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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
84.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 24 de março de 2021 
 
 

(por videoconferência) 
 
 
 

DELIBERAÇÕES 
 

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  113377//22002211  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
SSUUBBOORRDDIINNAADDOO  AAOO  TTEEMMAA  ““DDIIAA  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  LLUUTTAA  CCOONNTTRRAA  AA  
DDIISSCCRRIIMMIINNAAÇÇÃÃOO  RRAACCIIAALL””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAASS  SSRRAASS  EE  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  
PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA,,  PPEELLAA  SSRRAA..  EE  
SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA,,  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  EE  OOSS  
SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  
CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITT´́ÁÁRRIIAA  
 
 

Saudação 
Dia Internacional de Luta contra a Discriminação 

Racial 
 
Comemorou-se no passado dia 21 de março o Dia 
Internacional de Luta contra a Discriminação 
Racial. Instituído em 1966, por Resolução da 
Organização das Nações Unidas e consagrado em 
2018, pela Assembleia da República como Dia 
Nacional para a Eliminação da Discriminação 
Racial, tem com objetivo de reforçar o 
cumprimento do disposto no n.º 2 do artigo 13.º da 
Constituição da República Portuguesa, que proíbe 
expressamente a discriminação racial enquanto 
ato de violação do Estado de Direito e dos 
tratados Europeus a que o Estado Português está 
vinculado. 
 
Cumpridos 61 anos sobre o protesto que levou ao 
massacre em Joanesburgo, a luta contra a 
discriminação racial, bem como contra todas as 
formas de discriminação, permanece como um 
combate que temos de assumir com vista a 
construirmos uma sociedade mais igualitária, justa 
e coesa. 
 

O racismo, a xenofobia e as diversas formas de 
violência discriminatórias devem ser combatidas 
de forma determinada e sem reservas por parte, 
quer das instituições da sociedade organizada, 
quer dos cidadãos e cidadãs, nomeadamente 
dos/as jovens, que já mostram grande consciência 
cívica e capacidade de mobilização para 
abraçarem grandes causas.  
 
A discriminação racial parece ter encontrado em 
alguns movimentos políticos radicais, racistas e 
xenófobos, de uma forma global, um novo fôlego 
que, para além de provocar o divisionismo, viola 
os valores e princípios do Estado de Direito e 
constitui um forte atentado contra a processo de 
consolidação e aprofundamento da democracia, 
da justiça e da liberdade. 
 
Hoje, mais do que nunca, verificamos que 
qualquer um dos valores considerados 
fundamentais pode ser comprometido e nenhum 
direito elementar está adquirido e cristalizado, pelo 
que, importa mantermo-nos firmes na missão de 
promover, defender e proteger os Direitos 
Humanos e continuar a combater a discriminação 
racial, baseada no preconceito e no ódio, com a 
qual ainda vivemos, pois só assim podemos 
construir uma sociedade mais justa e igualitária. 
 
Efetivamente, a violência discriminatória ainda é 
uma realidade em Portugal, que se manifesta 
diariamente, nos mais variados contextos da 
sociedade e que afeta a vida de muitas pessoas, 
limitando-as a serem cidadãos e cidadãs de pleno 
direito. 
 
Assim, face ao anteriormente exposto e 
considerando que é nosso dever:  
 
• enfrentar todas as formas de discriminação 

racial, reconhecer que o fenómeno existe e não 
escamotear qualquer forma de discriminação; 
 

• e manter e incentivar uma posição ativa contra 
todas as formas de violência discriminatória, 
sustentada na legislação portuguesa que 
proíbe estas práticas, promovendo os direitos 
das vítimas, as diversas formas de apoio e de 
denúncia das situações,  
 

os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 
propõem que a Câmara Municipal de Loures 
reunida a 24 de março de 2021, delibere, não só 
saudar a efeméride, como também reiterar o 
compromisso de se empenhar no cumprimento 
dos compromissos nacionais e internacionais de 
combate à discriminação racial. 
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Loures, 24 de março de 2021 
 

(…) 
 
Esta saudação, depois de aprovada, para além 
de ser publicada no sítio da Câmara Municipal 
deverá ser enviada para as seguintes 
entidades: 
Assembleia Municipal de Loures; 
 
Assembleias de Freguesias do Concelho de 
Loures.  
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  8811ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0022..1100  
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
AATTAA  DDAA  8822ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0022..2244  
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111100//22002211  --      
RREEFFEERREENNTTEE  AA  PPRROOCCEESSSSOO  DDIISSCCIIPPLLIINNAARR  
NNºº..1122//PPDDII//22002200AAPP,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  

(…) 
 
(Aprovada por 7 (sete) votos a favor, 3 (três) 
votos contra e 1 (um) voto em branco, 
mediante escrutínio secreto) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111111//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  MMAAPPAA  DDEE  DDEESSEEMMPPEENNHHOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  CCOOMM  AA  IINNCCOORRPPOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
SSAALLDDOO  DDEE  GGEERRÊÊNNCCIIAA  DDAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:   
 
A. A Lei do Orçamento do Estado (LOE) para 

2021 aprovado pela Lei n.º 75-B/2020, de 31 
de dezembro, prevê, no seu artigo 130.º, que a 
introdução do saldo de gerência possa ocorrer 
logo após a aprovação do mapa de “Fluxos de 

caixa”, por recurso a uma revisão orçamental, 
antes da aprovação dos documentos de 
prestação de contas; 

 
B. À semelhança do ano 2020, a DGAL 

recomenda que a decisão de deliberação para 
a integração do saldo de gerência deve ser 
instruída para além do mapa de fluxos de 
caixa, informação sobre os compromissos 
transitados, a execução das GOP, devendo 
estar individualizada a execução do PPI, a 
execução orçamental (receita e despesa); 

 
C. O mapa de fluxos de caixa, a que se refere o 

artigo 130.º, da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro corresponde em SNC-AP ao mapa 
da Demonstração do Desempenho Orçamental, 
informação prestada pela DGAL em email de 
20 de janeiro de 2021; 

 
D. O mapa da Demonstração do Desempenho 

Orçamental identifica todos os recebimentos e 
pagamentos ocorridos no exercício, apurando o 
saldo da execução orçamental e de operações 
de Tesouraria para a gerência seguinte. O 
saldo de execução orçamental do ano 
económico 2020 é de 4.796.143,81€ (quatro 
milhões setecentos e noventa e seis mil cento e 
quarenta e três euros e oitenta e um cêntimo); 

 
E. O número 2 do Artigo 132.º da LOE para 2021, 

estipula que “Na administração local, a 
prestação de contas relativa ao exercício de 
2020 pode ser efetuada até 31 de maio de 
2021, considerando os atrasos na 
implementação do novo sistema contabilístico”; 

 
F. O Município de Loures já concluiu os trabalhos 

inerentes à “Prestação de Contas do Ano 
2020”, na ótica orçamental e encontra-se a 
aguardar as condições informáticas para 
concluir os documentos de “Prestação de 
Contas de 2020”. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos do artigo 130º da Lei 75-B/2020, de 31 
de dezembro (LOE), a Câmara Municipal de 
Loures delibere aprovar o mapa de desempenho 
orçamental, junto em anexo, objetivando-se a 
incorporação do saldo de gerência da execução 
orçamental. 
 
Loures, 17 de março 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
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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: O Mapa de Desempenho 
Orçamental está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111122//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  SSUUBBMMEETTEERR  
ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  11ªª  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  MMOODDIIFFIICCAATTIIVVAA  
AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. De acordo com a Lei do Orçamento de Estado 

para 2021, Lei nº 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, está previsto, no seu artigo 130º, 
que a introdução do saldo de gerência possa 
ocorrer logo após a aprovação do “mapa de 
fluxos de caixa”, por recurso a uma Alteração 
Modificativa, antes da aprovação dos 
documentos de Prestação de Contas; 

 
B. É necessário reajustar as dotações inscritas no 

Orçamento Municipal de 2021, relativas à 
participação do Município nos Impostos do 
Estado - Fundo de Equilíbrio Financeiro 
(Corrente e Capital), Fundo Social Municipal e 
da Participação no IRS resultante da entrada 
em vigor da Lei n.º 75-B/2020 de 31 de 
dezembro, Lei do Orçamento do Estado (LOE) 
para 2021; 

 
C. A Alteração Modificativa, permite prover o valor 

das dotações “Não Definido” inscritas no 
Orçamento Inicial e considerá-las como 
dotações “Definidas” permitindo a execução 
dos objetivos definidos nos documentos 
previsionais;  

 
D. Se torna necessário proceder à transferência 

para os SIMAR do valor correspondente ao 
Tarifário Social aprovado no âmbito do apoio às 
famílias e empresas resultante da perda de 
rendimentos, provocada pela COVID 19;  

 
E. No âmbito das medidas de mitigação dos 

efeitos do COVID19, há necessidade de 
reforçar as dotações associadas ao “Fundo de 
Emergência Social”, para fazer face a 

determinadas despesas, nomeadamente 
aquisição de bens e serviços (EPI’s; serviço 
táxi e tratamento de resíduos hospitalares); 

 
F. É necessário proceder a reajustamentos de 

algumas dotações na despesa, no sentido de 
permitir a execução de atividades e/ou projetos 
no ano em curso, especialmente: Reparação e 
Beneficiação de Equipamentos Escolares; 
Equipamento para as Escolas; Ampliação da 
EB n.º 3 de Unhos; Aquisição de Monoblocos, 
nomeadamente para a Mealhada e EB Mário 
de Sá Carneiro; Parque Urbano do Infantado; 
Casa Mortuária de Fanhões; Relvados 
Sintéticos; Estudos Técnicos Especializados; 

 
G. Na sequência da aprovação dos empréstimos 

relativos aos investimentos de Requalificação 
da Frente Ribeirinha e de Equipamentos 
Escolares, torna-se necessário adequar os 
encargos financeiros de acordo com os fluxos 
financeiros previstos. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e do ponto 8.3.1 do 
Decreto-lei 54-A/99, de 22 de fevereiro, na sua 
redação vigente, aprovar a 1ª Alteração 
Modificativa ao Orçamento 2021 e Opções do 
Plano 2021-2025, e envio à Assembleia Municipal 
para sua aprovação, nos termos da alínea a) do 
n.º 1 do artigo 25º da lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro em vigência, conforme documento em 
anexo. 
 
Loures, 18 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. 
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) 
 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 1ª Alteração Modificativa 
ao Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-
2025 está disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111133//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
RREESSPPOONNSSÁÁVVEELL  PPEELLOO  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  DDAASS  
FFUUNNÇÇÕÕEESS  DDEE  EENNCCAARRRREEGGAADDOO  DDEE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  
DDEE  DDAADDOOSS  PPEESSSSOOAAIISS  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea a), do n.º 1, do artigo 37.º 

do Regulamento (EU) 2016/679 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 27 de abril de 
2016, relativo à proteção das pessoas 
singulares no que diz respeito ao tratamento de 
dados pessoais e à livre circulação desses 
dados (Regulamento Geral sobre a Proteção 
de Dados - RGPD), compete ao Município, na 
qualidade de entidade pública e responsável 
pelo tratamento de dados pessoais, a 
designação de um encarregado de proteção de 
dados pessoais;  

 
B. Em conformidade, a Câmara Municipal, pela 

Proposta n.º 55/2020, na sua 55.ª Reunião 
Ordinária, de 12 de fevereiro de 2020, 
deliberou aprovar o relatório final, a 
adjudicação, a minuta do contrato e a 
designação da DIRECT HIT – Serviço de Apoio 
a Empresas, Unipessoal, Lda. como 
Encarregado de Proteção de Dados Pessoais, 
no âmbito do procedimento de contratação 
pública de prestação de serviços de 
Encarregado de Proteção de Dados, às 
entidades adjudicantes, em agrupamento, 
Município de Loures, Gesloures – Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M, Unipessoal, Lda.ª 
e Loures Parque – Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M Unipessoal, Lda.;  

 
C. No seguimento da mencionada deliberação foi 

celebrado, em 13 de março de 2020, com a 
DIRECT HIT – Serviço de Apoio a Empresas, 
Unipessoal, Lda., o Contrato público n.º 
54/2020, pelo período de vigência de um ano, 
com início de produção de efeitos no dia 
seguinte ao da sua assinatura, renovando-se 
este automaticamente por igual período de um 
ano, até ao limite máximo de vigência de três 
anos;  

 
D. Nos termos conjugados do n.º 1 do artigo 9.º da 

Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que assegurou 
a execução, na ordem jurídica nacional, 
do RGPD, e dos n.ºs 5 e 6 do artigo 37.º do 
mencionado Regulamento, o encarregado de 
proteção de dados é designado com base nas 
suas qualidades profissionais e, em especial, 
nos seus conhecimentos especializados no 
domínio do direito e das práticas de proteção 

de dados, podendo exercer tais funções com 
base num contrato de prestação de serviços;  

 
E. Sem prejuízo de se encontrar assegurada a 

prestação de serviços de Encarregado de 
Proteção de Dados, ao Município de Loures, 
desde 14 de março de 2020, conforme 
considerando B da presente proposta, se 
afigura que, nos termos das aludidas 
disposições legais, deve proceder-se à 
formalização da designação, pela Câmara 
Municipal, de pessoa singular responsável pelo 
exercício das funções de Encarregado de 
Proteção de Dados Pessoas do Município de 
Loures.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do n.º 
1 do artigo 9.º  e da alínea c) do n.º 1 do artigo 
12.º da Lei n.º 58/2019, de 8 de agosto, que 
assegura a execução, na ordem jurídica nacional, 
do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento e 
do Conselho, de 27 de abril de 2016, conjugados 
com os n.ºs 5 e 6 do artigo 37.º do identificado 
Regulamento,  e no âmbito da execução do 
Contrato de prestação de serviços n.º 54/2020, de 
13 de março de 2020, celebrado com DIRECT HIT 
– Serviço de Apoio a Empresas, Unipessoal, Lda., 
designar MANUEL LUDGERO DE SOUSA 
LOUREIRO HORTA E MELO, como responsável 
pelo exercício das funções de Encarregado de 
Proteção de Dados Pessoas do Município de 
Loures.   
 
Loures, 17 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. 
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) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111144//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  AA  SSUUBBMMEETTEERR  
ÀÀ  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
DDEESSAAFFEETTAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDOOMMÍÍNNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  
PPAARRCCEELLAASS  DDEE  TTEERRRREENNOO  SSIITTAASS  EEMM  SSAANNTTOO  
AANNTTÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL,,  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  
DDEE  SSÃÃOO  JJUULLIIÃÃOO  EE  SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures encontra-se a executar 

a obra da Via de Cintura da AML – Norte / 
Troços 16 A e 17 – Rotunda de A- das-Lebres; 

 
B. Para o efeito, houve necessidade de proceder 

à aquisição de diversas parcelas tituladas por 
particulares; 

 
C. Para a conclusão do processo de aquisições, 

encontra-se pendente a aquisição da parcela 7 
da Via de Cintura da AML – Norte / Troços 16 A 
e 17 – Rotunda de A-das-Lebres; 

 
D. A parcela 7, com a área de 119 m2 integra o 

prédio misto, denominado “Lomba”, situado em 
Lugar das Lebres, União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, descrito na 
2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 2439 da freguesia de Santo Antão 
do Tojal e inscrito na matriz predial rústica sob 
o artigo 25 da Secção 1K da União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal e na matriz predial urbana sob o artigo 
424 da União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, corresponde à zona 
periférica da obra referente a passeios para os 
peões; 

 
E. A cabeça de casal da herança de António 

Maria Marques da Silva e proprietária veio 
propor ao Município de Loures a permuta da 
área necessária à execução da Via com as 
áreas de 65 m2 e 259 m2 da Estrada Municipal 
541-1 em Santo Antão do Tojal, União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal; 

 
F. Ao abrigo do disposto no artigo 107.º da Lei nº 

2110, de 19/08/1961 (Regulamento Geral das 
Estradas e Caminhos Municipais), “Os troços 
das vias municipais que, em virtude da 
execução de variantes, deixarem de fazer parte 
da rede municipal podem ser incorporados nos 
prédios confinantes, nos termos do disposto 
nos artigos 8º e 9º do Decreto nº 19 502, de 24 
de março de 1931.”; 

 

G. A permuta só se concretizará após a 
desativação da mencionada Estrada Municipal, 
tornando-se, por isso, necessário proceder 
primeiramente à desafetação do domínio 
público municipal das áreas 65 m2 e 259 m2 da 
Estrada Municipal 541-1 em Santo Antão do 
Tojal, União das Freguesias de Santo Antão e 
São Julião do Tojal, para, depois, se formalizar 
a outorga da permuta entre o Município e os 
proprietários do terreno necessário à execução 
da obra da Via de Cintura da AML – Norte / 
Troços 16 A e 17 – Rotunda de A-das-Lebres. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e na 
alínea q) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
Assembleia Municipal para deliberação a 
desafetação do domínio público para o domínio 
privado municipal das áreas de 65 m2 e 259 m2 da 
Estrada Municipal 541-1 em Santo Antão do Tojal, 
União das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal. 
 
Loures, 17 de março de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111155//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  IIMMÓÓVVEELL  
MMUUNNIICCIIPPAALL,,  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  
EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  IIRRMMÃÃOOSS  DDEE  AARRMMAASS  ––  
CCLLUUBBEE  MMOOTTAARRDD  DDEE  LLOOUURREESS,,  RREELLAATTIIVVOO  AA  
PPRRÉÉDDIIOO  SSIITTOO  EEMM  RRUUAA  NNOOVVAA,,  TTOOJJAALLIINNHHOO,,  
FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A.  A Associação Irmãos de Armas – Clube 

Motard de Loures é uma Associação sem fins 
lucrativos que tem por fim fomentar o espírito 
da fraternidade e solidariedade entre 
indivíduos, agrupar e defender os Motards, 
bem como, a promoção, organização e 
divulgação de atividades desportivas, 
recreativas e de lazer, nomeadamente, 
desportos motorizados, junto dos seus 
associados através de passeios de convívio; 
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B. A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard 
de Loures veio solicitar ao Município de Loures 
a cedência do espaço "Polidesportivo de 
Loures" (ringue do Tojalinho) para o 
desenvolvimento das suas atividades e 
instalação da sede; 

 
C. Foi emitido parecer favorável pelo 

Departamento de Cultura, Desporto e 
Juventude; 

 
D. A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard 

de Loures, na sua Assembleia Geral, realizada 
em 13 de dezembro de 2020, aceitou as 
condições do contrato a celebrar com o 
Município de Loures. 

 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
da alínea a) do n.º 2 do artigo 52.º do Decreto-Lei 
n.º 280/2007, de 07 de agosto, aprovar a 
celebração de Contrato de Utilização de Imóvel 
Municipal, entre o Município de Loures e a 
Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de 
Loures, sobre o prédio localizado em Rua Nova, 
Tojalinho, freguesia de Loures, com a área total de 
2.594 m2, descrito na 1.ª Conservatória do Registo 
Predial de Loures sob a ficha n.º 9720 da 
freguesia de Loures e inscrito na matriz predial 
urbana sob o artigo 11549 da mesma freguesia, 
nos termos e condições que constam da minuta 
anexa à presente proposta. 
 
Loures, 17 de março de2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato de 
Utilização de Imóvel Municipal está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111166//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  8811//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  IINNDDEEFFEERRIIMMEENNTTOO  DDOO  
RREECCUURRSSOO  HHIIEERRÁÁRRQQUUIICCOO  IIMMPPRRÓÓPPRRIIOO  
IINNTTEERRPPOOSSTTOO  PPEELLAA  EEMMPPRREESSAA  EECCOOAAMMBBIIEENNTTEE,,  
CCOONNSSUULLTTOORREESS  DDEE  EENNGGEENNHHAARRIIAA,,  GGEESSTTÃÃOO  EE  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS,,  SS..AA..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No seguimento da aprovação da proposta n.º 

28/2021 na 78ª Reunião Ordinária de 8 de 
janeiro de 2021 efetuada pelo Conselho de 
Administração (CA) dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios Loures e Odivelas (SIMAR) 
igualmente aprovada pelos municípios de 
Loures e Odivelas na 80ª reunião ordinária e 2ª 
reunião ordinária respetivamente e ambas em 
27 de janeiro de 2021 a empresa Ecoambiente, 
Consultores de Engenharia, Gestão e 
Prestação de Serviços, SA, veio apresentar 
“Recurso Hierárquico Impróprio” às Câmaras 
municipais de Loures e Odivelas; 

 
B. Sobre o Recurso apresentado o Conselho de 

Administração (CA) dos SIMAR na 82ª Reunião 
Ordinária de 8 de março de 2021 tomou 
conhecimento e remeteu à Câmara Municipal 
de Loures e Odivelas parecer jurídico a 
fundamentar indeferimento do mesmo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, com os fundamentos de 
facto e de direito apresentados no parecer jurídico 
em anexo à proposta n.º 81/2021   de 8 de março 
do CA dos SIMAR, indefira o Recurso Hierárquico 
Impróprio apresentado pela empresa 
Ecoambiente, Consultores de Engenharia, Gestão 
e Prestação de Serviços, SA. 
 
