigor, que se 
traduziu numa redução significativa de novos casos, bem como da taxa de transmissão, embora 
a incidência média continue a ser bastante elevada, bem como o número dos internamentos e de 
mortes.

Considerando que não é recomendado pelos peritos reduzir ou suspender, de imediato, as 
medidas de restrição dos contactos, sem que os números desçam abaixo de patamares mais gerí-
veis pelo SNS, que sejam aumentadas as taxas de testagem e a vigilância de novas variantes, que 
a vacinação possa cobrir uma parte significativa da população mais vulnerável para a COVID -19, 
contribuindo para uma crescente imunidade de grupo.

Considerando que o futuro desconfinamento deve ser planeado por fases, com base nas re-
comendações dos peritos e em dados objetivos, como a matriz de risco, com mais testes e mais 
rastreio, para ser bem -sucedido.

Considerando que se impõe, em consequência, renovar uma vez mais o estado de emergên-
cia, 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 às famílias, 
aos trabalhadores e empresas mais afetados, designadamente os apoios diretos às famílias, ao 
emprego e às empresas, incluindo as moratórias financeiras, fiscais e contratuais, os apoios a 
fundo perdido, o layoff, as medidas de capitalização das empresas e prepare o futuro desconfi-
namento gradual.

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 69-A/2021, de 25 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 
2 de março de 2021 e cessando às 23h59 do dia 16 de março de 2021, sem prejuízo de eventuais 
renovações, nos termos da lei.
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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.

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;
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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.

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 infeção por SARS -CoV -2, 
designadamente 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 
espaços 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 infeção por SARS -CoV -2 ou o confinamento compulsivo e o isolamento 
profilático de pessoas, em local definido pelas autoridades competentes, podendo o Governo es-
tabelecer regras diferenciadas para certas categorias de cidadãos, designadamente por razões 
profissionais ou de ensino, como os estudantes Erasmus.
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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 infeção por 
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 infe-
ção por 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.

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 25 de fevereiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 25 de fevereiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114018138 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 3-F/2021

de 26 de fevereiro

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Tendo em consideração a situação epidemiológica em Portugal, o Decreto do Presidente da 
República n.º 21 -A/2021, de 25 de fevereiro, veio prorrogar o estado de emergência por um período 
adicional de 15 dias. Nos termos da lei, cabe ao Governo regulamentar aquele Decreto do Presidente 
da República, o qual mantém inalteradas as regras vigentes no anterior período. Ora, não obstante a 
evolução da situação epidemiológica traduzir um efeito positivo das medidas que têm vindo a ser to-
madas e se verificar uma redução de novos casos diários da doença COVID -19, da redução da taxa de 
transmissão do vírus e dos internamentos, a incidência média continua a ser demasiado elevada, assim 
como o número dos internamentos, designadamente em unidades de cuidados intensivos, e de óbitos.

Não sendo, por estes motivos, adequado reduzir ou suspender as medidas vigentes, o presente 
decreto vem renovar, sem quaisquer alterações, por um período de 15 dias, as regras que vigoraram 
na quinzena que antecede a data da sua entrada em vigor, constantes do Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 
de janeiro, na sua redação atual, e do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro, na sua redação atual.

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 21 -A/2021, de 25 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 16 de março de 2021.

Artigo 3.º

Prorrogação do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro

É prorrogada a vigência do Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro, na sua redação atual, até 
às 23:59 h do dia 16 de março de 2021.

Artigo 4.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 2 de março de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de fevereiro de 2021. — António Luís Santos 

da Costa.

Assinado em 26 de fevereiro de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 26 de fevereiro de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.
114022277 