Loures, 17 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. 
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) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111177//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  8833//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  AAVVEENNIIDDAA  DD..  DDIINNIISS,,  EEMM  
OODDIIVVEELLAASS  EE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  OODDIIVVEELLAASS  ––  
FFAASSEE  11BB,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O conteúdo da informação com o registo 

I/2301/2021, dos Serviços Intermunicipalizados 
de Água e Resíduos dos Municípios de Loures 
e Odivelas - SIMAR referente à Prorrogação do 
Prazo de Execução do Concurso Público – 
Empreitada de Requalificação da Av. D. Dinis 
em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas – Fase 1B 
em Agrupamento de Entidades – 
PEMP/25/2018; 

 
B. Relativa à adjudicação da empreitada em 

Agrupamento de Entidades Adjudicantes com o 
Município de Odivelas a Luís Frazão, SA., vem 
apresentar pedido de prorrogação do prazo de 
execução da referida empreitada em 52 dias; 

 
C. O pedido de prorrogação do prazo foi deferido 

pelo Município de Odivelas em 50 dias 
 
D. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

82.ª reunião ordinária, do dia 8 de março de 
2021 aprovou a proposta n.º 83/21, relativa à 
Prorrogação do Prazo de Execução do 
Concurso Público – Empreitada de 
Requalificação da Av. D. Dinis em Odivelas e 
Remodelação da Rede de Abastecimento de 
Água a Odivelas – Fase 1B em Agrupamento 
de Entidades – PEMP/25/2018, por 50 dias. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar a 
Prorrogação do Prazo de Execução do Concurso 
Público – Empreitada de Requalificação da Av. D. 
Dinis em Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas – Fase 1B em 
Agrupamento de Entidades – PEMP/25/2018, por 
50 dias 
 
Loures, 17 de março de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111188//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR,,  
CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  8822//22002211,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  LLOOUURREESS  ––  
FFAASSEE  11,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi lançado procedimento relativo à Empreitada 

de Remodelação da Rede de Abastecimento 
de Água a Loures, Fase I – dividido em 2 lotes - 
CP 3/2020 – PEMP/4/2020, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Água e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas - SIMAR; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 

82.ª reunião ordinária, do dia 8 de março de 
2021 aprovou a proposta n.º 82/21, relativa ao 
Relatório Final; à Proposta de Adjudicação em 
dois lotes à firma SUBMERCI – 
CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA 
referente ao Lote 1, pelo valor global de 
1.925.479,84€ (um milhão, novecentos e vinte 
cinco mil, quatrocentos e setenta e nove euros 
e oitenta e quatro cêntimos) e à firma 
JPMAENG, UNIPESSOAL, LDA pelo valor 
global de 809.405,86€ (oitocentos e nove mil, 
quatrocentos e cinco euros e oitenta e seis 
cêntimos), correspondente ao Lote 2, aos quais 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as 
Minutas de Contrato. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo Código dos Contratos Públicos, aprovar o 
Relatório Final; a Proposta de Adjudicação em 
dois lotes à firma SUBMERCI – CONSTRUÇÃO E 
URBANIZAÇÕES, LDA referente ao Lote 1, pelo 
valor global de 1.925.479,84€ (um milhão, 
novecentos e vinte cinco mil, quatrocentos e 
setenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos) 
e à firma JPMAENG, UNIPESSOAL, LDA pelo 
valor global de 809.405,86€ (oitocentos e nove mil, 
quatrocentos e cinco euros e oitenta e seis 
cêntimos), correspondente ao Lote 2, aos quais 
acrescerá o IVA à taxa legal em vigor e as Minutas 
de Contrato 
 
Loures, 15 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas dos Contratos 
estão disponibilizadas em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111199//22002211  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  SSPPOORRTT  GGRRUUPPOO  
SSAACCAAVVEENNEENNSSEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

 
B. É objetivo do Município o aumento da oferta de 

atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de qualidade 
de vida das populações; 

 
C.  O Sport Grupo Sacavenense, tem sido um 

polo de desenvolvimento desportivo e social de 
grande importância para a zona do concelho 
em que se insere; 

 
D. A parceria entre o Município e o Sport Grupo 

Sacavenense, no que respeita ao programa de 
desenvolvimento desportivo proposto pelo 
clube, permitirá aos Munícipes de Loures 
usufruírem de um espaço desportivo renovado, 
potenciando a prática desportiva de futebol. 

 
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 na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato programa de desenvolvimento desportivo 
a estabelecer entre o Município de Loures e o 
Sport Grupo Sacavenense. 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, 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 de Contrato 
Programa está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112200//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  AA  EESSTTAABBEELLEECCEERR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  SSPPOORRTT  CCLLUUBBEE  DDEE  
FFRRIIEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

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

 
C.  O Sport Clube de Frielas, tem sido um polo de 

desenvolvimento desportivo e social de grande 
importância para a zona do concelho em que 
se insere; 
 

D. A parceria entre o Município e o Sport Clube de 
Frielas, no que respeita ao programa de 
desenvolvimento desportivo proposto pelo 
clube, permitirá aos Munícipes de Loures 
usufruírem de um espaço desportivo renovado, 
potenciando a prática desportiva de futebol. 

 
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 na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato programa de desenvolvimento desportivo 
a estabelecer entre o Município de Loures e o 
Sport Clube de Frielas 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
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(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, 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 de Contrato 
Programa está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112211//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO    
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  AA  EESSTTAABBEELLEECCEERR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  CCOOMMIITTÉÉ  
PPAARRAALLÍÍMMPPIICCOO  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

 
B. É objetivo do Município, o aumento da oferta de 

atividades desportivas que, pelos meios 
adequados, potenciem a melhoria de qualidade 
de vida das populações; 

 
C. As autarquias e as entidades desportivas 

desempenham um papel fundamental no 
desenvolvimento da atividade desportiva, 
permitindo, pela conjugação de sinergias, a 
promoção da prática para todos os munícipes; 

 
D. O Comité Paralímpico de Portugal é uma 

entidade sem fins lucrativos e de utilidade 
pública, que desenvolve uma atividade de 
grande relevância para a plena inclusão, social 
e desportiva, dos praticantes com deficiência; 

 
E. O Comité Paralímpico de Portugal e o 

Município de Loures têm mantido uma parceria, 
que se tem revelado fundamental para a 
promoção do desporto, para praticantes com 
deficiência, no concelho de Loures; 

 
F. O Comité Paralímpico de Portugal manifestou a 

sua vontade de manutenção da parceria para o 
quadriénio 2021-2024, através da celebração 
de um contrato programa de desenvolvimento 
desportivo entre as partes. 

 
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 na 
Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no Decreto-Lei 
n.º 273/2009, de 1 de outubro, aprovar a minuta de 
contrato programa de desenvolvimento desportivo 
a estabelecer entre o Município e Comité 
Paralímpico de Portugal. 
 
Loures, 11 de março de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Contrato 
Programa está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112222//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMIINNUUTTAASS  DDOOSS  AACCOORRDDOOSS  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  EESSTTAABBEELLEECCEERR  EENNTTRREE  
OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  LLIIGGAA  DDOOSS  
AAMMIIGGOOSS  DDAA  MMIINNAA  DDEE  SSÃÃOO  DDOOMMIINNGGOOSS  EE  AA  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  NNAATTUURRAAIISS  EE  AAMMIIGGOOSS  DDEE  
LLOORRIIGGAA  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  SSEEMMAANNAASS  
RREEGGIIOONNAAIISS  DDEE  22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O Município vem celebrando, há vários anos, 

Acordos de Colaboração com a Liga dos 
Amigos da Mina de S. Domingos e com a 
Associação dos Naturais e Amigos de Loriga, 
para a realização, respetivamente, da Semana 
Cultural do Alentejo e da Semana Serrana; 
 

B. A representação da população proveniente das 
regiões serrana e alentejana é significativa no 
Concelho de Loures; 

 
C. Estes eventos têm com principais objetivos, a 

preservação, divulgação e intercâmbio cultural 
regional; 

 
D. Existem protocolos de geminação entre 

Sacavém e Loriga, bem como entre Sacavém e 
a freguesia de Corte do Pinto, a que pertence a 
Vila da Mina de S. Domingos. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as minutas de acordos de 
colaboração a estabelecer entre o Município de 
Loures e a Liga dos Amigos da Mina de São 
Domingos e a Associação dos Naturais e Amigos 
de Loriga, para a realização das semanas 
regionais, em 2021. 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária, 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Votaram contra a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Acordo de 
Colaboração está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112233//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDEESSÃÃOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  ÀÀ  
RREEDDEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  AAMMIIGGOOSS  DDAA  
JJUUVVEENNTTUUDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Foi proposta pela FNAJ - Federação Nacional 

das Associações Juvenis, a participação do 
Município de Loures na Rede Nacional de 
Municípios Amigos da Juventude, plataforma 
de contato e compromisso do movimento 
associativo juvenil e do poder local, para a 
implementação de políticas de juventude, com 
o objetivo de promover a participação jovem, 
constituindo-se, por isso, como uma rede 
nacional de partilha e de conhecimento em 
matéria de juventude; 
 

B. A adesão a esta rede permitirá entre os 
benefícios já nomeados, a participação 
prioritária e acesso a seminários e cimeiras 
sobre "Associativismo e Juventude"; bem como 
o acesso ao "Selo de Município Amigo da 
Juventude", personalizado a cada município, 

símbolo de garantia de uma autarquia que 
privilegia e se preocupa com os seus jovens 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a adesão do Município de Loures à 
Rede Nacional de Municípios Amigos da 
Juventude 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112244//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
EEXXCCEECCIIOONNAALL  AAOO  MMOOVVIIMMEENNTTOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE  --  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O desporto e a cultura são essenciais ao 

desenvolvimento individual e coletivo e que a 
sua promoção tem no movimento associativo 
local um parceiro da maior importância para a 
concretização de oferta plena de atividades de 
índole cultural, desportiva e recreativa; 

 
B. A nova realidade em que nos encontramos é 

de emergência e as autarquias locais, no 
âmbito das atribuições e competências que se 
lhes encontram legalmente acometidas, devem 
dar resposta às instituições concelhias que 
operam no terreno e cujas atividades têm sido 
suspensas ou canceladas, deparando-se com a 
situação de paragem total; 

 
C. Na 67ª e na 73ª reunião ordinária do executivo 

Municipal, realizadas respetivamente em 
29/07/2020 e 23/09/2020 foi deliberada a 
aprovação de medidas de apoio financeiro 
excecional, às associações culturais, 
recreativas, desportivas e juvenis do Concelho, 
no âmbito dos graves constrangimentos 
provocados pela pandemia de COVID-19, ao 
nível do seu funcionamento e atividade; 

 
D. A continuação da declaração de situação de 

emergência no país justifica a manutenção e o 
alargamento deste apoio financeiro, visando 
contribuir para a viabilidade e retoma de 
atividade das associações concelhias. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com as 
alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29.º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, a aprovação das medidas 
propostas na informação registada sob o nº 
E/19924/2021, que preveem a atribuição de apoio 
excecional às associações concelhias que se 
candidatem. 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
 

Extrato da informação n.º 09/DCDJ/AS 
(E/19924/2021) 

 
(…) 

 
Assim, tendo por base o primeiro trimestre do 
presente ano, propõe-se um apoio de emergência 
ao Movimento Associativo Popular, replicando os 
critérios adotados anteriormente: 
 
− comparticipação de 50% do valor despendido 

em pagamentos de água, eletricidade, gás e 
comunicações, até ao valor máximo de 200,00€ 
(duzentos euros) nos meses de janeiro, 
fevereiro e março de 2021; 

 
− comparticipação de 50% do valor despendido 

em pagamentos de rendas das instalações que 
sirvam de sede à associação, até ao valor 
máximo de 200,00€ (duzentos euros), nos 
meses de janeiro, fevereiro e março de 2021. 

 
Propõe-se ainda, complementarmente: 
 
− comparticipação de 50% do valor despendido 

em pagamentos de seguros, até ao máximo de 
350,00€, referentes ao ano de 2020; 

 
− comparticipação de 25% do valor despendido 

em pagamentos de IMI no ano de 2020, até ao 
valor máximo de 1.000,00€; 

 
− comparticipação de 50% do valor despendido 

em aquisição de Equipamentos de Proteção 
Individual no ano de 2020 e primeiro trimestre 
de 2021, até ao valor máximo de 250,00€. 

 
O montante a disponibilizar para este conjunto de 
apoios será de 100.000,00€, sendo que, a 
exemplo do RMAA, caso as candidaturas 

apresentadas representem transferências 
financeiras superiores, aplicar-se-á uma 
percentagem de redução equitativa para que o 
valor total se enquadre no limite agora definido. 
 
O prazo limite para apresentação de candidaturas 
é o dia 30 de abril. 
 
(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, 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..  112255//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  PPAAGGAAMMEENNTTOO  
PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  
AAMMIIZZAADDEE,,  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  ""CCOOMMPPAANNHHIIAA  DDEE  
DDAANNÇÇAA  CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAA  DDEE  SSIINNTTRRAA"",,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação “Companhia de Dança 

Contemporânea de Sintra”, com o NIF 506 332 
900, responsável pela criação da Academia de 
Dança - Pólos de Loures e de Santa Iria da 
Azoia, requereu a utilização do Pavilhão Paz e 
Amizade, no dia 18 de janeiro de 2020, para a 
realização de workshops e um espetáculo de 
angariação de fundos, com entradas pagas, 
para a deslocação do Grupo Feel It ao 
campeonato nacional de Hip Hop; 

 
B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade, prevê 

o pagamento por hora, de 23,52€ (vinte e três 
euros e cinquenta e dois cêntimos), para a 
realização da iniciativa e de 5,44€ (cinco euros 
e quarenta e quatro cêntimos), para montagem 
e desmontagem de material e equipamento, 
sem IVA incluído; 

 
C. A ocupação teve a duração de catorze horas, 

das quais cinco horas para a realização da 
iniciativa e nove horas para 
montagem/desmontagem de equipamentos, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
pela utilização de 204,87€ (duzentos e quatro 
euros e oitenta e sete cêntimos); 

 
D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 

comprovativo da sua legal constituição e 
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requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima mencionada, nos termos 
indicados no documento registado sob o 
webdoc nº E/117299/2020, de 17.11.2020. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e utilização do Pavilhão Paz e Amizade em 
conjugação com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Associação 
“Companhia de Dança Contemporânea de Sintra”, 
no valor de 204,87€ (duzentos e quatro euros e 
oitenta e sete cêntimos). 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112266//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  
DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  BBEENNSS  
MMÓÓVVEEIISS  AA  IINNTTEEGGRRAARR  OO  AACCEERRVVOO  
MMUUSSEEOOLLÓÓGGIICCOO  EE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDAA  RREEDDEE  DDEE  
MMUUSSEEUUSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. No terceiro quadrimestre de 2020, os Museus 

Municipais de Loures foram contatados por 
diversos particulares, manifestando a intenção 
de doar ao Município os objetos constantes da 
lista em anexo à informação registada com o nº 
E/11708/2021; 

 
B. A iniciativa dos doadores constitui um 

contributo para a preservação das peças e para 
o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções;  

 
C. A incorporação de novas obras nos acervos 

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

 
D. A incorporação por doação encontra-se 

regulada no artigo 15º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 

especificamente no nº 1 do artigo 16º do 
capítulo VI e no nº 1 do artigo 15º, também do 
capítulo VI, respetivamente, dos regulamentos 
da Política de Incorporações do Museu de 
Cerâmica de Sacavém e do Museu Municipal 
de Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do anexo I, da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos e 
patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o nº E/11708/2021, com o 
valor total de 5.012,00€ (cinco mil e doze euros) e 
que se destinam a incorporar o acervo 
museológico e documental da Rede de Museus de 
Loures. 
 
Loures, 11 de março de 2021 

 
(…) 

 
 

Extrato da informação n.º 01/DCDJ/DC/UPM/JP 
(E/11708/2021) 

 
(…) 
 
MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM – RESERVAS 

 
 

DESIGNAÇÃO 
 

VALOR 

1 Terrina, formato Lagos, marca Fábrica de 
Loiça de Sacavém-Portugal, 

40,00 € 

1 Chávena para chá formato Coimbra, marca 15,00 € 

1 Azulejo, marca Sacavém – Made in Portugal 30,00 € 

1 Prato fundo, motivo Reino, sem marca 20,00 € 

1 Prato fundo, motivo Estátua, marca R.F.S. 30,00 € 

1 Prato sobremesa, motivo 11, marca Gilman & 
Cta 

10,00 € 

1 Prato raso, motivo Bussaco, marca Gilman & 
Cta 15,00 € 

1 Prato raso, marca Gilman & Cta  
15,00 € 

1 Pires, motivo 11, marca Gilman & Cta 10,00 € 
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DESIGNAÇÃO 

 
VALOR 

1 Pires, marca Gilman & Cta 10,00 € 

1 Chávena c/pires, motivo 11, marca Gilman & 
Cta 

 
10,00 € 

1 Chávena, motivo Oriental, sem marca 10,00 € 

1 Leiteira, marca Gilman & Cta. 15,00 € 

1 Covilhete, sem marca 10,00 € 

Serviço de jantar, formato POPULAR, 
decoração nº 5074/1 (decalque), marca Gilman 
& Cta. 

 

12 Pratos fundos 
240,00 € 
(20,00 

€/unidade) 

24 Pratos rasos 
480,00 € 
(20,00 

€/unidade) 

12 Pratos sobremesa 
180,00 € 
(15,00 

€/unidade) 

10 Pratos de pão 
100,00 € 
(10,00 

€/unidade) 

2 Terrinas 
120,00 € 
(60,00 

€/unidade) 

3 Travessas 
90,00 € 
(30,00 

€/unidade) 

1 Saladeira 40,00 € 

1 Molheira 25,00 € 

Peças de serviço de Chá, formato Coimbra, 
motivo decorativo nº 1109, marca Gilman & Cta. 

 

1 Bule 40,00 € 

1 Leiteira 25,00 € 

2 Chávenas p/chá 
20,00 € 
(10,00 

€/unidade) 
Peças de serviço de chá, formato Porto, 
decoração decalque nº 5125, marca Gilman & 
Cta. 

 

1 Bule 40,00 € 

1 Leiteira 20,00 € 

1 Açucareiro 20,00 € 

3 Chávenas p/chá c/pires 
30,00 € 
(10,00 

€/unidade) 

 
DESIGNAÇÃO 

 
VALOR 

 

2 Chávenas p/chá 

10,00 € 
(5,00 

€/unidade) 
 

Peças de serviço de chá, formato Porto, motivo 
decorativo nº 1193-A, marca Gilman & Cta.  

1 Bule 40,00 € 

1 Açucareiro 20,00 € 

2 Chávenas p/chá 
20,00 € 
(10,00 

€/unidade) 

1 Prato, marca Coroa/Sacavém 100,00 € 

TOTAL: 94 1.900,00 € 

 
 
MUSEU DE CERÂMICA DE SACAVÉM – CENTRO DE 

DOCUMENTAÇÃO MANUEL JOAQUIM AFONSO 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 

1 Catálogo da exposição “Visitas Reais entre as 
Cortes portuguesa e britânica – 1902-1910” 

100,00 € 

TOTAL: 1 100,00 € 

 
 

MUSEU MUNICIPAL DE LOURES – RESERVAS 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 

1 Carro de bois com roda cheia 800,00 € 

1 Carro de bois com roda raiada 650,00 € 

1 Carroça de roda raiada 550,00 € 

1 Carroça com rodas pneumáticas 400,00 € 

TOTAL: 4 2.400,00 € 
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MUSEU MUNICIPAL DE LOURES – CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO ANSELMO BRAAMCAMP FREIRE 
 

DESIGNAÇÃO VALOR 

20 Edições várias (livros, brochuras, revistas, 
atas) 300,00 € 

22 Edições várias (livros, brochuras, revistas, 
atas (listagem em anexo) 

300,00 € 

TOTAL : 42 600,00 € 

 
 

MUSEU DO VINHO E DA VINHA – CENTRO DE 
DOCUMENTAÇÃO CAMILO ALVES 

 

DESIGNAÇÃO VALOR 

1 Livro – “O vinho e o Património. Reflexos de 
uma Cultura secular” Borba, 2001 12,00 € 

TOTAL : 1 12,00 € 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112277//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  
MMEENNOOSS;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  
AAPPRROOVVAARR  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO,,  AA  OORRDDEEMM  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
DDOO  PPAARRQQUUEE  UURRBBAANNOO  DDOO  IINNFFAANNTTAADDOO,,  EEMM  
LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº3344//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Foi assinado e outorgado o contrato de 

empreitada de obras públicas da empreitada do 
“Parque Urbano do Infantado” - Processo n.º 
34/DA, com o número 218/2020, em 
10/09/2020, com o valor de 744.280,07 € + IVA 
e com prazo de execução de 210 dias;  

 
B. Em cumprimento do disposto pelos números 3 

e 4 do artigo 378.º do CCP, foram suscitadas 
no decorrer da obra algumas questões relativas 
à execução dos trabalhos contratualmente 
previstos, devidamente enquadradas na 
informação e pareceres anexos (registo 
documental E/28463/2021), as quais 
mereceram a análise da direção de fiscalização 

e da equipa responsável pela elaboração do 
projeto de execução;  

 
C.  Os trabalhos reclamados e devidamente 

enquadrados como trabalhos complementares 
resultantes de circunstâncias imprevisíveis nos 
termos do disposto pelo n.º 4 do artigo 370.º do 
CCP, implicam o valor de 193.088,49 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, de 
acordo com a aplicação do preço contratual 
previsto no plano de trabalhos para a mesma 
espécie de trabalhos e com a proposta de 
preços apresentada pelo empreiteiro, em 
cumprimento do disposto pelos números 1 e 2 
do artigo 373.º do mesmo CCP;  

 
D. Os trabalhos complementares em apreço, 

conforme validação da equipa projetista 
responsável pela elaboração do projeto de 
execução, devem considerar-se técnica e 
economicamente não separáveis do objeto do 
contrato ao abrigo a) do n.º 4 do artigo 370.º do 
CCP; 

 
E. O valor apurado e ora proposto em sede de 

trabalhos complementares resultantes de 
circunstâncias imprevisíveis, dá cumprimento 
aos limites impostos na alínea b) do nº. 4 do 
artigo 370.º do CCP;  

 
F. As propostas de alteração do projeto e 

consequente execução de trabalhos cuja 
espécie ou quantidade não se encontrava 
prevista no contrato, representa ainda a 
introdução de trabalhos a menos, nos termos 
previstos pelo artigo 379.º do CCP, no valor 
total de 8.625,00 €; 

 
G. O pagamento dos trabalhos complementares 

em análise, em virtude do cumprimento do 
disposto pelos números 3 e 4 do artigo 378.º do 
CCP por parte do empreiteiro, é da 
responsabilidade do dono da obra, ao abrigo do 
disposto pelo n.º 1 do mesmo artigo, sem 
prejuízo do disposto nos n.ºs 6 e 7 do mesmo 
artigo 378.º; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, abrigo do 
disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º e dos artigos 
311.º, do número 3 do artigo 313.º, dos números 1 
e 4 do artigo 370.º, 371.º, 373.º, dos números 1, 3 
e 4 do artigo 378.º e 379.º, todos do CCP na sua 
redação atualizada, e da alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro na sua redação atual, e da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho: 
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1. Aprovar os trabalhos complementares 
identificados, no valor total de 193.088,49 €, 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, a 
proposta de preço apresentada pelo 
empreiteiro e a respetiva ordem de 
execução de trabalhos complementares, 
com a consequente modificação objetiva do 
contrato, nos termos previstos pela alínea a) 
do n.º 1 do artigo 311.º, 370.º, 371.º e 373.º 
do CCP; 

 
2. Aprovar os trabalhos a menos identificados, 

no valor total de 8.625,00€, com a 
consequente modificação objetiva do 
contrato, ao abrigo do disposto pelo artigo 
379.º do CCP; 

 
3. Aprovar a delegação no Presidente da 

Câmara da competência para adjudicação e 
ordem de execução dos trabalhos 
complementares e aprovação da minuta do 
contrato.  

 
Loures, 17 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. 
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..  9999//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  EELLEEMMEENNTTOOSS  TTEERRMMOOSS  
EE  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  CCOONNSSTTAANNTTEESS  DDAA  
IINNFFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE//2222997799//22002211;;  --  OO  IINNIICCÍÍOO,,  TTIIPPOO  EE  
PPEEÇÇAASS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  PPUUBBLLIICCAAÇÇÃÃOO  
EELLEETTRRÓÓNNIICCAA  DDOO  AANNÚÚNNCCIIOO;;  --  AA  
FFUUNNDDAAMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOO  VVAALLOORR  BBAASSEE;;  --  OO  
PPRRAAZZOO  PPAARRAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
PPRROOPPOOSSTTAASS;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  
DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  CCOONNTTRRUUÇÇÃÃOO  
DDAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDOO  CCAATTUUJJAALL--  UUNNHHOOSS  
((PPRROOCCºº  NNºº  11771122--AA//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. O presente procedimento tem como objetivo a 

construção da Unidade de Saúde do Catujal - 
Unhos, equipamento coletivo que visa dar 
resposta à necessidade de melhores condições 

de acesso aos cuidados de saúde dos utentes 
daquele território; 

 
B. Se encontra concluída a fase de preparação do 

processo destinado à formação de contrato de 
empreitada para a construção da Unidade de 
Saúde do Catujal – Unhos – Obra, com o n.º de 
obra: 3985041021 e n.º patrimonial: 848; 

 
C. A respetiva despesa está contemplada na ação 

2020.I.18, com o PRC n.º 931 datado de 2021-
03 -03, C.C.F.: 2.2.2.4.04.04, R.O.: 
10.05/07.01.03., Cl. Analítica: 95.2.2.2.05; 

 
D. Foi proferido despacho pelo Chefe da Divisão 

de Obras, exarado na Informação n.º 60/DO/FS 
datado de 18/03/2021, com o registo de 
WEBDOC E/31220/2021, que aqui se dá para 
os devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzida, e como fazendo parte integrante 
da presente proposta, a qual corrobora o 
enquadramento e necessidades anteriormente 
expostos; 

 
E. As peças do procedimento de formação do 

contrato de empreitada de obras públicas 
“Unidade de Saúde do Catujal – Unhos – 
Obra”, ao qual foi atribuído o processo número 
1712-A/DOM, encontram-se concluídas e 
devidamente instruídas nos termos e para os 
efeitos do artigo 40º do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-lei n.º 18/2008 
de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
doravante designado por CCP. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, artigo 38.º, n.º 2 
do artigo 40.º, n.º 4 do artigo 47.º e artigo 109.º, 
todos do CCP, e na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. A aprovação dos elementos, termos e 

condições constantes da Informação 
supramencionada; 

 
2. A aprovação das Peças do Procedimento: 

anúncio, programa do procedimento e caderno 
de encargos, em anexo; 

 
3. A autorização para publicação eletrónica do 

anúncio do procedimento no sítio do Diário da 
República; 

 
4. A aprovação do valor base no montante de 

3.000.000,00 € (três milhões de euros), sem 
IVA, com o prazo de execução de 525 
(quinhentos e vinte cinco) dias seguidos, para 
efeitos de lançamento no mercado e 
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consequente aprovação de abertura do 
procedimento por Concurso Público ao abrigo 
do disposto na alínea b) do artigo 19º do CCP; 

 
5. A aprovação do prazo para apresentação de 

propostas de 30 dias a contar da data da 
publicação do anúncio; 

 
6. A aprovação da designação do Eng.º Paulino 

Reis, na qualidade de gestor de contrato, ao 
abrigo do disposto no artigo 290.º A do CCP. 

  
(…) 
 
Loures, 19 de março de 2021 
  

(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112288//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOOSS  PPAARRAA  AASS  LLOOCCAALLIIDDAADDEESS  DDEE  
BBEELLAA  VVIISSTTAA  EE  PPAARRAADDEELLAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOO  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  ((PPRROOCCºº  1133..888866--
BB//DDAAUU)),,  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. 1478, é solicitada a aprovação de 
vários topónimos nas localidades de Bela Vista 
e Paradela; 

 
B. Os topónimos propostos foram aprovados na 

reunião do executivo da Junta de Freguesia da 
União de Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas realizada no dia 3 de junho 
de 2020;  

 
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 o seguinte de topónimo na 
União de Freguesias de Anato António dos 
Cavaleiros e Frielas: 
 
• Denominar “Rua Herbert Matzinger”, ao 

troço de arruamento com início na Rua 4 de 
Outubro e termo na Rua António Sérgio; 
Avenida Professor Doutor Armando dos 
Santos Ferreira 

 
(…) 
 
Loures, 08 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112299//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  55  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  EEXXIIGGÍÍVVEEIISS  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RRPPDDMM  ((PPRROOCC..ºº  6688..118811//UURRBB  ––  MMAARRIIAA  DDEE  
FFÁÁTTIIMMAA  MMAACCHHAADDOO  DDAA  SSIILLVVAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A requerente, Maria de Fátima Machado da 

Silva, apresentou um pedido de licenciamento 
para obras de alteração e ampliação de uma 
moradia unifamiliar existente, passando a 
bifamiliar, na Rua da Esperança n.º 66, 
Zambujal, Freguesia da União de Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal;  

 
B. O local da moradia enquadra-se na 

classificação de solo urbano, solo urbanizado, 
espaços residenciais, consolidadas 
habitacionais de nível III (ao qual é aplicável os 
art.º 62º a 64º do RPDM); 

 
C. Por aplicação dos critérios de 

dimensionamento de lugares de parqueamento, 
nos termos do RPDM, a operação urbanística, 
em cumprimento do disposto no anexo IV do 
RPDM, exigiria a criação de mais 5 lugares de 
estacionamento, a acrescer aos dois 
existentes; 

 
D. É tecnicamente impossível dotar o interior do 

imóvel de estacionamento, dado o desnível 
medio de 4,54 m. entre o arruamento e a cota 
de soleira da moradia, tornar irrealizável o 
desaterro para introdução em cave de 
estacionamento de moradia já existente, para 
além de exigir rampas de acesso impossíveis 
de concretizar; 
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E. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho do Sr. Diretor do DPGU, expressos 
na informação n.º 07/DPGU/DGU/HR2021 
(registada em sistema com o n.º E/4291/2021), 
é aplicável a exceção de isenção de dotação 
de estacionamento; 

 
F. Esta exceção tem enquadramento no n.º 3 do 

Art. 150º do RPDM conjugado com disposto na 
alínea c) do n.º 1 e n.º 6 do art. 33º do RMEU; 

 
G. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União de Freguesias de Santo Antão do Tojal e 
São Julião do Tojal, expressa no documento 
E/28398/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 
150º do Regulamento do PDM, conjugado com 
a alínea c) do n.º 1, do artigo 33º do RMEU, 
aprovar: 
 

A isenção do cumprimento de 5 lugares de 
estacionamento, para resposta ao pedido de 
licença administrativa para obras de 
alteração e ampliação de uma moradia sita 
na Rua da Esperança n.º 66, em Zambujal, 
na Freguesia da União de Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal, 
formulado por Maria de Fátima Machado da 
Silva, no âmbito do processo n.º 68181/URB.  

 
(…) 
 
Loures, 11 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, 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..  113300//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAASS  
CCOOMMIISSSSÕÕEESS  EESSPPEECCIIAAIISS  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA  PPAARRAA  
AASS  AARREEAASS  UURRBBAANNAASS  DDEE  GGEENNEESSEE  IILLEEGGAALL  EE  
SSUUAA  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. A necessidade de alteração da 

composição/nomeação das Comissões 
Especiais de Vistorias para as Áreas Urbanas 
de Génese ilegal (AUGI); 

 
B. Que, a matéria da alteração da composição 

e/ou nomeação das novas Comissões 
Especiais de Vistorias para as Áreas Urbanas 
de Génese ilegal (AUGI), é competência da 
Câmara Municipal, nos termos e para os efeitos 
do disposto no artigo 22.º da Lei n.º 91/95, de 
02 de setembro, na sua redação vigente, 
conjugados com o disposto no n.º 2 do artigo 
87.º do Regime Jurídico da Urbanização e da 
Edificação (RJUE), consagrado através do 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua redação vigente; 

 
C. O referido proposto na informação n.º 

09/DAUGI/FV/2021, de 16.03.2021, também, 
quanto à constituição e a 
designação/substituição dos membros das 
novas Comissões Especiais de Vistorias para 
as AUGI. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto no artigo 22.º da Lei n.º 91/95, de 02 de 
setembro, na sua redação vigente, conjugados 
com o disposto no n.º 2 do artigo 87.º do RJUE, 
consagrado através do Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua redação vigente, e nas 
condições da informação dos serviços 
nº09/DAUGI/FV, aprovar a constituição das 
seguintes Comissões Especiais de Vistorias para 
as AUGI e sua composição: 
 
Comissão A: 
 
− Arquiteta Paula Cristina da Silva Teixeira; 
− Arquiteto Pedro Manuel de Sousa Ribeiro; 
− Engenheiro Joaquim Ildefonso Duarte. 
 
Comissão B: 
 
− Geógrafo Mário Rui Vilas Cotovio; 
− Arquiteto José Pedro de Magalhães Meneses 

Croft de Moura; 
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− Engenheira Eunice Bertília Simões Barreiros 
Ferreira. 

 
Comissão C: 
 
− Arquiteta Carla Maria Alexandre Lapa Correia; 
− Arquiteta Vanda de Lurdes Rodrigues Vitorino; 
− Engenheiro Joaquim Ildefonso Duarte. 
 
Comissão D: 
 
− Arquiteta Vanessa Real Suarez Salgueiro 

Ferrão; 
− Arquiteto João Miguel da Silva Coutinho de 

Lucena; 
− Engenheira Eunice Bertília Simões Barreiros 

Ferreira. 
 
Comissão E: 
 
− Arquiteto Gastão Rogério Grave Rodrigues; 
− Arquiteto Joaquim António Estevão da Silva; 
− Engenheiro Joaquim Ildefonso Duarte. 
 
Comissão F: 
 
− Arquiteto José António Silva Alves Costa; 
− Engenheira Eunice Bertília Simões Barreiros 

Ferreira; 
− Engenheiro Joaquim Ildefonso Duarte. 
 
Para fazer face a situações de 
impedimento/impossibilidade de constituição de 
alguma destas comissões, propõe-se, ainda, 
designar como substitutos de algum dos seus 
membros, os seguintes trabalhadores da DAUGI: 
 
− Carla Sofia Lemos da Silva de Aragão Nunes 

(Assistente Técnico); 
− Cláudia Maria da Rocha Faustino e 

Vasconcelos (Assistente Técnico); 
− Diamantino Joaquim Alfredo da Silva 

(Assistente Técnico); 
− Francisco Manuel Martins Rovisco (Assistente 

Técnico). 
 
Loures, 17 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113311//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. A componente de Apoio à Família (CAF) 

referente ao 1.º ciclo de Ensino Básico, 
designada por ATL e Atividades de Animação e 
Apoio à Família (AAAF), Prolongamento de 
Horário (PH), constitui uma resposta 
fundamental da escola a tempo inteiro e estas 
valências respondem também a alunos com 
Necessidades de Saúde Especiais (NSE); 

 
B. O apoio às CAF 1.º ciclo tem sido realizado, em 

anos anteriores, decorrente de uma cláusula 
dos acordos tripartidos estabelecidos 
maioritariamente em 2014;  

 
C. O apoio financeiro foi transferido, em anos 

anteriores, no final do ano letivo e após 
verificação da execução física; 

 
D. O período atípico em que vivemos, devido à 

pandemia Covid 19 e a periclitante 
sustentabilidade financeira dos agentes 
educativos parceiros, torna necessário 
transferir os apoios financeiros o mais breve 
possível; 

 
E. A presente proposta contempla o 

ressarcimento de despesas inerentes ao 1.º 
período do ano letivo 2020/2021; 

 
F. A presente proposta contempla ainda os apoios 

na resposta às crianças com NSE que 
frequentam as Atividades de Animação e Apoio 
à Família (AAAF) dos Jardins de Infância (JI) 
com parceria para a sua prossecução. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas u) e hh) da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar a transferência de 
verbas nos moldes previstos na Informação n.º 
29/DE-DISE/LS, de 17.02.2021. 
 
Loures, 15 de março de 2021 
 

(…) 
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Extrato da informação n.º 29/DE-DISE/LS  
(E/23695/2021) 

 
(…) 
 

Entidade Contribuinte Verba a 
Transferir 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB da Fonte Santa 509 065 686 4.004,00€ 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 4.004,00€ 

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

504 927 493 4.004,00€ 

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

503 058 793 4.004,00€ 

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

505 426 390 4.004,00€ 

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

509 368 212 1.474,00€ 

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

504 447 050 1.474,00€ 

Bússola da Brincadeira - Associação de 
Pais  509 497 810 1.474,00€ 

TOTAL  24.442,00€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113322//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  CCEERRCCIIPPÓÓVVOOAA  --  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  
DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCIIDDAADDÃÃOOSS  IINNAADDAAPPTTAADDOOSS,,  CCRRLL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. No território do concelho de Loures as 

respostas sociais existentes dirigidas aos 
cidadãos jovens/adultos portadores de 
deficiência intelectual e multideficiência são 
insuficientes, verificando-se por parte das 
famílias/indivíduos a necessidade de recurso a 
instituições de caráter social com intervenção 
neste âmbito nos concelhos limítrofes; 

 
B. A CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, 
com sede/funcionamento na Póvoa de Santa 
Iria, concelho de Vila Franca de Xira, é uma 
instituição de referência no âmbito de 

intervenção referida, que acolhe 64 munícipes 
de Loures nas diferentes respostas sociais que 
presta, assegurando o transporte diário entre o 
domicílio e o equipamento social a 38 destes 
utentes; 

 
C. As respostas sociais prestadas pela 

CERCIPÓVOA aos utentes provenientes do 
concelho de Loures são determinantes para a 
melhoria da qualidade de vida destes e das 
suas famílias; 

 
D.  O Município de Loures tem decidido pela 

atribuição de verba à CERCIPÓVOA, no 
sentido de comparticipar nas despesas havidas 
com o referido transporte de utentes; 

 
E. Este apoio foi prestado nos anos de 2004, 

2005, 2006, 2010, 2016, 2018 e 2019, 
calculado com base na fórmula n.º utentes x 
valor por utente x 11 meses, sendo que em 
2019 foi estabelecido o valor do apoio em 
15,00€/mês por utente.  

 
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 à 
CERCIPÓVOA - Cooperativa de Educação e 
Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, para 
comparticipação nas despesas com o transporte 
dos 38 utentes provenientes do concelho de 
Loures, no valor de 6.270,00€ (seis mil duzentos 
e setenta euros).  
 
Loures, 15 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113333//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AASS  MMEEDDIIDDAASS  DDEE  AAPPOOIIOO  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO  AAOO  AARRRREENNDDAAMMEENNTTOO;;  --  AA  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  CCAANNDDIIDDAATTUURRAASS  EE  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  AAOOSS  BBEENNEEFFIICCIIÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  
VVAALLOORREESS  AAPPRROOVVAADDOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. O atual contexto pandémico desafia todos os 

organismos públicos a adotarem medidas 
extraordinárias, por um lado, para conter a 
disseminação do vírus e, por outro lado, ativar 
e intensificar mecanismos de resposta de 
emergências às populações, perante a 
diversidade de problemáticas e necessidades 
que lhes estão associadas; 

 
B. O Município de Loures, desde os primeiros 

sinais de pandemia, pugnou pela promoção e 
implementação de medidas de prevenção, 
contenção e mitigação da transmissão Covid 
19 e de medidas que permitem atenuar os 
impactos sentidos pelas famílias, pelas 
instituições e pelas empresas; 

 
C.  Atentos à evolução dos impactos sociais, 

agravados pelo 2.º confinamento, em vigor 
desde janeiro 2021, urge criar respostas 
urgentes e imediatas que respondam às 
necessidades das famílias residentes no 
Município, incluindo estudantes deslocados a 
distância superior a 50 km da residência 
permanente do seu agregado familiar, para 
frequência de estabelecimento de ensino,  
concretamente, destinadas a apoiar situações 
de quebra de rendimentos associadas a perdas 
de emprego, despedimentos coletivos, férias 
forçadas, encerramentos de restauração e 
espaços comerciais, recursos a Layoff; 

 
D. No âmbito do Atendimento Integrado registou-

se um aumento do número de pedidos de apoio 
económico para subsistência, desde março de 
2020 até à data, para efeitos de pagamentos 
de despesas correntes, onde se inclui a renda 
de habitação; 

 
E. O apoio financeiro extraordinário ao 

arrendamento surge como medida 
complementar, de cariz temporário, que visa a 
atribuição de apoio financeiro, não 
reembolsável, ao arrendamento de habitação, 
destinada a apoiar situações de quebras de 
rendimentos dos arrendatários, decorrentes do 
contexto pandémico atual; 

 

F. Para o efeito foi elaborado o documento 
“Regras para Atribuição de Apoio Financeiro e 
Extraordinário ao Arrendamento”, que define os 
termos e as condições de acesso ao apoio 
municipal a conceder, de 1 de maio até 31 de 
dezembro de 2021; 

 
G. Este apoio destina-se, no essencial, aos 

agregados com contrato de arrendamento 
habitacional que demonstrem uma quebra de 
rendimentos superior a 20% face aos 
rendimentos do mês anterior ou período 
homólogo de 2019, e cuja parte percentual do 
total dos rendimentos mensais per capita dos 
membros do agregado familiar que é destinada 
ao pagamento da renda mensal da habitação 
objeto do apoio seja superior a 35%; 

 
H. A operacionalização desta medida de apoio 

será efetuada em dois momentos de 
candidaturas, submetidas on-line, em 
formulário próprio, sendo que o primeiro 
momento decorre entre 1 e 10 de abril e o 
segundo momento, entre 1 e 10 de agosto; 

 
I. O apoio ao arrendamento concedido terá a 

duração máxima de 4 meses, sendo atribuída 
sob a forma de apoio financeiro mensal, 
passível de ser renovada mediante 
apresentação de nova candidatura; 

 
J. Se prevê ainda a possibilidade de, subsistindo 

valor orçamental disponível após o 
encerramento de cada período de candidatura, 
ser aberto um período excecional de 
candidaturas, que decorrerá do dia 1 ao dia 10 
dos meses de maio e setembro, e que permitirá 
a atribuição de apoio financeiro para os três 
meses seguintes; 

 
K. Este benefício não contempla os munícipes 

que se encontrem em situação de dificuldades 
de pagamento de créditos bancários, 
considerando que foram aprovadas, em 
contexto de pandemia, alterações à legislação 
relativa às moratórias de crédito que permitem 
às famílias mais afetadas pela paragem da 
atividade económica, suspender o pagamento 
de prestações de crédito à habitação, até 30 de 
setembro de 2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea i) do nº. 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: 
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1. A Medida de Apoio Extraordinário ao 
Arrendamento, nos termos do definido nas 
“Regras para Atribuição de Apoio Financeiro 
Extraordinário ao Arrendamento”, de acordo 
com a Informação n.º 1/DCSH/ACA, de 12 de 
março de 2021; 

 
2. A afetação a esta medida de verba no valor 

total de 150.000€ (cento e cinquenta mil euros), 
a ser distribuída equitativamente pelos dois 
períodos de candidatura previstos, totalizando 
75.000€ (setenta e cinco mil euros) para cada 
período; 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para aprovação das candidaturas 
e pagamento aos beneficiários dos valores 
aprovados, de acordo com o preceituado nas 
“Regras para Atribuição de Apoio Financeiro 
Extraordinário ao Arrendamento”. 

 
Loures, 17 de março de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Regras para a 
Atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário ao 
Arrendamento estão disponibilizadas em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113344//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
EEXXCCEECCIIOONNAALL  ÀÀSS  EENNTTIIDDAADDEESS  
DDIINNAAMMIIZZAADDOORRAASS  DDAA  CCOOMMPPOONNEENNTTEE  DDEE  
AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A Componente de Apoio à Família (CAF) – ATL 

é o conjunto de atividades destinadas a 
assegurar o acompanhamento dos alunos do 
1.º ciclo do Ensino Básico, antes e depois das 
componentes dos curricula e das Atividades de 
Enriquecimento Curricular (AEC), bem como 
durante os períodos de interrupção letiva; 

 
B. O Município de Loures implementou em 2014 

Acordos de Colaboração com várias entidades 
parceiras, renováveis automaticamente, que 
visam regular a CAF; 

 
C. O período de confinamento e o encerramento 

das escolas originou uma interrupção dos 
serviços, implicando óbvias quebras nas 

receitas previstas para suprir os custos de 
manutenção e recursos humanos, pelo que um 
apoio financeiro permite a retoma das 
atividades, com perspetiva de sustentabilidade 
financeira, assegurando aos alunos as 
melhores condições na qualidade desta 
resposta essencial para as famílias; 

 
D. O apoio financeiro a atribuir foi calculado com 

base na mensalidade de março de 2021 – 
40,00 € por cada aluno que frequentava esta 
valência desde o início de 2021; 

 
E. O cálculo assenta na auscultação realizada a 

todos os parceiros e Agrupamentos de Escolas 
no ano letivo 2020/2021. 

 
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, aprovar a transferência de verbas referentes 
a um apoio excecional, às entidades 
dinamizadoras da Componente de Apoio à 
Família, num total de 66.480,00 € (sessenta e seis 
mil quatrocentos e oitenta euros), nos moldes 
previstos na Informação n.º 41/DISE/LS, de 
15.03.2021, a qual faz parte integrante da 
presente proposta. 
 
Loures, 17 de março de 2021 
 

(…) 
 

Extrato da informação n.º 41/DISE/LS  
(E/29653/2021) 

 
(…) 
 

Entidade NIPC Verba a 
transferir 

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

509 368 212 920,00 € 

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

504 949 853 1.360,00 € 

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

505 293 447 1.440,00 € 

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

505 426 390 4.360,00 € 

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

503 670 910 1.040,00 € 

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

503 965 685 680,00€ 
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Entidade NIPC Verba a 
transferir 

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

503 845 531 4.440,00 € 

Associação A.P.A.D.L (Associação de 
Pais da EB de Á-das-Lebres) 

514 036 206 520,00 € 

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

503 058 793 5.360,00 € 

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

505 198 908 1.600,00 € 

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

509 065 686 2.520,00 € 

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

504 927 493 8.000,00 € 

Bússola da Brincadeira – Associação 
de Pais 509 497 810 2.080,00 € 

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

508 613 418 1.000,00 € 

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

508 384 320 880,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI Alto da 
Eira 

501 926 712 2.560,00 € 

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

507 602 838 1.800,00 € 

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

504 447 050 2.880,00 € 

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

503 389 684 5.600,00 € 

Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola 1º ciclo da EB 
Prior Velho 

505 136 562 1.280,00 € 

Associação de Pais e Encarregados da 
EB/1 / JI nº2 de Moscavide 505 182 599 1.720,00 € 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 2.920,00 € 

Associação Nacional de Educação 
Artística e Cultural - Conservatório 
d'Artes de Loures 

501 422 692 2.600,00 € 

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

503 180 360 2.000,00 € 

Centro Social Paroquial de S. Pedro de 
Lousa 501 683 755 1.600,00 € 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 5.320,00 € 

Total  66.480,00 € 

 
(…) 
(Aprovada por unanimidade) 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113355//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
CCAANNDDIIDDAATTUURRAASS  AAOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  
SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EE  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  DDIIVVEERRSSAASS  EENNTTIIDDAADDEESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. O Regulamento de Apoio aos Projetos 

Socioeducativos tem como objeto a definição 
dos tipos de apoio e respetivas condições de 
acesso ao programa de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos, denominado “Escola para 
Todos”, do Município de Loures; 

 
B. Não obstante o período conturbado, com a 

consequente interrupção das aulas presenciais 
devido à pandemia do Covid 19, verifica-se a 
necessidade de apoiar financeira e 
logisticamente as entidades que se 
candidataram neste ano letivo, ainda que, da 
avaliação da execução posterior ao término do 
ano letivo, possam surgir acertos em futuros 
apoios;  

 
C. De acordo com a metodologia prevista no 

referido regulamento a correspondência com as 
verbas financeiras propostas na Informação n.º 
31/DISE/LS-CS, de 19 de fevereiro de 2021, 
foram ajustadas entre a pontuação atribuída e 
a execução orçamental prevista em GOP 2021 
para apoio aos Projetos Socioeducativos. 

 
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, aprovar: 
 
1. A aceitação das candidaturas da Associação 

de Pais e Encarregados de Educação da 
Escola N.º 4 de São João da Talha, da 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação do Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado, da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Bússola da 
Brincadeira (EB de Loures) e da Associação de 
Pais e Encarregados de Educação da EB Á-
das-Lebres, conforme previsto na Informação 
n.º 31/DISE/LS-CS, de 19.02.2021; 

 
2. A transferência de verbas às diversas 

entidades, nos moldes previstos na mesma 
Informação, num total de 83.987,13 € (oitenta e 
três mil, novecentos e oitenta e sete euros e 
treze cêntimos). 
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Loures, 15 de março de 2021 
 

(…) 
 
 

Extrato da informação n.º 31/DISE/LS-CS 
(E/24272/2021) 

 
(…) 
 
1. 
Agrupamentos 

de Escolas Projeto 
Pontuação 

50,84€ 
P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

Maria Keil 
“Escola+Digit

al” 
79 4.016,36€ 600 079 198 

Portela e 
Moscavide 

“DE+TIC” 89 4.524,76€ 600 074 544 

Eduardo 
Gageiro 

“Clube 
RoboPESS” 

89 4.524,76€ 600 079 767 
“The New 

Kids On The 
Block” 

Camarate 
“Sucesso para 
todos e para 

cada um” 
84 4.270,56€ 600 074 226 

Luís Sttau 
Monteiro 

“Navegar é 
Preciso” 

83 4.219,72€ 600 079 325 

4 de Outubro 

“Artistas de 
Palco e Meio- 

Clube de 
Teatro A40” 

85 4.321,40€ 600 085 236 

João Villaret 

“EcoEscola” 

93 4.728,12€ 600 079 465 

“Espaço 
Encontra-te” 

“Educação 
Ambiental” 

“A Paz 
constrói-se” 

“PlásticoFabla
d JV” 

José Afonso 
“Cria 

Momentos” 
71 3.609,64€ 600 079 929 

São João da 
Talha 

“Promoção da 
Literacia” 

76 3.863,84€ 600 079 341 
“Todos Juntos 
Podemos Ler” 

“Emoções 
tranquilas” 

General 
Humberto 
Delgado 

“Por uma 
Escola mais 
Inclusiva e 

mais 
sustentável” 

80 4.067,20€ 600 079 899 

Catujal-Unhos 
 

“Loja Social” 74 3.762,16€ 600 074 757 

Bobadela 

“Ciências 
e 

Tecnologias@
Bobadela” 

80 4.067,20€ 600 079 694 

Escola Secundária 

Escola 
Secundária de 

Camarate 

“Academia de 
Líderes 
Ubuntu 

Escolas – 

79 4.016,36€ 600 036 545 

Agrupamentos 
de Escolas Projeto 

Pontuação 
50,84€ 

P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

Cidadãos 
ativos 

“Plantas com 
História” 

TOTAL 53.992,08€ 

 
(…) 
 
2. 
Agrupamentos 

de Escolas Projeto 
Pontuação 

50,84€ 
P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

APEE EB do 
Bairro da 
Covina 

“Promoção e 
Educação 

para a Saúde” 

84 1.069,32€ 507 602 838 

“Semeando 
Leitores” 

“A importância 
da Água” 

“Manutenção 
das hortas 
escolares” 

“Crise 
climática e 

ambiental na 
vertente do 
mundo do 
plástico” 

“Decoração 
da Escola de 

Nata” 

“Fotografias 
de grupo- 

Natal” 

APEE EB23 
Santa Iria da 

Azóia 

“Prevenção 
Rodoviária e 
Caminhada 

das 
Gerações” 

79 1.005,67€ 502 641 495 

APEE EB1/JI 
Alto da Eira 

“Bullying não 
é fixe” 

79 1.005,67€ 501 926 712 

“Ateliê de 
Emoções” 

APEE da EB de 
Via Rara 

“Kids On Top- 
Brincar a 

Reanimar” 
81 1.031,13€ 504 447 050 

APEE Portela 
da Azóia 

“Portelinhas 
digitais e 

Longe das 
mãos perto do 

coração” 

79 1.005,67€ 508 384 320 

APEE Á-das 
Lebres 

“A Horta 
Escolar” 

83 1.056,59€ 514 036 206 

APEE EB1/JI da 
Portela “Somos XXI” 78 992,94€ 504 927 493 

APEE da EBI da 
Bobadela 

“Exploradores 
de uma terra” 

83 1.056,59€ 509 368 212 

APEE EB nº 1 
da Bobadela 

“Por um 
ambiente 

mais 
sustentável” 

84 1.069,32€ 505 293 447 

APEE EB nº 2 
da Bobadela 

“Tecnologia 
na Escola” 83 1.056,59€ 514 319 488 

APEE EB nº 3 
da Bobadela 

“Educar para 
a Cidadania” 

83 1.056,59€ 504 949 853 

APEE JI da 
Bobadela 

“Eu e Tu, Eu e 
o meu bairro, 

Eu e o 
mundo” 

76 967,48€ 505 361 736 
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Agrupamentos 
de Escolas Projeto 

Pontuação 
50,84€ 

P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

APEE EB nº4 
de S. João da 

Talha 

“Arraial da 
Família” 

77 980,21€ 503 389 684 

“Educação 
Física Infantil” 

“Iniciação ao 
Futebol de 

praia” 

“Semana da 
AFD” 

APEE e Amigos 
do AE de 
Camarate 

“APDNAP – 
Ser mais alto” 84 1.069,32€ 508 967 104 

Bússola da 
Brincadeira 

APEE 

“Proteção 
para uma boa 

união” 
76 967,48€ 509 497 810 

APEE EB1/JI 
Flamenga 

“Educação 
para a 

cidadania e 
para a gestão 

emocional” 

82 1.043,86€ 506 546 160 

APEE AE 
General 

Humberto 
Delgado 

“Pinturas 
exteriores” 

83 1.069,32€ 505 426 390 

APEE EB1/JI 
Sítio da Bela 

Vista 

“Festival de 
Teatro de 
Caixas em 
miniatura” 

78 992,94€ 508 613 418 

“Livros a 
Valer” 

“Duas Rodas” 

“Três Rodas” 

“Uma Rede 
para Todos” 

“Formatura 4º 
Ano- 

Caracterizaçã
o dos alunos 

em 
personagens 
a partir das 

suas histórias” 

“Horta” 

TOTAL 18.496,69€ 

 
(…) 
 
3. 
Agrupamentos 

de Escolas 
Projeto 

Pontuação 
50,84€ 

P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

Associação de 
Moradores de 
Santo António 
dos Cavaleiros 

O Reguila 

“Saber Ser e 
Aprender” 

86 939,98€ 501 116 516 

Jardim de 
Infância O 

Nosso Mundo 

“Um olhar 
sobre o 
mundo” 

84 918,12€ 501 354 760 

Centro Social 
de Sacavém 

“Eu cresço e o 
mundo gira” 

80 874,40€ 501 404 457 

ABA – 
Associação 

Beneficente de 
ajuda 

“A Tecnologia 
como 

comunicação 
saudável” 

79 863,47€ 504 647 270 

Associação 
Nossa Senhora 

dos Anjos 

“A Descoberta 
da Natureza” 82 896,26€ 500 846 740 

Agrupamentos 
de Escolas Projeto 

Pontuação 
50,84€ 

P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

Associação 
Cantinho da 
Pequenada 

“II Coração às 
cores” 

78 852,54€ 503 666 602 

Associação O 
Saltarico 

“A viagem… 
Tudo é 

possível… 
Basta 

tentarmos” 

86 939,98€ 501 400 206 

CPR-Espaço “A 
Criança” 

“Espaço 
Criança” 

88 961,84€ 503 013 862 

Associação 
Cantinho das 
Crianças do 
Prior Velho 

“A Criança no 
mundo da 

imaginação” 
81 885,33€ 502 858 486 

Associação Dr. 
João dos 
Santos 

“Eu, Tu, Nós e 
o Mundo” 76 830,68€ 503 045 200 

Associação Luís 
Pereira da 

Motta 
“Ler em Ação” 76 830,68€ 500 962 081 

Centro Cultural 
e Social de St.º 

António dos 
Cavaleiros 

“Brincar e 
Aprender no 

Exterior” 
76 830,68€ 501 382 399 

Centro Popular 
Infantil Nascer 

do Sol 

“Brincar na 
Natureza” 80 874,40€ 501 391 509 

TOTAL 11.498,36€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113366//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  
DDEE  PPOOSSTTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVííNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Em resultado do procedimento concursal para 

constituição de reserva de recrutamento para a 
carreira de Assistente Operacional, para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do Concelho de Loures, publicado em 
Diário da Republica, 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; 

 
B. No contexto atual dos agrupamentos escolares 

são frequentes as situações de absentismo 
prolongado e saídas, por vezes inesperadas, 
por via de procedimentos concursais noutras 
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entidades, denúncias de contratos, entre 
outras; 

 
C. Um procedimento concursal é moroso e é 

essencial ter disponível em permanência uma 
reserva de recrutamento, que permita dotar os 
estabelecimentos de ensino do Concelho de 
Loures com os meios humanos necessários ao 
seu regular funcionamento e cumprir os rácios 
determinados pela DGESTE; 

 
D. A Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, no 

seu artigo 30.º, n.º 6, permite o início de novo 
procedimento concursal na vigência de reserva 
de recrutamento interna. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, 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, aprovar a abertura 
de procedimento concursal para constituição de 
reserva de recrutamento, nos termos do n.º 4 do 
artigo 30.º da Lei Geral do Trabalho em Funções 
Públicas, para futura ocupação de posto(s) de 
trabalho da categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, para 
exercício de funções nos estabelecimentos de 
ensino do Concelho de Loures, na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado. 
 
Loures, 17 de março de 2021. 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO Nº 88/2021 
 

de 13 de março de 2021 
 

(registo E/29103/2021, de 14 de março de 2021) 
 
 

DDEECCRREETTOO  NN..ºº  44//22002211,,  DDEE  1133  DDEE  MMAARRÇÇOO  ––  QQUUEE  
RREEGGUULLAAMMEENNTTAA  AA  RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  EESSTTAADDOO  

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

2255--AA//22002211,,  DDEE  1111  DDEE  MMAARRÇÇOO  
 

 
Considerando que: 
 
A. Apesar da evolução favorável da situação 

epidemiológica, se mantêm um quadro nacional 
de calamidade pública provocada pela 
pandemia COVID -19; 

 
B. Perante a situação, o Sr. Presidente da 

República, sob proposta e ouvido o Governo, e 
obtida a necessária autorização da 
Assembleia da República, através da 
Resolução da Assembleia da República n.º 77-
B/2021, de 11 de março, considerou justificar-
se a renovação do estado de emergência, o 
que sucedeu por via do Decreto do Presidente 
da República n.º 25-A/2021, de 11 de março; 

 
C. A redução de casos de contaminação da 

doença covid-19 que tem vindo a ocorrer, bem 
como da sua taxa de transmissão, fruto das 
medidas que têm vindo a ser adotadas, permite 
dar início a um levantamento gradual e faseado 
das medidas restritivas impostas; 

 
D. No entanto, não é recomendável que se 

verifique uma redução drástica daquelas 
medidas; 

 
E. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a tendência de diminuição do 
número de contágios diários, sendo, para o 
efeito, necessário que continue em vigor a 
maioria das regras que têm vindo a ser 
aplicáveis; 
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F. O Governo, ouvida a comunidade científica e 
atendendo à situação atual, decretou através 
do Decreto n.º 4/2021, de 13 de março, iniciar o 
processo de levantamento de medidas de 
confinamento, e que as mesmas devem ocorrer 
de forma lenta e gradual; 

 
G. Para o efeito, foram fixadas várias fases de 

levantamento das medidas aplicáveis, tendo 
sido definidos critérios associados à evolução 
do risco de transmissibilidade do vírus, ao nível 
de incidência e à capacidade do Serviço 
Nacional de Saúde, bem como às capacidades 
de testagem e rastreio, regras essas 
consubstanciadas na “estratégia de 
desconfinamento”, prevista e preconizada na 
RCM n.º 19/2021, de 13 de março. 

 
Estabelece-se assim, e de forma sintética a 
“estratégia gradual” de levantamento de medidas 
de confinamento, no âmbito do combate à 
pandemia da doença covid19, com quatro fases, 
com um período de 15 dias entre cada uma, para 
que sejam avaliados os impactes das medidas na 
evolução da pandemia, bem como os níveis de 
incidência e crescimento. 
 
Este calendário previsto para as diferentes fases 
de desconfinamento pode ser alterado atendendo 
a determinados critérios epidemiológicos de 
definição de controle da pandemia e, ainda, 
considerando a existência de capacidade de 
resposta assistencial do Serviço Nacional de 
Saúde. 
 
Regras gerais 
 

− Regime de teletrabalho sempre que 
possível; 
 

− Horários de funcionamento dos 
estabelecimentos: 21h durante a semana; 
13h aos fins-de-semana e feriados ou 19h 
para retalho alimentar; 

 
− Proibição de circulação entre concelhos, a 

qual será aplicável diariamente entre 26 
de março e 5 de abril (Páscoa). 

 
A partir de 15 de março 
 
• Desde logo, a partir de 2.ª feira, é levantada a 

proibição das deslocações para fora do 
território continental, efetuada por qualquer via, 
designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, 
fluvial ou marítima, por parte de cidadãos 
portugueses; 

 

• Retoma das atividades educativas e letivas 
em regime presencial nos estabelecimentos 
de ensino públicos, particulares e cooperativos 
e do setor social e solidário, de educação pré-
escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem 
como das creches, creches familiares e amas; 

 
• Retoma das atividades, em regime 

presencial, de apoio à família e de 
enriquecimento curricular, bem como atividades 
prestadas em centros de atividades de tempos 
livres e centros de estudo e similares, apenas 
para as crianças e os alunos que retomam as 
atividades educativas e letivas; 

 
• Possibilidade de reinício da atividade dos 

estabelecimentos de bens não 
essenciais que pretendam manter a respetiva 
atividade exclusivamente para efeitos de 
entrega ao domicílio ou disponibilização dos 
bens à porta do estabelecimento, ao postigo ou 
através de serviço de recolha de produtos 
adquiridos previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect); 

 
• A possibilidade de as atividades de 

comércio a retalho não alimentar e de 
prestação de serviços em estabelecimentos 
em funcionamento encerrarem às 21:00h 
durante os dias úteis e às 13:00h aos sábados, 
domingos e feriados e as atividades de 
comércio de retalho alimentar encerrarem às 
21:00 h durante os dias úteis e às 19:00 h aos 
sábados, domingos e feriados; 

 
• Aplicação do regime de horário das 

farmácias aos estabelecimentos de vendas 
de medicamentos não sujeitos a receita 
médica; 

 
• Possibilidade de disponibilização de 

bebidas em take-away nos restaurantes e 
similares; 

 
• Proibição de venda de bebidas alcoólicas 

nos estabelecimentos de comércio a retalho, 
incluindo supermercados e hipermercados e 
em take-away (a partir das 20:00 h), aplicável 
até às 06:00 h; 

 
• Permissão do funcionamento, mediante 

marcação prévia, dos salões de cabeleireiro, 
barbeiros, institutos de beleza e 
estabelecimentos similares; 

 
• Permissão da abertura de 

estabelecimentos de comércio de livros e 
suportes musicais; comércio de automóveis e 
velocípedes; serviços de mediação imobiliária; 
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parques, jardins, espaços verdes e espaços de 
lazer, assim como de bibliotecas e arquivos; 

 
• Proibição da circulação entre 

concelhos aplicável no fim-de-semana de 20 e 
21 de março, e diariamente a partir do dia 26 
de março de 2021. 

 
A partir de 5 de abril 
 
• 2.º e 3.º ciclo do ensino básico (e ATLs para as 

mesmas idades); 
 
• equipamentos sociais na área da deficiência; 
 
• museus, monumentos, palácios, galerias de 

arte e similares; 
 
• lojas até 200 m2 com porta para a rua; 
 
• feiras e mercados não alimentares (por decisão 

municipal); 
 
• esplanadas (máximo 4 pessoas); 
 
• atividade física e treino de desportos individuais 

até 4 pessoas e ginásios sem aulas de grupo. 
 
A partir de 19 de abril 
 
• ensino secundário e superior (e ATLs para as 

mesmas idades); 
 
• cinemas, teatros, auditórios, salas de 

espetáculo; 
 
• lojas de cidadão com atendimento presencial 

por marcação; 
 
• todas as lojas e centros comerciais; 
 
• restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 4 

pessoas no interior ou 6 em esplanadas) até às 
22h ou 13h ao fim-de-semana e feriados; 

 
• atividade física e treino de desportos individuais 

ao ar livre até 6 pessoas e ginásios sem aulas 
de grupo; 

 
• eventos exteriores com diminuição de lotação; 
 
• casamentos e batizados com 25% de lotação. 
 
A partir de 3 de maio 
 
• restaurantes, cafés e pastelarias (máximo 6 

pessoas no interior ou 10 em esplanadas) sem 
limite de horários; 

 

• atividade física e treino de desportos individuais 
e coletivos; 

 
• grandes eventos exteriores e eventos interiores 

com diminuição de lotação; 
- casamentos e batizados com 50% de lotação. 

 
Apesar das medidas favoráveis e gradativas 
assinaladas, considera-se avisado, continuar a 
alertar para o facto da capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures continuar a ser 
posta à prova, pese embora o denodado empenho 
e mobilização de todos os meios do SNS, do 
esforço 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; 
 
Considera-se, ainda que, 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. 
 
Assim, ao abrigo da Autonomia Constitucional 
das Autarquias Locais, ínsito no artigo 6.º e 
235.º e ss da CRP – Constituição da República 
Portuguesa, e no uso das competências 
previstas no n.º 1 do artigo 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na redação 
vigente, que me foram delegadas pela Câmara 
Municipal, e nos termos das competências 
próprias que me são conferidas pelos artigos 
35.º , n.º 1, alínea a) e b), e n.º 2, alínea a), bem 
como o artigo n.º 37.º, ambos do mesmo Anexo 
I da citada Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação em vigor, determino para o 
território do concelho de Loures: 
 
1. A continuidade da suspensão e o 

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

 
2. A realização de atividades desportivas 

profissionais e equiparadas, sem público 
(aulas, treinos e competições) nos pavilhões 
municipais, condicionadas às orientações 



 

 
N.º 6 

 

 
 

25 de MARÇO 
de 2021 

 
 
 
 

32 

 

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 retoma da atividade e funcionamento 

da creche municipal; 
 
6. A retoma da atividade e funcionamento de 

bibliotecas e arquivos municipais; 
mantendo-se, também 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 manutenção 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 possibilidade de reinício da atividade 

dos estabelecimentos de bens não 
essenciais que pretendam manter a 
respetiva atividade exclusivamente para 
efeitos de entrega ao domicílio ou 
disponibilização dos bens à porta do 
estabelecimento, ao postigo ou através de 
serviço de recolha de produtos adquiridos 
previamente através de meios de 
comunicação à distância (click and collect); 

 
12. A possibilidade de reinício da atividade de 

comércio a retalho não alimentar e de 
prestação de serviços em estabelecimentos 
em funcionamento encerrarem às 21:00h 
durante os dias úteis e às 13:00h aos 
sábados, domingos e feriados e as atividades 
de comércio de retalho alimentar encerrarem 
às 21:00 h durante os dias úteis e às 19:00 h 
aos sábados, domingos e feriados; 

 
13. Aplicação do regime de horário das 

farmácias aos estabelecimentos de 
vendas de medicamentos não sujeitos a 
receita médica; 

 
14. A possibilidade de disponibilização de 

bebidas em take-away nos restaurantes e 
similares; 

 
15. A proibição de venda de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos de 
comércio a retalho, incluindo supermercados 
e hipermercados e em take-away (a partir 
das 20:00 h), aplicável até às 06:00 h; 

 
16. A permissão do funcionamento, mediante 

marcação prévia, dos salões de 
cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza e 
estabelecimentos similares; 

 
17. A permissão da abertura de 

estabelecimentos de comércio de livros e 
suportes musicais; comércio de automóveis e 
velocípedes; serviços de mediação 
imobiliária; 

 
18. A retoma da atividade de comércio a 

retalho e de prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, nos 
termos do presente despacho, deve ser 
acompanhada pela implementação de 
medidas higieno-sanitárias e observadas as 
regras de ocupação, permanência e 
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distanciamento físico determinadas pela 
DGS; 

 
19. 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; 

 
20. A continuidade da 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; 

 
21. O desenvolvimento regular das atividades 

de fiscalização nas várias áreas de 
competência municipal, condicionadas às 
medidas de segurança sanitária exigíveis; 

 
22. A cedência de apoio logístico e de outros 

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

 
23. A continuidade do encerramento de todos 

os parques de diversões e recreativos para 
crianças e similares, e reabertura dos 
Parques Urbanos de Santa Iria de Azóia, da 
Quinta dos Remédios e Parque Municipal do 
Cabeço de Montachique, devendo a 
circulação e permanência nestes 
equipamentos respeitar os planos de 
contingência específicos e as regras 
sanitárias aplicáveis; 

 
24. 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; 

 

25. 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; 
 

26. 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; 
 

27. 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; 
 

28. 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; 
 

29. 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; 
 

30. 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; 
 

31. Finalmente, apelar à população do 
concelho de loures para continuar a 
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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 4/2021, de 
13 de março, que regulamenta a renovação do 
Estado de Emergência decretado pelo 
Presidente da República, pelo Decreto n.º 25-
A/2021, de 11 de março, entrando em vigor às 
00:00 h do dia 15 de março de 2021 e cessando 
às 23:59 horas do dia 31 de março de 2021, não 
prejudicando outras medidas que já foram 
adotadas no âmbito do combate à doença 
COVID -19, prevalecendo sobre as mesmas 
quando disponham em sentido contrário, e 
sem prejuízo de prorrogação e/ou modificação 
na medida em que a evolução da situação 
epidemiológica o venha a justificar. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 

 
 
 
 
 
 

DESPACHO Nº 89/2021 
 

de 15 de março de 2021 
 

(registo E/29342/2021, de 15 de março de 2021) 
 
 
RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  8888//22002211,,  DDEE  

1144  DDEE  MMAARRÇÇOO  
 
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, declara-se que 
o Despacho da Presidência n.º 88/2021, de 14 de 
março, no seu ponto n.º 28, saiu com as seguintes 
inexatidões, que mediante declaração da entidade 
emitente, assim se retificam: 
 
Onde se lê: 
 
28. 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;  

 
Deve ler-se: 
 
28. Continuação das medidas de isenção da 

aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação municipal 
até junho de 2021 e o alargamento do prazo do 
pagamento, em mais 45 (quarenta e cinco) 
dias, em todas as faturas emitidas até ao final 
do mês de junho de 2021, permitindo deste 
modo que a fatura de junho seja paga até ao 
final do mês de julho de 2021; 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Bernardino Soares 
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DESPACHO Nº 90/2021 
 

de 16 de março de 2021 
 

(registo E/30800/2021, de 18 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, a seguinte competência: 

 
• Assinatura dos documentos contabilísticos 

de abate à receita, designados por estornos 
à receita ou notas de crédito, sempre que 
previamente analisada e autorizada a 
devolução de valores pelas unidades 
orgânicas municipais intervenientes. 

 
Do exercício das competências ora subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO Nº 94/2021 
 

de 25 de março de 2021 
 

(registo E/33932/2021, de 25 de março de 2021) 
 
 

TOLERÂNCIA PONTO — PÁSCOA 2021 
 
 
Considerando as festividades da Páscoa, 
determino a tolerância de ponto para quinta-feira, 
dia 1 de abril, a partir das 12h30. 
 
Esta dispensa terá de ser coordenada nos 
serviços de limpeza, piquetes diversos e outros 
que pela sua natureza se considerem 
indispensáveis, pelo que o seu funcionamento 
deve ser assegurado. 
 
Os responsáveis por estes serviços deverão 
encontrar as soluções para o normal 
funcionamento, podendo haver lugar à figura de 
compensação posterior para os trabalhadores 
que não possam beneficiar agora desta 
tolerância de ponto. 
 
Assim, devem os serviços prestadores de 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o 
nos locais de acesso ao público, de forma bem 
visível, dando, deste modo, o mais amplo e 
atempado conhecimento aos munícipes. 
 
Deverá ser dado conhecimento, do presente 
despacho, aos SIMAR, à Gesloures, EM, à 
Louresparque, EM e às Juntas de Freguesia do 
Concelho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Bernardino Soares 
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UNIDADES ORGÂNICAS 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 11/DC/PLS 

 
de 8 de março de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de março de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/26716/2021) 
 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  
CCUULLTTUURRAA  DDUURRAANNTTEE  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  AAUUSSÊÊNNCCIIAA  

 
Por ausência durante o período compreendido 
entre 10 e 14 de março de 2021, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do Despacho 
n.º 19/2020 de 08 de janeiro, pela Dr.ª Claudia 
Sofia Simenta Rodrigues, Coordenadora da Área 
de Galerias. 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio desta 
informação à DGDA/Expediente para divulgação 
da mesma. 
 
À consideração superior, 
 
 

A Chefe de Divisão 
 

(a) Patricia Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 06/DGF/RH 

 
de 9 de março de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 12 de março de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCHHEEFFEE  DDEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  
GGEESSTTÃÃOO  FFIINNAANNCCEEIIRRAA  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  

AAUUSSÊÊNNCCIIAA  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  1155  AA  1199  MMAARRÇÇOO  
 
Na sequência da ausência da chefe de Divisão de 
Gestão Financeira, nos dias acima mencionados 
propõe-se a sua substituição, com as 
competências subdelegadas através do despacho 
nº 72/2021 de 3 de março, pela Coordenadora 
técnica Paula Alexandra Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente.  
 
À consideração superior, 
 
 

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
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 INFORMAÇÃO n.º 032/DA/MN 

 
de 11 de março de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 11 de março de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/28267/2021) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  

 
Considerando a ausência da signatária no período 
de 29 de março a 01 de abril de 2021, propondo 
que as competências que me foram subdelegadas 
no despacho n.º 317/2020 de 20/07, sejam 
assumidas, pela Sra. Chefe da Divisão de Energia 
e Sustentabilidade Ambiental, Eng.ª Ana João dos 
Santos Gaiolas. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 
 

A Diretora de Departamento de Ambiente 
 

(a) Madalena Neves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 06/DOM/AP 

 
de 16 de março de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 18 de março de 2021, 
pelo Sr. Vereador Tiago Matias 

 
(registo E/30051/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 18 a 22 de março, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Sr. Chefe de Divisão de 
Infraestruturas, Eng. Luis Manuel da Costa Brás 
Lopes, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Vereador Tiago Matias, 
através do despacho n.º 31/2020 de 08 de janeiro. 
 
Propõe-se o envio desta informação do 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
 
A Diretora de Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Amélia Pardal  
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ÁREAS URBANAS 
DE GÉNESE ILEGAL 

 

 EDITAL n.º 53/2021 
 
 
Assunto: Consulta Pública relativamente à 

proposta de deliberação de 
aprovação do Projeto de 
Loteamento/Reconversão Urbanística 
do Bairro das Queimadas – União de 
Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas – Processo 
Administrativo n.º 49.799/LA/L/N. 

 
 

Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, no 
uso de competência subdelegada e para efeitos 
do disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
165/99 de 14 de setembro, Lei n.º 64/2003, de 23 
de agosto, pela Lei n.º 10/2008, de 20 de 
fevereiro, pela Lei n.º 79/2013 de 26 de novembro 
e pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho e nos termos 
definidos no art.º 64.º do Regulamento Municipal 
de Edificação e Urbanização da Câmara Municipal 
de Loures (RMEU) n.º 19/2012, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de 
janeiro de 2012, que se encontra aberto, a partir 
do décimo dia a contar da data do despacho que 
determina a sua realização (15.03.2021) e pelo 
prazo de 15 (quinze) dias úteis, o período de 
discussão pública referente ao projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, a realizar no Bairro das 
Queimadas, sito na União de Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, no âmbito do 
processo de reconversão urbanística de AUGI – 
área urbana de génese ilegal - de iniciativa 
particular, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 
 
Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 49.799/LA/L/N, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674 -501 Loures, 
mediante marcação prévia.  

Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 10.00h às 12.30h e das 
14.30h às 16.00h, através dos números 
211150541 ou 211150535. 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no Município 
de Loures, constituído por duas folhas, no sítio 
institucional da Câmara Municipal de Loures em 
www.cm-loures.pt, nos Paços do Município e na 
morada do prédio em causa. 
 
 
Loures, 17 de março de 2021 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho N.º 34/2020 de 08-01-2020 
 

(a) Rui Paulo 
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MUNICÍPIO DE LOURES 
 
 
 

AVISO nº 4766/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEEIISS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
FFUUNNCCIIOONNAALL  GGEERRAALL  

  
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2021, com Ângela Filipa dos Santos 
Loureiro, Elisabete Mendes Antunes da Silva, 
Gentil Manuel da Silva Cesário, Jorge António 
Fachada Botelho, Nuno Alexandre Soares Pinto e 
Ricardo Daniel Pina Freitas, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
8413/2020 - ref.ª 2, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 105, de 29 de maio. 
 
1 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

52, de 16 de março de 2021) 
 
 
 

AVISO 
 nº 4891/2021 

 
PPLLAANNOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDEEFFEESSAA  DDAA  

FFLLOORREESSTTAA  CCOONNTTRRAA  IINNCCÊÊNNDDIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  
 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 
53, de 17 de março de 2021) 

 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Aviso nº 4891/2021 
está disponibilizado em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 

 

AVISO nº 5029/2021 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  MMOOBBIILLIIDDAADDEE  
NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDAA  TTRRAABBAALLHHAADDOORRAA  SSAARRAA  

SSOOFFIIAA  CCAANNDDEEIIAASS  SSAANNTTIIAAGGOO  RROOMMÃÃOO  
  

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Diretor Municipal 
de Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Lisboa e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da mobilidade 
na categoria da Técnica Superior Sara Sofia 
Candeias Santiago Romão 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. 
 
3 de fevereiro de 2021. - O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

54, de 18 de março de 2021) 
 
 

AVISO nº 5030/2021 
 

DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  44  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  NNOO  PPLLAANNAALLTTOO  DDAA  

CCAALLDDEEIIRRAA  EEMM  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  ––  LLOOUURREESS  

 
Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 1/2020 
de 3.1.2020, em cumprimento do disposto no n.º 4 
do artigo 148.º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 
estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 80/2015 de 14 
de maio, e ainda nos termos do artigo 56.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, que 
estabelece o Regime Jurídico das Autarquias 
Locais, torna público que esta Câmara Municipal, 
na 82.º Reunião Ordinária de 24.2.2021, de acordo 
com a proposta n.º 85/2021, deliberou por 
unanimidade dar início à abertura do período de 
discussão pública relativa à proposta de 
delimitação das 4 Unidades de Execução do 
Planalto da Caldeira - Unidades de Execução 1, 2, 
3 e 4 -, fixando o prazo de 20 dias úteis, com início 
a partir de 5.º dia útil após a publicação deste 
Aviso no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet da 
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Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de qualquer das Unidades de 
Execução da Encosta do Conventinho. As 
participações devem ser entregues pessoalmente 
ou remetidas por correio para o Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 4 - r/c, 2674-501 Loures, ou para o 
endereço de correio eletrónico da Divisão de 
Planeamento Urbanístico, 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. 
 
26 de fevereiro de 2021. - O Vereador, Tiago 
Matias 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

54, de 18 de março de 2021) 
  
  

AVISO nº 5031/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOIISS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  MMOOTTOORRIISSTTAA  DDEE  

TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  CCOOLLEETTIIVVOOSS  --  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  

TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  
  

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2021, com Jorge Tiago Duarte de 
Jesus e Ricardo Jorge Silva Taipa, na 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 4 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 8413/2020 - ref.ª 3, publicado em 
Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 29 de 
maio. 
 
1 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

54, de 18 de março de 2021) 
 
 
 
 

AVISO nº 5032/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEETTEE  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  CCAANNTTOONNEEIIRROO  DDEE  LLIIMMPPEEZZAA  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO  

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2021, com Bruno Miguel Luís 
Henriques, Cesário Manuel Coito, Cláudio Silva de 
Oliveira, Joana Teresa Gaio Branco e Soraia 
Alexandra Simões Lopes, na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
8413/2020 - ref.ª 1, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 105, de 29 de maio. 
 
1 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

54, de 18 de março de 2021) 
 
 

AVISO nº 5033/2021 
 

PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTRRÊÊSS  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  DDEE  CCOONNDDUUTTOORR  DDEE  MMÁÁQQUUIINNAASS  

PPEESSAADDAASS  EE  VVEEÍÍCCUULLOOSS  EESSPPEECCIIAAIISS  
 
Contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado 
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2021, com Jorge Manuel Gonçalves 
Grade, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 18715/2019 - ref.ª 6, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro. 
 
1 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

54, de 18 de março de 2021) 
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AVISO nº 5328/2021 
 

CCOONNCCUURRSSOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  AACCEESSSSOO  GGEERRAALL  
PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOZZEE  PPOOSSTTOOSS  DDEE  

TTRRAABBAALLHHOO,,  DDAA  CCAARRRREEIIRRAA  NNÃÃOO  RREEVVIISSTTAA  DDEE  
PPOOLLÍÍCCIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  AAGGEENNTTEE  

MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  11..ªª  CCLLAASSSSEE  --  LLIISSTTAA  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  HHOOMMOOLLOOGGAADDAA  

 
Para efeitos do disposto nos n.º 3 do artigo 39.º e 
alínea c) do n.º 1 e n.º 3 do artigo 40.º do Decreto-
Lei n.º 204/98, de 11 de julho, notificam-se os 
candidatos ao concurso interno de acesso geral 
para doze postos de trabalho, da carreira não 
revista de Polícia Municipal, categoria de Agente 
Municipal de 1.ª Classe, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 134, de 13 de julho de 
2020, através do Aviso n.º 10349/2020, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 02 de março de 2021, que se 
encontra afixada nas instalações do Departamento 
dos Recursos Humanos da Câmara Municipal de 
Loures, sita na Rua Dr. Manuel de Arriaga, n.º 7 
em Loures, e disponibilizada na sua página 
eletrónica. 
 
8 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

57, de 23 de março de 2021) 
 
 

AVISO nº 5641/2021 
 

CCOONNCCUURRSSOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  AACCEESSSSOO  GGEERRAALL  
PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  DDOOZZEE  PPOOSSTTOOSS  DDEE  

CCOONNCCUURRSSOO  EEXXTTEERRNNOO  DDEE  IINNGGRREESSSSOO  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  1199  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO,,  
DDAA  CCAARRRREEIIRRAA  NNÃÃOO  RREEVVIISSTTAA  DDEE  PPOOLLÍÍCCIIAA  

MMUUNNIICCIIPPAALL,,  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  AAGGEENNTTEE  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  22..ªª  CCLLAASSSSEE  

 
Contrato de trabalho em funções públicas por 

tempo indeterminado 
 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 19 
de fevereiro de 2021, com Alison Miguel Santos 
Dias, Andreia Filipa Chumbinho Dias, Diogo Jorge 
Teixeira Carvalho, Diogo Miguel Ferreira de 
Oliveira, Elisa de Jesus Farias Guido, Fábio 
Alexandre da Silva Marta, Hélder Alexandre 
Cerqueira Oliveira Antunes, Joana Marina Farinha 
Martins, João Carlos Almeida Pinto, João Pedro 

Pina Marques, João Rui Barata Nunes Gaspar, 
Júlio Alberto Resende Antunes, Patrícia Alexandra 
Ramos dos Santos, Rafael Alves de Macedo de 
Oliveira, Ricardo Manuel Teixeira Lopes, Tatiana 
Maria Coelho Carvalho, Tiago André Ribeiro 
Loureiro e Tiago Filipe Botelho Alves, na categoria 
de Agente Municipal de 2.ª Classe da carreira não 
revista de Polícia Municipal, na 1.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 5 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento dos Avisos 
n.º 17272/2018 n.º 1095/2019, publicado em Diário 
da República, 2.ª série, n.º 228, de 07 de 
novembro de 2018 n.º 12 de 17 de janeiro de 
2019, respetivamente, para constituição de vínculo 
de emprego público na modalidade de contrato de 
trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado. 
 
8 de março de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos 
 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, nº 

59, de 25 de março de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 111/2021 

 

 

 

MAPA DE DESEMPENHO ORÇAMENTAL 





 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 112/2021 

 

 

 

1ª ALTERAÇÃO MODIFICATIVA AO ORÇAMENTO 2021 

 E  

OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 
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Princípio do Equilíbrio Orçamental 
 

 

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

cálculo do equilíbrio orçamental à data. 
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* De acordo com o estipulado no nº 5 do art.º 40º da Lei 51/2018, 16 agosto de 2018. 

 

**O cálculo da média das amortizações dos empréstimos de MLP, de acordo com o estipulado no artigo 

40.º da Lei 73/2013, de 3 de setembro, é de 3.865.766,99€. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 115/2021 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL 



 

 

MINUTA DE CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL MUNICIPAL 
 

CLÁUSULA 1.ª 

OBJECTO 

O presente contrato tem por objeto a cedência de utilização do prédio localizado em Rua 

Nova, Tojalinho, freguesia de Loures, com a área total de 2.594 m2, integrado no domínio 

privado municipal, descrito na 1.ª Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha n.º 

9720 da freguesia de Loures e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11549 da mesma 

freguesia, cuja situação é a que se encontra refletida no Documento Complementar que faz 

parte integrante deste Contrato, e destina-se à instalação da sede da Associação Irmãos de 

Armas – Clube Motard de Loures. 

 

CLÁUSULA 2.ª 

GRATUITIDADE 

O imóvel é entregue a título gratuito, pelo período de cinco anos, renovando-se 

automaticamente, por iguais períodos, caso não seja denunciado por nenhuma das partes. 

 

CLÁUSULA 3.ª 

INFORMAÇÃO DA ACTIVIDADE DESENVOLVIDA 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures deve apresentar um relatório anual 

da atividade desenvolvida assim como da situação do bem objeto do presente Contrato sob 

pena de se verificar a sua caducidade. 

 

CLÁUSULA 4.ª 

ACOMPANHAMENTO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA 

O Município de Loures tem o direito de, quando e pelos meios que entender convenientes, 

acompanhar e fiscalizar o exercício das atividades direta ou indiretamente relacionadas com o 

âmbito do Contrato e solicitar informação adequada ao cumprimento das condições que 

resultam da sua celebração. 

 

CLÁUSULA 5.ª 

DESPESAS DE FUNCIONAMENTO 

As despesas de funcionamento, nomeadamente, com a água e eletricidade (incluindo as 

despesas devidas com a autonomização dos contadores, quando aplicável), são da 

responsabilidade da Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures, desde a data de 

início da ocupação do imóvel, que se verifica com a detenção das chaves de acesso. 

 

 

 



 

 

CLÁUSULA 6.ª 

PRAZO PARA EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIAS REFERENTES A SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures obriga-se a diligenciar pela colocação 

ou alteração da titularidade dos contadores de eletricidade e água e a fazer prova de tal na 

Divisão de Administração Geral (DAG) e na Divisão de Infraestruturas (DI), no prazo de 180 

(cento e oitenta) dias (seguidos) a contar da data da celebração do contrato, sob pena de ser 

promovida a retirada dos contadores pelo Município de Loures e sem prejuízo de se poder 

verificar a caducidade do Contrato bem como a responsabilidade quanto ao pagamento das 

despesas realizadas a partir da data em que se verificou a detenção das chaves de acesso ao 

imóvel. 

 

CLÁUSULA 7.ª 

OBRAS NO IMÓVEL 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures fica autorizada a proceder à 

execução das obras que considere úteis e necessárias à prossecução dos fins a que se destina o 

imóvel municipal, desde que previamente autorizadas pelo Município de Loures. 

 

CLÁUSULA 8.ª 

MANUTENÇÃO DOS BENS 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures assegurará a manutenção do bem 

imóvel, sendo responsável pela sua conservação. 

 

CLÁUSULA 9.ª 

SINISTROS E RESPONSABILIDADE 

1. A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures é responsável pela prestação de 

informação ao Município de Loures, no prazo máximo de 5 (cinco) dias após ocorrência de 

qualquer facto que cause prejuízo ao bem municipal, a qual deve ser pormenorizada e 

acompanhada de fotos, orçamento ou fatura referente à reparação dos prejuízos e de auto 

policial, caso a causa do dano seja provocada por terceiro. 

2. A responsabilidade pela ocorrência de quaisquer acidentes ou sinistros no imóvel cedido é 

da Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures. 

 

CLÁUSULA 10.ª 

INICIATIVAS NO IMÓVEL 

No caso de o Município de Loures pretender realizar iniciativas no imóvel deverá informar a 

Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures com, pelo menos, 60 (sessenta) dias de 

antecedência. 



 

CLAÚSULA 11.ª 

RUÍDO 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures obriga-se a respeitar o que se 

encontra estabelecido no Regulamento Geral do Ruído, nomeadamente no que concerne ao 

período de funcionamento das respetivas atividades. 

 
1 

CLÁUSULA 12.ª 

DENÚNCIA 

O presente contrato poderá ser denunciado por qualquer das partes, desde que: 

- O Município de Loures avise, por escrito, a Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de 

Loures, com, pelo menos, 6 (seis) meses de antecedência; 

- A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures avise, por escrito, o Município de 

Loures, com uma antecedência não inferior a 120 (cento e vinte) dias.  

 
CLÁUSULA 13.ª 

EXTINÇÃO 

O presente contrato extingue-se: 

a) Se o funcionamento das atividades ali exercidas provocar, de modo evidente, 

incomodidade para os restantes residentes contíguos ao imóvel;  

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

c) Se houver paralisação da atividade sem motivo justificado por período superior a 2 (dois) 

meses; 

d) Se Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures proporcionar o uso privativo do 

local, total ou parcialmente, sem prévia autorização do Município de Loures; 

e) Se a Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures deixar de ter existência jurídica 

própria e autónoma; 

f) Se se verificar a denúncia prevista na cláusula anterior. 
 

CLÁUSULA 14.ª 

DEVOLUÇÃO DO BENS 

Findo o Contrato: 

a) O imóvel municipal será restituído em bom estado de conservação ao Município de Loures, 

sem qualquer direito de indemnização à Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de 

Loures pelas obras por este realizadas; 

b) A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures deverá entregar o bem municipal, 

no prazo de trinta 30 (trinta) dias, findos os quais o Município de Loures retoma a posse do 

mesmo.  

 

 

 



 

CLÁUSULA 15.ª 

BENFEITORIAS 

A Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures poderá levantar as benfeitorias úteis, 

mas apenas no caso de não provocar detrimento do imóvel, não tendo direito a haver o valor 

delas em caso contrário. 

 

CLÁUSULA 16.ª 

COMUNICAÇÕES 

1. As notificações e comunicações entre as partes no âmbito da execução do contrato devem 

ser efetuadas por e-mail para os seguintes endereços eletrónicos: 

- Município de Loures: dcp@cm-loures.pt; 

- Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures: clubemotardloures@gmail.com 

2. Qualquer alteração dos contactos contidos no contrato deve ser comunicada ao outro 

contraente. 

 

CLÁUSULA 17.ª 

RESOLUÇÃO DE QUESTÕES DIVERSAS 

Quaisquer dúvidas resultantes da interpretação, aplicação e execução do presente contrato, 

bem como a integração de lacunas, serão resolvidas por acordo entre o Município de Loures e 

a Associação Irmãos de Armas – Clube Motard de Loures. 

 



 
Rúbricas dos outorgantes: 
 
_______________________ 
 
_______________________ 
 
_______________________ 

 
 

DOCUMENTO COMPLEMENTAR 
ao 

CONTRATO DE UTILIZAÇÃO DE BEM IMÓVEL [imóvel 
municipal situado na Rua Nova, Tojalinho, freguesia de Loures] 

 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

1) São parte integrante deste documento complementar as 3 fotografias do bem imóvel e planta de localização. 

2) Identificar arrecadações/garagens/lugares de parqueamento, etc. 

3) Só aplicável quando não existe coincidência entre imóvel cedido e o edifício. 

4) Este valor corresponde à área total do imóvel municipal (incluí valor total do terreno sobre o qual o equipamento está 

implantado). 

 
 

 

 

  P.R. n.º 1234_E2 

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

IMÓVEL 1) 

 

Descrição Estado de conservação 
(bom/mau/razoável) 

 Propriedade com a área de 
2.594 m2, com equipamento. 

Mau 

Dependências do imóvel 2) 

- Polidesportivo com bancada 
lateral, com gradeamento e 
iluminação própria; 
- Construção de um piso de 
apoio que de momento se 
encontra em parte emparedada; 
- Logradouro que está 
pavimentado em betuminoso e 
em calçada onde estão 
colocadas caldeiras com 
árvores.  

Mau 

Edifício em que se integra o 
imóvel3)   

 Valor do bem imóvel 
(patrimonial) 4) 

Data correspondente ao 
valor do bem imóvel 

 86.040,00€ Determinado no ano: 2020 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 118/2021 

 

 

 

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

CONCURSO PÚBLICO 3/2020 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES 

FASE I – LOTE 1 - FANQUEIRO 
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 3/2020 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES 

FASE I – LOTE 1 - FANQUEIRO 

 

Entre: 

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

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

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

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

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

SEGUNDO: SUBMERCI – CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA., adiante designada como 

segundo outorgante, pessoa coletiva (NIPC) n.º 505274230, matriculada na Conservatória do 

Registo Comercial de Peniche, com sede na Estrada do Zambujeiro, n.º 60, Serra do Bouro, 2500-

719 Serra do Bouro, representada neste ato por João Nuno de Castro Manuel, portador do Cartão 

do Cidadão com o n.º 13021281 4 ZX1, na qualidade de representante legal da SUBMERCI – 

CONSTRUÇÃO E URBANIZAÇÕES, LDA., o qual tem poderes para outorgar o presente contrato, 

conforme consta da Certidão Permanente com o Código de Acesso 1012-6588-2015, subscrita em 

02/07/2008 e válida até 04/12/2021 e procuração datada de 18/09/2019. ---------------------------------- 

 

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

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Loures – Fase I – Lote 1 - Fanqueiro, 

adjudicado ao segundo outorgante, mediante Concurso Público, por decisão de adjudicação e 

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

de Odivelas em --/--/2021 na sua --.ª. Reunião Ordinária e em --/--/2021 na sua --.ª Reunião 

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

Administração dos SIMAR, na sua __.ª Reunião Ordinária, realizada em __/__/2021, e que se 

rege pelas cláusulas seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da Empreitada de Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água a Loures – Fase I – Lote 1 - Fanqueiro.---------------------------------------------- 

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

2.1. Efetuar a referida empreitada nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos do Concurso, o 

qual inclui os documentos Cláusulas Gerais, seus documentos integrantes, bem como a pronúncia 

sobre erros e omissões das peças, e ainda de acordo com a sua Proposta datada de 02/12/2020;- 

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

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

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

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

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

mesmo, a primeiro outorgante pagará ao adjudicatário o valor de 1.925.479,84€ (um milhão, 

novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove euros e oitenta e quatro cêntimos), 

ao qual acresce o valor de 115.528,79€ (cento e quinze mil, quinhentos e vinte e oito euros e 

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

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

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

 

Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 

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

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

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

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

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

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

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

emissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 4.ª 

(Revisão de preços) 

1. A revisão de preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, 

de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada é efetuada nos 

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

Clausulas Gerais do Caderno de Encargos (Cláusula 38.ª). ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

(Prazos de execução do contrato) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 6.ª 

(Caução e outras garantias) 

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

segundo outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, caução no valor total de ______€ 

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

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

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 
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Cláusula 8.ª 

 (Local de Execução) 

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

 

Cláusula 9.ª 

(Consignação dos Trabalhos) 

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 10.ª 

(Direção da Obra) 

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

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

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

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

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

caso de força maior devidamente justificado e aceite pelo primeiro outorgante.--------------------------- 

3. O Diretor de Obra deverá acompanhar assiduamente os trabalhos e estar Presente no local da 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 11.ª 

(Responsável de Higiene, Segurança e Saúde) 

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

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

técnico designado, com assinatura reconhecida assumindo a responsabilidade pelas funções 

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

 

Cláusula 12.ª  

(Livro de Registo de Obra)   

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

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

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

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

 

Cláusula 13.ª 

(Fiscalização) 

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

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

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

prossecução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As determinações e instruções da fiscalização serão obrigatoriamente confirmadas por escrito e 

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

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

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

aceitação de materiais fornecidos e trabalho executado, bem como quanto ao ritmo e progresso 
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do trabalho à interpretação dos planos e especificações e à realização do presente contrato por 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 14.ª 

(Gestor do Contrato) 

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

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

 

Cláusula 15.ª 

(Receção Provisória e Garantia) 

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

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

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

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

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

termos do disposto no artigo 399.º e seguintes do CCP.--------------------------------------------------------- 

3. O prazo de garantia inicia-se na data do Auto de Receção Provisória e varia de acordo com o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 16.ª 

(Receção Definitiva) 

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

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

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

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

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

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

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

própria, à extinção da caução prestada.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 17.ª 

(Sanção por violação dos prazos contratuais) 

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

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

aplicada, até à sua conclusão ou até à rescisão do contrato, uma sanção pecuniária diária de:------ 
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 a) 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação, no primeiro período correspondente a um 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 18.ª 

(Cessão da posição contratual e subempreitada) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 19.ª  

(Resolução do contrato) 

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

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

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

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

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

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



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Página 11 
  
Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 LOURES        
Tel.: (+351) 219 848 500; Fax.: (+351) 219 848 585; Contribuinte Nº 680 009 671 
e-mail: geral@simar-louresodivelas.pt; www.simar-louresodivelas.pt      

 

MLE 001 

Os SIMAR dispõem de 
 Laboratório de Análises 

 de Água Acreditado 
 

L0284-1 

  

                     

 

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

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

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

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

 

Cláusula 20.ª 

(Outros Encargos) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 e) O reforço de meios de ação necessários para recuperação de atrasos;------------------------ 

 f) As medidas necessárias para evitar ou reduzir em tanto quanto possível, incómodos aos 

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

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

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

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

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

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

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

anteriormente à instalação daquele. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 21.ª 

(Documentos Integrantes) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 22.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 23.ª 

(Foro competente) 

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

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

 

Cláusula 24.ª 

(Disposições finais) 

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

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

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

Proposta de Deliberação n.º 230/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 69.ª 

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

do procedimento, nomearam os elementos do Júri e o Gestor do Contrato.-------------------------------- 
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2. A pronúncia sobre a retificação das peças foi aprovada em 10/11/2020 pelo Sr. Presidente do 

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

Municipal de Loures na 12.ª Reunião Extraordinária, de 09/12/2020 e Câmara Municipal de 

Odivelas na 23.ª Reunião Ordinária, ocorrida em 25/11/2020, sob Proposta de Deliberação n.º 

307/2020, do Conselho de Administração na 75.ª reunião ordinária, em 13/11/2020. ------------------- 

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

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

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

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

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

4. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 1.925.479,84€ (um 

milhão, novecentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e setenta e nove euros e oitenta e quatro 

cêntimos),-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 1.312.077,00€ (um milhão, 

trezentos e doze mil e setenta e sete euros), para o ano económico de 2022 é de 728.931,63€ 

(setecentos e vinte oito mil, novecentos e trinta e um euros e sessenta e três cêntimos) com IVA 

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

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

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

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

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

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

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

 

Loures, __ de ___________ de 2021 

 
Primeiro Outorgante 
 
 
Segundo Outorgante 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 118/2021 

 

 

 

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

CONCURSO PÚBLICO 3/2020 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES 

FASE I – LOTE 2 – BAIRRO DA MILHARADA 
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CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRAS PÚBLICAS N.º __/21/CP 

CONCURSO PÚBLICO 3/2020 

EMPREITADA DE REMODELAÇÃO DA REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA A LOURES 

FASE I – LOTE 2 – BAIRRO DA MILHARADA 

 

Entre: 

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

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

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

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

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

SEGUNDO: JPMAENG, Unipessoal, Lda., adiante designada como segundo outorgante, pessoa 

coletiva (NIPC) n.º 514070080, matriculada na Conservatória do Registo Comercial, com sede na 

Rua Antero de Quental, n.º 5 - 2670-412 Loures, representada neste ato por José Pedro Mata dos 

Santos Furtado Mateus, portador do Cartão do Cidadão com o n.º 09557404 2 ZY4, na qualidade 

de representante legal da JPMAENG, Unipessoal, Lda., o qual tem poderes para outorgar o 

presente contrato, conforme consta da Certidão Permanente com o Código de Acesso 2376-7786-

1856, subscrita em 03/08/2016 e válida até 03/11/2021, consultada na presente data, documento 

que se anexa a este Contrato.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

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

Remodelação da Rede de Abastecimento de Água a Loures – Fase I – Lote 2 – Bairro da 

Milharada, adjudicado ao segundo outorgante, mediante Concurso Público, por decisão de 

adjudicação e aprovação de minuta de contrato, deliberações dos órgãos executivos dos 

Municípios de Loures e de Odivelas em --/--/2021 na sua --.ª. Reunião Ordinária e em --/--/2021 na 

sua --.ª Reunião Ordinária, respetivamente, sob Proposta de Deliberação n.º ---/2021 do Conselho 

de Administração dos SIMAR, na sua __.ª Reunião Ordinária, realizada em __/__/2021, e que se 

rege pelas cláusulas seguintes:----------------------------------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 1.ª 

(Objeto do Contrato) 

1. O presente contrato tem por objeto a execução da Empreitada de Remodelação da Rede de 

Abastecimento de Água a Loures – Fase I – Lote 2 – Bairro da Milharada.--------------------------------- 

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

2.1. Efetuar a referida empreitada nos termos exigidos pelo Caderno de Encargos do Concurso, o 

qual inclui os documentos Cláusulas Gerais, seus documentos integrantes, bem como a pronúncia 

sobre erros e omissões das peças, e ainda de acordo com a sua Proposta datada de 30/11/2020;- 

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

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

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

 

Cláusula 2.ª 

 (Preço contratual) 

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

mesmo, a primeiro outorgante pagará ao adjudicatário o valor de 809.405,86€ (oitocentos e nove 

mil, quatrocentos e cinco euros e oitenta e seis cêntimos), ao qual acresce o valor de 48.564,35€ 

(quarenta e oito mil, quinhentos e sessenta e quatro euros e trinta e cinco cêntimos) relativo ao 

imposto sobre o valor acrescentado (IVA). -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

 

Cláusula 3.ª 

(Condições de pagamento) 

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

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

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

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

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

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

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

emissão.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 4.ª 

(Revisão de preços) 

1. A revisão de preços contratuais, como consequência de alteração dos custos de mão-de-obra, 

de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da empreitada é efetuada nos 

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

Clausulas Gerais do Caderno de Encargos (Cláusula 38.ª). ---------------------------------------------------- 

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

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

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

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

 



  

 

 

 
 

 

 

 

 

 Página 4 
  
Rua Ilha da Madeira, 2, 2674-504 LOURES        
Tel.: (+351) 219 848 500; Fax.: (+351) 219 848 585; Contribuinte Nº 680 009 671 
e-mail: geral@simar-louresodivelas.pt; www.simar-louresodivelas.pt      

 

MLE 001 

Os SIMAR dispõem de 
 Laboratório de Análises 

 de Água Acreditado 
 

L0284-1 

  

                     

 

Cláusula 5.ª 

(Prazos de execução do contrato) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula 6.ª 

(Caução e outras garantias) 

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

segundo outorgante prestou, a favor do primeiro outorgante, caução no valor total de ______€ 

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

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

(Classificação orçamental da dotação da despesa) 
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Cláusula 8.ª 

 (Local de Execução) 

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

 

Cláusula 9.ª 

(Consignação dos Trabalhos) 

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 10.ª 

(Direção da Obra) 

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

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

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

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

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

caso de força maior devidamente justificado e aceite pelo primeiro outorgante.--------------------------- 

3. O Diretor de Obra deverá acompanhar assiduamente os trabalhos e estar Presente no local da 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 11.ª 

(Responsável de Higiene, Segurança e Saúde) 

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

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

técnico designado, com assinatura reconhecida assumindo a responsabilidade pelas funções 

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

 

Cláusula 12.ª  

(Livro de Registo de Obra)   

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

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

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

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

 

Cláusula 13.ª 

(Fiscalização) 

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

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

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

prossecução dos trabalhos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. As determinações e instruções da fiscalização serão obrigatoriamente confirmadas por escrito e 

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

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

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

aceitação de materiais fornecidos e trabalho executado, bem como quanto ao ritmo e progresso 
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do trabalho à interpretação dos planos e especificações e à realização do presente contrato por 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 14.ª 

(Gestor do Contrato) 

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

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

 

Cláusula 15.ª 

(Receção Provisória e Garantia) 

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

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

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

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

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

termos do disposto no artigo 399.º e seguintes do CCP.--------------------------------------------------------- 

3. O prazo de garantia inicia-se na data do Auto de Receção Provisória e varia de acordo com o 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 16.ª 

(Receção Definitiva) 

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

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

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

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

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

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

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

própria, à extinção da caução prestada.------------------------------------------------------------------------------ 

 

Cláusula 17.ª 

(Sanção por violação dos prazos contratuais) 

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

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

aplicada, até à sua conclusão ou até à rescisão do contrato, uma sanção pecuniária diária de:------ 
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 a) 1‰ (um por mil) do valor da adjudicação, no primeiro período correspondente a um 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

Cláusula 18.ª 

(Cessão da posição contratual e subempreitada) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 19.ª  

(Resolução do contrato) 

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

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

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

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

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

sanado o incumprimento.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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3. Em caso de resolução esta produzirá efeitos na data indicada na notificação enviada ao 

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

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

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

 

Cláusula 20.ª 

(Outros Encargos) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 e) O reforço de meios de ação necessários para recuperação de atrasos;------------------------ 

 f) As medidas necessárias para evitar ou reduzir em tanto quanto possível, incómodos aos 

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

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

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

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

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

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

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

anteriormente à instalação daquele. ---------------------------------------------------------------------------------- 
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Cláusula 21.ª 

(Documentos Integrantes) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 22.ª 

(Interpretação de dúvidas ou divergências) 

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

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

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

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

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

 

Cláusula 23.ª 

(Foro competente) 

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

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

 

Cláusula 24.ª 

(Disposições finais) 

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

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

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

Proposta de Deliberação n.º 230/2020 do Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 69.ª 

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

do procedimento, nomearam os elementos do Júri e o Gestor do Contrato.-------------------------------- 
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2. A pronúncia sobre a retificação das peças foi aprovada em 10/11/2020 pelo Sr. Presidente do 

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

Municipal de Loures na 12.ª Reunião Extraordinária, de 09/12/2020 e Câmara Municipal de 

Odivelas na 23.ª Reunião Ordinária, ocorrida em 25/11/2020, sob Proposta de Deliberação n.º 

307/2020, do Conselho de Administração na 75.ª reunião ordinária, em 13/11/2020. ------------------- 

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

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

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

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

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

4. O encargo total, com exclusão do IVA, resultante do presente contrato, é de 809.405,86€ 

(oitocentos e nove mil, quatrocentos e cinco euros e oitenta e seis cêntimos),---------------------------- 

5. O encargo deste contrato para o ano económico de 2021 é de 554.553,00€ (quinhentos e 

cinquenta e quatro mil, quinhentos e cinquenta e três euros), para o ano económico de 2022 é de 

303.417,21€ (trezentos e três mil, quatrocentos e dezassete euros e vinte e um cêntimos) com IVA 

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

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

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

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

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

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

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

 

Loures, __ de ___________ de 2021 

 
Primeiro Outorgante 
 
 
Segundo Outorgante 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 119/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

ENTRE  

O MUNICIPIO DE LOURES E O SPORT GRUPO SACAVENENSE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Loures 

Sport Grupo Sacavenense 
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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 

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

da Liberdade, nº4, Loures, representada pelo Dr. Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 

de Presidente da respetiva Câmara Municipal, doravante designado como primeiro outorgante  

e  

O Sport Grupo Sacavenense, associação sem fins lucrativos, com o NIPC 501365508 e sede na 

Rua Cidade de Goa, Sacavém, União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, representada por 

Manuel do Carmo, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designada como segundo 

outorgante. 

É reciprocamente estabelecido e livremente aceite o presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi voluntariamente fixado pelas partes e consta 

das cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se obrigam a cumprir com diligência e boa 

fé: 
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Cláusula Primeira 

(objeto) 

O presente contrato tem por objeto a gestão e utilização de um piso novo de relva sintética 

instalado, pelo primeiro outorgante, no campo nº1 do Complexo Desportivo Elias Pereira 

pertencente ao segundo outorgante, nos termos do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, incluído neste clausulado.   

 

Cláusula Segunda 

(programa de desenvolvimento desportivo) 

1. O Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo segundo outorgante teve 
por objeto o aumento da qualidade da prática desportiva, garantindo todas as condições de 
segurança aos praticantes da modalidade, pela instalação de um novo piso sintético no 
campo n. º1 do Sport Grupo Sacavenense; 
 

2. O custo total para a realização da obra foi 122.291,52€ (cento e vinte e dois mil, duzentos e 
noventa e um euros e cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído; 
 

3. O segundo outorgante propõe-se continuar a desenvolver a modalidade de futebol em 
todos os escalões etários, com especial enfoque nas camadas mais jovens;  

 

4. O segundo outorgante propõe o incremento da atividade e do número de praticantes na 
sua Escola de Futebol.  

 

Cláusula Terceira 

(obrigações do primeiro outorgante) 

O primeiro outorgante compromete-se a: 

1. Acompanhar a forma de gestão e utilização do novo piso sintético no Campo designado 

na cláusula anterior, tendo custeado o valor total para a realização das obras necessárias 

à concretização do objeto deste Contrato-Programa; 

 

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 Quarta 

(obrigações do segundo outorgante) 

O segundo outorgante compromete-se a: 
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1. Realizar, administrar e controlar a implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo que integra o presente Contrato Programa. 

 

2. Efetuar a gestão e manutenção do equipamento intervencionado, assumindo a garantia 

da sua afetação a treinos e provas desportivas;  

 

3. Prestar ao primeiro outorgante todas as informações ou apresentar documentos 

solicitados pela entidade concedente que respeitem à execução do programa de 

desenvolvimento desportivo; 

 

4. Disponibilizar o equipamento desportivo ao Município de Loures, mediante solicitação 

prévia de no mínimo trinta dias, para a realização de iniciativas municipais ou de apoio a 

outras entidades; 

 

 

Cláusula Quinta 

(vigência do contrato) 

O período de vigência do presente contrato-programa tem início na data da sua publicitação e 

vigorará durante 4 anos, dando cumprimento ao disposto no nº1 do art.º 18.º do Decreto-Lei 

nº273/2009, de 1 de outubro.  

 

Cláusula Sexta 

(revisão) 

O presente contrato pode ser modificado ou revisto em virtude de alteração superveniente e 

imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente onerosa para a 

entidade beneficiária da comparticipação financeira ou manifestamente inadequada à 

realização do interesse público, nos termos do nº 2 do artigo 21º, do Decreto-Lei nº 273/2009, 

1 de outubro. 

 

Cláusula Sétima 

(publicidade) 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

273/2009, de 1 de outubro. 

 

Cláusula Oitava 

(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 Nona 

(entrada em vigor)  

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação, nos termos do artigo 

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

O presente contrato, 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 

 

Sport Grupo Sacavenense  

Presidente da Direção  

 

 

________________________________________ 

Manuel do Carmo 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 120/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

ENTRE 

O MUNICÍPIO DE LOURES E O SPORT CLUBE DE FRIELAS 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Município de Loures 

Sport Clube de Frielas 
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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 

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

da Liberdade, nº4, Loures, representada pelo Dr. Bernardino José Torrão Soares, na qualidade 

de Presidente da respetiva Câmara Municipal, doravante designado como primeiro outorgante  

e  

O Sport Clube de Frielas, associação sem fins lucrativos, com o NIPC 501420860 e sede na Rua 

D. Dinis, nº8, União de Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e Frielas, representada por 

Paulo Sérgio Vale, na qualidade de Presidente da Direção, adiante designada como segundo 

outorgante. 

 

É reciprocamente estabelecido e livremente aceite o presente Contrato Programa de 

Desenvolvimento Desportivo, cujo conteúdo foi voluntariamente fixado pelas partes e consta 

das cláusulas seguintes, que ambos os outorgantes se obrigam a cumprir com diligência e boa 

fé: 
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Cláusula Primeira 

(objeto) 

O presente contrato tem por objeto a gestão e utilização de um piso novo de relva sintética, 

instalado pelo primeiro outorgante, no campo da Corredoura pertencente ao segundo 

outorgante, nos termos do Programa de Desenvolvimento Desportivo, incluído neste 

clausulado.   

 

Cláusula Segunda 

(programa de desenvolvimento desportivo) 

1. O Programa de Desenvolvimento Desportivo apresentado pelo segundo outorgante teve 
por objeto o aumento da qualidade da prática desportiva, garantindo todas as condições de 
segurança aos praticantes da modalidade, pela instalação de um novo piso sintético no 
campo da Corredoura; 
 

2. O custo total para a realização da obra foi de 158.459,40 € (cento e cinquenta e oito mil 
quatrocentos e cinquenta e nove euros e quarenta cêntimos), IVA incluído; 

 

3. O segundo outorgante propõe-se continuar a desenvolver a modalidade de futebol em 
todos os escalões etários, com especial enfoque nas camadas mais jovens;  

 

4. O segundo outorgante propõe o incremento da atividade e do número de praticantes na 
sua Escola de Futebol.  

 

Cláusula Terceira 

(obrigações do primeiro outorgante) 

O primeiro outorgante compromete-se a: 

1. Acompanhar a forma de gestão e utilização do novo piso sintético no Campo da 

Corredoura, tendo custeado o valor total para a realização das obras necessárias à 

concretização do objeto deste Contrato-Programa; 

 

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 Quarta 

(obrigações do segundo outorgante) 

O segundo outorgante compromete-se a: 
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1. Realizar, administrar e controlar a implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo que integra o presente Contrato Programa. 

 

2. Efetuar a gestão e manutenção do equipamento intervencionado, assumindo a garantia 

da sua afetação a treinos e provas desportivas;  

 

3. Prestar ao primeiro outorgante todas as informações ou apresentar documentos 

solicitados pela entidade concedente que respeitem à execução do programa de 

desenvolvimento desportivo; 

 

4. Disponibilizar o equipamento desportivo ao Município de Loures, mediante solicitação 

prévia de no mínimo trinta dias, para a realização de iniciativas municipais ou de apoio a 

outras entidades; 

 

 

Cláusula Quinta 

(vigência do contrato) 

O período de vigência do presente contrato-programa tem início na data da sua publicitação e 

vigorará durante 4 anos, dando cumprimento ao disposto no nº1 do art.º 18.º do Decreto-Lei 

nº273/2009, de 1 de outubro.  

 

Cláusula Sexta 

(revisão) 

O presente contrato pode ser modificado ou revisto em virtude de alteração superveniente e 

imprevista das circunstâncias, a sua execução se torne excessivamente onerosa para a 

entidade beneficiária da comparticipação financeira ou manifestamente inadequada à 

realização do interesse público, nos termos do nº 2 do artigo 21º, do Decreto-Lei nº 273/2009, 

1 de outubro. 

 

Cláusula Sétima 

(publicidade) 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos do nº 1 do artigo 27º do Decreto-Lei nº 

273/2009, de 1 de outubro. 

 

Cláusula Oitava 

(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 Nona 

(entrada em vigor)  

O presente contrato entra em vigor a partir da data da sua publicitação, nos termos do artigo 

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

O presente contrato, 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 

 

Sport Clube de Frielas 

Presidente da Direção  

 

 

________________________________________ 

Paulo Sérgio Vale 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 121/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO  

ENTRE  

O MUNICIPIO DE LOURES E O COMITÉ PARALÍMPICO DE PORTUGAL 



 

MUNICÍPIO DE LOURES  
 

CONTRATO-PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

Considerando que: 

Incumbe ao Estado, em colaboração com as associações e coletividades desportivas promover, 

estimular e orientar a prática e a difusão da cultura e do desporto, nos termos do artigo 79º 

da Constituição da República Portuguesa; 

Nos termos conjugados do disposto no artigo 2º, nº 1 e al. f) do nº2 do artigo 23º do anexo 

I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro constitui atribuição municipal, o apoio aos tempos 

livres e desporto; 

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

do desporto são tituladas por contratos-programa de desenvolvimento desportivo, nos 

termos do nº 3 do artigo 46º da Lei 5/2007, de 16 de janeiro (Lei de Bases da Atividade Física e 

do Desporto) e Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, na sua redação atual; 

O Comité Paralímpico de Portugal (CPP) é uma instituição desportiva, sem fins lucrativos, com 

a missão de divulgar, desenvolver e defender o Movimento Paralímpico e o desporto em geral, 

em conformidade com as normas do Comité Paralímpico Internacional, bem como, promover 

o gosto pela prática desportiva, como meio de formação do carácter, de defesa da saúde, 

do ambiente, da coesão e inclusão social, e a responsabilidade de gerir o Programa de 

Preparação Paralímpica e Surdolímpica e de assegurar a participação nos Jogos Paralímpicos 

e Surdolímpicos. 

É neste contexto e com o objetivo principal de garantir a existência dos meios necessários 

à realização da sua missão que o Município de Loures pretende associar-se ao Movimento 

Paralímpico e Surdolímpico enquanto parceiro institucional, contribuindo para o apoio à sua 

atividade regular, designadamente na realização: 

• Missão Jogos Surdolímpicos Caxias do Sul 2021 (2018-2021) 

• Programa de Preparação Paralímpica Paris 2024 (2021-2024) 

• Missão Jogos Paralímpicos Paris 2024 (2021-2024) 

• Programa de Preparação Surdolímpica 2025 (2022-2025) 

• Programa Esperanças Paralímpicas (2021-2024) 

• Programa Esperanças Surdolímpicas (2022-2025) 

• Programa de Desenvolvimento Desportivo de Base  



 

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

ENTRE: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direto público, com sede na Praça da Liberdade 

nº 4, Loures, NIPC nº 501 294 996, como primeiro outorgante, aqui representado pelo seu 

Presidente, Dr. Bernardino Soares 

e o 

Comité Paralímpico de Portugal, pessoa coletiva de direito privado, com sede na 

Rua do Sacramento nº 4, R/C Fanqueiro, Loures, NIPC nº 507 805 259, como segundo 

outorgante, aqui representado pelo Presidente e Vice-Presidente dessa instituição, com 

poderes para o ato, respetivamente Dr. José Manuel Fernandes Lourenço e Dr. Sandro 

Daniel dos Santos Gonçalves de Araújo 

É celebrado e por ambos aceite o presente Contrato Programa de Desenvolvimento 

Desportivo, nos termos do Decreto-Lei nº 273/2009, de 1 outubro, que se rege pelas seguintes 

cláusulas: 

Cláusula 1ª  

Objeto 

O presente contrato programa destina-se a regular a atribuição de apoios financeiros por 

parte do primeiro outorgante, com vista à implementação do Programa de Desenvolvimento 

Desportivo apresentado pelo segundo outorgante, em obrigação ao disposto do artigo 11º, 

do Decreto-lei nº 273/2009, de 1 outubro. 

Cláusula 2ª 

Obrigações do Primeiro Outorgante 

O Primeiro Outorgante compromete-se a: 

1. Conceder ao Segundo Outorgante apoio financeiro anual no valor de 20.000 € (vinte mil 

euros) de 1 de janeiro de 2021 a dezembro de 2024; 

 

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

administrativos adequados para este fim, nomeadamente através da realização de 



 

MUNICÍPIO DE LOURES  

inspeções, inquéritos e sindicâncias ou determinando a realização de auditoria(s) por 

entidade externa. 

 

Cláusula 3ª 

Obrigações do Segundo Outorgante 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 

1. Executar nos prazos estabelecidos, o cumprimento dos objetivos do presente contrato-
programa; 

2. Realizar, administrar e controlar a implementação do Programa de Desenvolvimento 
Desportivo que integra o presente Contrato-Programa, nomeadamente implementação dos 
respetivos programas; 

3. Prestar ao Primeiro Outorgante todas as informações por este solicitadas, 
designadamente quanto à execução do presente contrato-programa; 

4. Criar momentos de visibilidade pública ao seu parceiro institucional (primeiro 
outorgante); 

5. Ceder os direitos de utilização do seu logótipo e imagens relacionadas com o Movimento 
Paralímpico e Surdolímpico, para utilização interna e externa; 

6. Participar na avaliação das condições de adequação e acessibilidade das instalações desportivas 
municipais destinadas à prática e competição desportiva, relativamente às necessidades 
específicas apresentadas pelos praticantes desportivos com deficiência; 

7. Apoiar, através dos meios técnicos, materiais ou de divulgação de que dispõe, a 
implementação de iniciativas consideradas nas políticas municipais que visem o incremento 
e desenvolvimento do desporto para pessoas com deficiência, nomeadamente 
participando na definição e operacionalização de um plano de formação e/ou de 
sensibilização destinado aos agentes do movimento associativo desportivo de base e à 
população escolar; 

8. Procurar corresponder a todos os pedidos de colaboração relacionada com a utilização, 
direta da imagem de atletas, adicionando para esse efeito uma cláusula referente à mesma nos 
contratos a estabelecer entre o CPP e os atletas do Projeto de Preparação Paralímpica Paris 
2024; 

9. Promover, durante a vigência do presente contrato, a organização de um Dia Paralímpico 
ou Dia Paralimpico na Escola, no concelho de Loures; 

 



 

MUNICÍPIO DE LOURES  

10. Garantir, sempre que possível a favor do primeiro outorgante, os seguintes direitos: 

a) Assegurar a visibilidade do logotipo nas peças de comunicação digitais e físicas dos 

eventos institucionais e desportivos organizados pelo CPP; 

b) Assegurar a visibilidade do logotipo nos Magazines Televisivos da RTP2 e Sport TV, 

reportagens e clipes produzidos pelo CPP; 

c) Assegurar visibilidade do logotipo na barra de parceiros no site do CPP 

(hiperligação para o site oficial do Município de Loures);  

d) Assegurar a visibilidade do logotipo no polo de viagem do CPP. 

 

Cláusula 4ª  

Duração do Contrato 

O presente contrato vigorará durante 4 anos tendo o seu término no dia 31 de dezembro 

de 2024, dando cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 18º do Decreto-lei nº 273/2009, 

de 1 outubro. 

Cláusula 5ª 

Regime de Comparticipação Financeira 

1. O primeiro outorgante transferirá para o segundo outorgante a importância de 

20.000€ (vinte mil euros) anualmente, entre janeiro de 2021 e dezembro de 2024; 

2. As transferências de verba serão efetuadas de acordo com a seguinte calendarização: 

a)Em 2021, o montante de 20.000€ (vinte mil euros); 

b) Em 2022, o montante de 20.000€ (vinte mil euros); 

c) Em 2023, o montante de 20.000€ (vinte mil euros); 

d) Em 2024, o montante de 20.000€ (vinte mil euros).  

 

 

 



 

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

Cláusula 6ª 

Sistema de acompanhamento e controlo da execução do contrato 

 

O acompanhamento e controlo da execução do Contrato Programa competem ao Município 

de Loures, a quem incumbe também verificar o exato cumprimento do projeto descrito no 

Programa de Desenvolvimento Desportivo, nos termos do disposto no artigo 19º do 

Decreto-lei nº 273/2009, de 1 outubro. 

 

Cláusula 7ª  

Revisão e Cessação do Contrato 

Á revisão e cessação do presente contrato aplica-se respetivamente o disposto nos artigos 21º 

e 26º do Decreto-lei nº 273/2009, de 1 outubro. 

 

Cláusula 8ª 

Direito à Restituição 

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

 

Cláusula 9ª  

Publicitação 

O presente contrato deve ser publicitado nos termos legalmente previstos para as autarquias 

locais atendendo ao estatuído no artigo 27º do citado diploma. 

 

Cláusula 10ª  

Dúvidas 

Nos casos de dúvida é aplicável o regime jurídico do Contratos-Programa de Desenvolvimento 

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

administrativo. 

 

Cláusula 11ª 

Vigência 

O presente contrato entra em vigor 15 dias após a sua publicitação nos termos legais. 
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Termos em que é celebrado o presente contrato: em duplicado, sendo os dois 

exemplares devidamente rubricados e subscritos pelos representantes de 

ambos os Outorgantes que hajam sido creditados para este ato. 

Loures, __ de --------- de 2021 

�

�

Comité Paralímpico de Portugal 

Presidente 

 

 

(Dr. José Manuel Fernandes Lourenço) 

 

 

Vice-Presidente 

 

 

 

(Dr. Sandro Daniel dos Santos Gonçalves de 
Araújo) 

 

O Município de Loures 

Presidente da Câmara de Loures 

 

 

(Dr. Bernardino Soares) 
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MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 

SEMANAS REGIONAIS 

 

ENTRE  

 

O MUNICIPIO DE LOURES  

 

E A LIGA DOS AMIGOS DA MINA DE SÃO DOMINGOS  

 

E A ASSOCIAÇÃO DOS NATURAIS E AMIGOS DE LORIGA 



MINUTA DE ACORDO DE COLABORAÇÃO 
SEMANAS REGIONAIS 

 

Entre 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público, número 501294996, com sede 

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço eletrónico geral@cm-loures.pt, adiante 

designado por Primeiro Outorgante, neste ato representado por Bernardino José Torrão 

Soares, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal de Loures, 

E 

O xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, NIF xxxxxxxxx, com sede na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

adiante designado por Segundo Outorgante, neste ato representado por 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, na qualidade de xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

É celebrado o presente acordo de colaboração que se rege pelas cláusulas seguintes: 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

O Primeiro Outorgante compromete-se a apoiar o Segundo Outorgante, nos moldes 

definidos nas cláusulas segunda, terceira e quarta, no âmbito da realização da       Semana 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, evento que visa a preservação e divulgação da cultura 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx no concelho de Loures. 

CLÁUSULA SEGUNDA 

O Primeiro Outorgante concederá apoio logístico ao Segundo Outorgante, mediante 

disponibilidade do Município, através de: 

a) conceção e reprodução de suportes de divulgação, em quantidades a fixar; 

b) cedência gratuita de espaços/equipamentos municipais na localidade de Sacavém; 

c) cedência de um transporte para deslocação para fora do Concelho; 

d) cedência de um transporte para deslocação dentro do Concelho; 



e) sonorização de palco e rua (som ambiente) no(s) espaço(s) de realização da ação; 

f) outros meios cuja responsabilidade de instalação esteja adstrita à associação, 

nomeadamente, stands, iluminação, mastros e flâmulas. 

CLÁUSULA TERCEIRA 

O Primeiro Outorgante, através do Departamento de Cultura, Desporto e: Juventude, 

disponibilizará apoio técnico ao Segundo Outorgante, nomeadamente:  

a) acompanhamento da organização da ação e da avaliação do seu decurso;  

b) acompanhamento da ação no terreno, sem intervenção na prossecução do 

programa previamente definido. 

CLÁUSULA QUARTA 

O primeiro outorgante, no âmbito do presente acordo, apoiará financeiramente o segundo 

outorgante no valor das despesas realizadas, até ao montante máximo de 3.000,00€ (três 

mil euros), mediante entrega dos documentos previstos nas alíneas a) e da cláusula quinta. 

CLÁUSULA QUINTA 

O Segundo Outorgante compromete-se a: 

a) Entregar, à data de assinatura do presente Acordo de Colaboração, o plano e 

orçamento da ação; 

b) Entregar o relatório da ação, até 1 (um) mês após o respetivo término; 

c) Cumprir e a fazer cumprir as regras e regulamentos dos espaços/equipamentos 

municipais cedidos, assim como o regulamento geral do ruído e legislação 

complementar;  

d) Assegurar, através da realização da ação, a dinamização de espaços/equipamentos 

municipais ou outros de acesso público, em moldes a acordar previamente entre os 

dois outorgantes; 

e) Prever no programa de animação, a participação de agentes culturais quer do 

concelho de Loures quer da região que representa, salvaguardando sempre o 



respetivo cariz etnográfico e regional bem como a exploração das vertentes de 

artesanato e gastronomia;  

f) Fazer referência ao apoio concedido pelo Primeiro Outorgante em quaisquer 

materiais de divulgação que venha a editar, durante a vigência do presente Acordo 

de Colaboração; 

g) Para os efeitos do número anterior, o logotipo da CM Loures será cedido em suporte 

digital pelo Primeiro Outorgante; 

h) Colocar, em locais visíveis, faixas identificativas do apoio do Primeiro Outorgante, 

disponibilizadas por este, durante a realização da iniciativa. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

a) O presente Acordo de Colaboração é válido durante o biénio de 2021/2022; 

b) Durante a sua vigência, o Acordo de Colaboração poderá ser retificado ou alterado 

por mútuo acordo das partes. 

O presente acordo é celebrado em dois exemplares que assinados pelas partes, fazem igual 

fé, ficando um exemplar para cada um dos Outorgantes. 

Loures, xx de xxxxx de 2021 

 

           Município de Loures 

 

 

O Presidente da Câmara Municipal de Loures 

Bernardino Soares 

 

(entidade 2º outorgante) 

 

 

(cargo) 

(assinatura) 
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REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO AO 

ARRENDAMENTO 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA  

 

FICHA DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS 

PESSOAIS 

 

 



ANEXO 

REGRAS PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIO FINANCEIRO EXTRAORDINÁRIO AO 

ARRENDAMENTO 

 
Artigo 1.º 

(Âmbito) 

O presente Anexo regula a atribuição de apoio financeiro não reembolsável ao arrendamento 

de habitação na área do concelho de Loures, destinados a apoiar as situações de quebra de 

rendimentos dos arrendatários habitacionais, aferida nos termos da Portaria n.º 91/2020, de 14 

de abril, ocorridas em resultado da atual situação excecional provocada pela doença COVID19.  

 
Artigo 2.º 

(Fim do apoio financeiros) 

O apoio financeiro ao arrendamento concedido destina-se a suportar o pagamento dos valores 

de rendas devidas a partir de 1 de maio de 2021 até 31 de dezembro de 2021. 

 
Artigo 3.º 

(Definições) 

Para efeitos do presente Anexo entende-se por: 

a) Agregado familiar — conjunto de pessoas que residem em economia comum, constituído 

pelo arrendatário e por: 

i) cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;  

ii) parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau;  

iii) parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral;  

iv) adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial 

ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito; 

v) adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar 

e crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou 

serviços legalmente competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos 

elementos do agregado familiar, bem como por quem tenha sido autorizado pelo 

senhorio a permanecer na habitação; 

b) Dependente – elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 26 

anos, frequente estabelecimento de ensino e não aufira rendimento mensal ilíquido superior 

ao indexante dos apoios sociais; 

c) Rendimento ilíquido – resulta da soma dos rendimentos auferidos, a qualquer título, por 

cada um dos elementos do agregado familiar; 

d) Residência permanente - A habitação onde o agregado familiar reside de forma estável e 

duradoura e que constitui o respetivo domicílio para todos os efeitos, incluindo os fiscais; 



e) «Renda máxima admitida (RMA)» - valor máximo da renda estabelecida para cada tipologia, 

para efeitos de cálculo do apoio a atribuir; 

f) «Taxa de esforço» - valor em percentagem resultante da relação entre o valor da renda 

mensal devida pela habitação e o valor correspondente à soma dos rendimentos ilíquidos 

auferidos por todos os membros do agregado familiar; 

g) Pessoa com deficiência - pessoa com grau comprovado de incapacidade igual ou superior a 

60 %;  

h) Rendimento mensal per capita - O quantitativo que resulta da divisão do rendimento mensal 

ilíquido do agregado familiar, pelo número de elementos que o compõem, calculado de 

acordo com a seguinte ponderação: 

• O adulto requerente tem o coeficiente de ponderação 1; 

• Os outros adultos têm cada um o coeficiente de ponderação 0,7; 

• Cada menor tem o coeficiente de ponderação 0,5; 

• Cada pessoa com deficiência tem o coeficiente de ponderação 1. 

 
Artigo 4.º 

(Exclusões) 

O apoio financeiro não é aplicável aos arrendatários habitacionais cuja quebra de rendimentos 

determine a redução do valor das rendas por eles devidas, nos termos estabelecidos em regimes 

especiais de arrendamento ou de renda, como o arrendamento apoiado, a renda apoiada e a 

renda social, nos termos do n.º 2 ao artigo 5.º da Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril. 

 
Artigo 5.º 

(Beneficiários) 

1. Podem beneficiar deste apoio financeiro os arrendatários: 

a) com contrato de arrendamento habitacional que residam de forma permanente na 

habitação arrendada; 

b) estudantes, com contrato de arrendamento de habitação situada a uma distância superior 

a 50 Km da residência permanente do agregado familiar para frequência de 

estabelecimento de ensino; 

c) que demonstrem uma quebra superior a 20% dos rendimentos do seu agregado familiar 

face aos rendimentos do mês anterior ou do período homólogo de 2019, aferida nos 

termos da Portaria n.º 91/2020, de 14 de abril;  

d) cuja parte percentual do total dos rendimentos mensais per capita dos membros do 

agregado familiar que é destinada ao pagamento da renda mensal da habitação objeto 

do apoio seja superior a 35%.  

2. Para efeito da comparação entre o rendimento ilíquido auferido num mês e o rendimento 

ilíquido auferido no mês anterior, ou no período homólogo de 2019, como no caso de trabalho 



dependente, são relevantes os rendimentos tributáveis de montante regular e pagos com 

periodicidade mensal, antes da dedução de impostos e descontos, não sendo considerados o 

subsídio de refeição nem os subsídios de férias e de Natal, exceto se estes forem pagos em 

duodécimos. 

 
Artigo 6.º 

(Condições de Acesso) 

1. São condições cumulativas de acesso à atribuição do apoio ao arrendamento: 

a) Ter idade igual ou superior a 18 anos; 

b) Ser cidadão nacional ou cidadão estrangeiro detentor de título válido de permanência em 

território nacional; 

c) Ser titular de contrato de arrendamento;  

d) Com exceção do apoio a estudantes, todos os membros do agregado familiar terem 

residência permanente na habitação a que se refere a candidatura; 

e) Nenhum dos elementos do agregado familiar ser proprietário/a, usufrutuário/a ou 

detentor/a, a outro título, de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano 

destinado a habitação, localizado no concelho de Loures ou em concelho limítrofe, desde 

que o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua 

residência permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo; 

f) Com exceção do apoio a estudantes, cujos membros do agregado familiar poderão ser 

titulares de qualquer outro contrato de arrendamento de habitação situada a uma 

distância superior a 50 Km do concelho, nenhum dos elementos do agregado familiar ser 

titular de qualquer outro contrato de arrendamento para fim habitacional para além 

daquele sobre o qual incide o pedido de apoio ao arrendamento;  

g) Nenhum dos membros do agregado familiar ser parente ou afim do senhorio até ao 3.º 

grau na linha reta ou linha colateral;  

h) Nenhum dos elementos do agregado familiar estar a usufruir de apoios financeiros 

públicos para fins habitacionais, ou seja, titular, cônjuge ou unido de facto com o titular 

de uma habitação pública já atribuída, sem prejuízo das situações de necessidade 

habitacional urgente e/ou temporária. 

2. O beneficiário do apoio deve cumprir os requisitos do presente artigo durante todo o período 

em que recebe a subvenção, devendo comunicar ao Município qualquer alteração.  

 

Artigo 7.º 

(Tipologia) 

1. Para efeito de acesso à atribuição do apoio ao arrendamento é considerada adequada à 

dimensão do agregado familiar a habitação cuja tipologia respeite os limites estabelecidos no 



quadro seguinte, de acordo com o disposto no Quadro III do Anexo da portaria n.º 277-A/2010, 

de 21 de maio: 

Pessoas Tipologia 

1 a 2 Até T2 

3 Até T3 

4 a 6 Até T4 

≥ 7 T5 ou superior 

 

2. Se a tipologia da habitação não corresponder à dimensão do agregado familiar, de acordo 

com o previsto no número anterior, a renda a considerar, para efeitos de cálculo do apoio 

municipal ao arrendamento a atribuir, é o valor da renda máxima admitida para a tipologia 

adequada, constante na tabela do artigo seguinte. 

 

Artigo 8.º 

(Renda) 

O valor da renda máxima admitida (RMA), para efeitos de cálculo do apoio municipal ao 

arrendamento a atribuir, é o que consta da tabela da renda máxima admitida para o ano de 

2021, de acordo com o disposto na portaria n.º 277-A/2010, de 21 de maio: 

 

Tipologia RMA 

T0 e T1 578,00 € 

T2 e T3 752,00 € 

T4 ou superior 865,00 € 

 
 

Artigo 9.º 

(Modelo do Apoio Financeiro) 

1. O apoio ao arrendamento, de acordo com o presente Anexo, tem a duração máxima de 

quatro meses em cada período de candidatura, sendo atribuído sob a forma de apoio financeiro 

mensal não reembolsável. 

2. Tendo presente os limites orçamentais previstos para o presente apoio financeiro ao 

arrendamento, são abertos dois períodos para apresentação de candidaturas, do dia 1 ao dia 10 

dos meses de abril e agosto de 2021. 

3. A aprovação das candidaturas atribui o direito ao apoio financeiro para os quatro meses 

seguintes, ou seja, maio a agosto e setembro a dezembro de 2021, respetivamente. 

4. Os candidatos cujas candidaturas não tenham sido aprovadas no primeiro período de 

candidatura podem candidatar-se ao segundo período de candidatura através da atualização da 

informação constante dos respetivos processos.  



5. Após a aprovação das candidaturas para cada um dos períodos, se ainda subsistir valor 

orçamental disponível, será aberto um período excecional de candidaturas, que decorrerá do 

dia 1 ao dia 10 dos meses de maio e setembro, e que permitirá a atribuição de apoio financeiro 

para os três meses seguintes. 

6. Se o prazo para apresentação das candidaturas terminar em dia não útil, o mesmo é 

prorrogado até ao primeiro dia útil seguinte. 

 
Artigo 10.º 

(Instrução das candidaturas) 

1. A apresentação das candidaturas é efetuada pelos candidatos no sítio da Internet criado para 

o efeito pela Câmara Municipal, em http://www._________.pt, através do preenchimento 

eletrónico do formulário (em anexo) e da digitalização dos seguintes documentos: 

a) Documento de identificação pessoal do requerente e dos membros do respetivo agregado 

familiar; 

b) Contrato de arrendamento; 

c) Último recibo de renda; 

d) Comprovativos de todos os rendimentos auferidos pelos membros do agregado familiar 

do requerente; 

e) Declaração comprovativa de incapacidade ou grau de deficiência do próprio ou de 

elemento do agregado familiar; 

f) Comprovativo do estatuto de estudante; 

g) Número de Identificação Bancária. 

2. Os documentos gerais a que alude a alínea d) do número anterior são: 

a) Declaração ou recibo dos rendimentos ilíquidos dos elementos do agregado familiar, 

reportados ao mês anterior à data de entrada do requerimento ou ao período homólogo 

de 2019, passada pela entidade patronal; 

b) Último recibo da pensão auferida, dos elementos que se encontrem nessa situação;  

c) Certificado do rendimento social de inserção, se for o caso, emitido pelo ISS, I. P., onde 

conste a composição do agregado familiar, o valor da prestação e os rendimentos para 

efeito de cálculo da mesma, bem como, fazer prova de que não recebe qualquer 

contrapartida para habitação inserida no rendimento social de inserção; 

d) Declaração emitida pelo Centro de Emprego comprovativa da situação de desemprego; 

e) Declaração emitida pelo ISS, I. P., onde conste os descontos efetuados para essa entidade, 

bem como o recebimento ou não de subsídios; 

f) Declaração emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da existência ou 

não existência de bens imóveis, propriedade dos membros do agregado familiar 

respetivo; 



g) Última declaração de IRS, ou respetiva liquidação ou declaração emitida pela Repartição 

de Finanças comprovativa da isenção de entrega; 

h) Comprovativo do recebimento de pensão de alimentos; 

i) Comprovativo do recebimento de pensão de sobrevivência; 

j) Declaração da entidade patronal para a situação de Layoff.  

 

Artigo 11.º 

(Apreciação e decisão sobre os pedidos) 

1. Os pedidos de apoio financeiro à renda são apreciados pela Câmara Municipal, para 

verificação do cumprimento dos requisitos de acesso com base na informação e nos 

comprovativos apresentados com o pedido, sem prejuízo de, nomeadamente no caso de 

insuficiência ou erro, poderem ser solicitados os esclarecimentos ou comprovativos adicionais 

que sejam necessários. Em qualquer momento, durante o período da análise das candidaturas 

ou durante a vigência da concessão do apoio ao arrendamento, a Câmara Municipal poderá 

solicitar ao beneficiário a prestação de informações ou a apresentação de documentos que 

entenda ser necessários para apuramento do cumprimento das regras definidas no presente 

Anexo, devendo estes responder no prazo de cinco dias úteis a contar da data de envio do 

pedido através de correio eletrónico.  

2. Os beneficiários estão sujeitos à verificação pela Câmara Municipal do cumprimento das 

condições e dos deveres a que se vinculam para efeito de atribuição do apoio financeiro, 

designadamente quanto à entrega de elementos ou documentos e ao respeito pelas condições 

de acesso e de permanência do apoio. 

3. Não são elegíveis candidaturas que não estejam devidamente instruídas dentro dos prazos 

fixados pela Câmara Municipal, sendo ainda objeto de rejeição aquelas que não respondam 

adequada ou atempadamente aos pedidos de esclarecimento.  

4. A decisão da Câmara Municipal sobre o pedido de apoio financeiro é comunicada ao 

interessado, por via eletrónica, até ao dia 20 do mês a que correspondente a candidatura.  

 

Artigo 12.º 

(Hierarquização das candidaturas) 

1. As candidaturas formalizadas estão sujeitas a aprovação pela Câmara Municipal, de acordo 

com uma determinada ordem de precedência, até ao limite das verbas fixado para cada período 

de abertura de candidaturas, de acordo com o estabelecido nos números seguintes.  

2. O valor aprovado em Reunião de Câmara é dividido em partes iguais pelos dois períodos de 

candidatura previstos, podendo ser determinado uma distribuição diferente destes valores por 

despacho proferido pelo Presidente da Câmara. 



3. As candidaturas são apreciadas com base nas informações prestadas pelos candidatos no 

formulário submetido por correio eletrónico, sendo a ordenação dos candidatos efetuada 

atendendo ao rendimento familiar “per capita” mais baixo. 

4. Em caso de igualdade de circunstâncias, o desempate será decidido atendendo, e por ordem 

decrescente, ao número de dependentes portadores de deficiência física, motora ou psíquica e 

ao número de dependentes menores de idade. 

 

Artigo 13.º 

(Cálculo do apoio financeiro) 

1. O montante do apoio financeiro mensal corresponde à diferença entre o valor da renda 

mensal devida e o valor resultante da aplicação ao rendimento mensal per capita do agregado 

familiar de uma taxa de esforço de 35%, calculado com base na seguinte fórmula: 

AFR = VR - TE 

AFR = Apoio Financeiro à Renda  

VR = Valor da Renda (mensal) 

TE = Taxa de Esforço = 35% do Rendimento Mensal per capita do agregado familiar 

2. São fixados os seguintes Valores Máximos de Apoio (VMA), correspondentes à tipologia 

adequada à dimensão do agregado familiar, de acordo com o previsto no artigo 7.º: 

 

Tipologia VMA 

T0 e T1 100,00 € 

T2 e T3 150,00 € 

T4 e superior 200,00 € 

 

3. O apoio financeiro é disponibilizado mensalmente, até ao dia 5 do mês a que corresponde o 

apoio atribuído. 

 

Artigo 14.º 

(Obrigações dos Beneficiários) 

Em relação aos apoios financeiros concedidos, os Beneficiários comprometem-se a:  

a) Proceder à entrega mensal de recibo de renda até ao dia 10 de cada mês; 

b) Não utilizar os valores postos à sua disposição para fins diferentes dos previstos no contrato;  

c) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocorrência, 

sobre a concessão de outros apoios para o mesmo fim;  

d) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocorrência, 

sobre a alteração das circunstâncias que estiveram na base da atribuição do apoio financeiro;  

e) Comunicar imediatamente à Câmara, a ocorrência de qualquer situação ou evento que possa 

prejudicar ou impedir o cumprimento das obrigações decorrentes da concessão do apoio.  



 

Artigo 15.º 

(Suspensão e Cessação do Apoio) 

1. No exercício das suas competências de gestão do programa de apoio, o Município pode 

suspender a atribuição do apoio financeiro, sempre que verifique existirem indícios da prática 

de atos ou omissões por parte dos beneficiários contrários ao disposto nas regras previstas no 

presente Anexo.  

2. A comprovação pelos beneficiários ou pelos membros do agregado da regularidade do 

cumprimento das obrigações determina a continuidade do processo de atribuição do apoio 

financeiro.  

3. A não apresentação das provas a que se refere o número anterior no prazo de 10 dias úteis 

a contar da data de receção da comunicação do Município para o efeito, determina a imediata 

cessação da atribuição do apoio financeiro, bem como a obrigação de devolução dos montantes 

recebidos a esse título desde a prática do ato ou omissão, sem prejuízo de outras sanções 

legalmente aplicáveis ao caso.  

4. O Município pode ainda, a todo o tempo, determinar a cessação da atribuição do apoio 

financeiro ao arrendamento, sempre que se verifiquem as seguintes causas:  

a) Os requisitos e condições de atribuição já não se verificam; 

b) O beneficiário não procedeu à entrega mensal do recibo de renda até ao dia 10; 

c) Prestação de falsas declarações pelo beneficiário ou omissão de dados relevantes; 

d) Quando ocorrer subarrendamento ou hospedagem do prédio arrendado; 

e) Por morte do titular; 

f) Outros motivos considerados justificáveis. 

 

Artigo 16.º 

(Incumprimento) 

O incumprimento de quaisquer obrigações decorrentes do presente apoio confere à Camara 

municipal, o direito de o resolver unilateralmente e de exigir de imediato a devolução dos 

montantes concedidos, sem prejuízo de outras sanções legais e contratuais que caibam ao caso.  

 

Artigo 17.º 

(Responsabilidade) 

Sem prejuízo da responsabilidade penal a que houver lugar, a prestação de falsas declarações 

ou a omissão de informações devidas, determina a cessação do direito após o conhecimento do 

facto, com a consequente restituição do apoio indevidamente concedido. 

 

 



Artigo 18.º 

(Comunicações) 

As comunicações entre a Câmara Municipal e os Beneficiários são preferencialmente efetuadas 

através de correio eletrónico, podendo, porém, ser feitas por via postal ou outra quando tal se 

justifique e seja possível.  

 

Artigo 19.º 

(Dados pessoais) 

1. O Município, na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento, procede ao tratamento dos 

dados pessoais dos participantes e interessados em aderir ao Programa “Apoio Financeiro 

Extraordinário ao Arrendamento ”, nos termos destas normas de participação e nos termos da 

política de proteção de dados acessível em www.cm-loures.pt. 

2. A Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais no “Programa” está disponível 

em qualquer Balcão de Atendimento do Município, sendo disponibilizada a todos os candidatos 

ou interessados cujos dados são objeto tratamento no momento da recolha do consentimento.  

3. Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação ou 

de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, limitação de 

tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício desses direitos 

formulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email protecaodedados@cm-

loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do formulário de exercício de direitos 

disponível em qualquer Balcão de Atendimento do Município. 

4. Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado ou titular 

dos dados pode comunicar esse incidente ao Encarregado da Proteção de Dados através do 

email protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do 

formulário de comunicação de incidentes disponível também em qualquer Balcão de 

Atendimento. 

5. Os titulares dos dados têm ainda o direito a apresentar reclamação diretamente à autoridade 

de controlo, devendo, nessa situação, contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento 

 

 Formulário de Candidatura     

 
 

Candidatura nº _________                                                      Data _________________ 

(A preencher pelos serviços) 

 

1. Identificação do/a candidato/a  
 

Nome ______________________________________________________________________ 

Sexo ___ M ___ F               Idade _____         Data de Nascimento _______________________ 

Naturalidade ________________________ Nacionalidade ___________________________ 

Morada (completa) ____________________________________________________________ 

Freguesia ______________________________________ Código Postal __________ - ______ 

Tempo de residência no Concelho de Loures ______ anos 

Habilitações Literárias ______________________  

É estudante? Sim___ Não__ Se respondeu sim, qual o ano que frequenta? _______________ 

Estabelecimento de Ensino: _____________________________________________________ 

Profissão _________________________ 

Entidade Empregadora _______________________________ 

CC /BI/Outros nº ____________________________ NIF _______________________________ 

NIB (Nº Identificação Bancária) ________________________________________ 

Contactos Telefónicos ____________________ /___________________ /_________________ 

E-mail ______________________________________________ 

 

2. Identificação do Agregado Familiar  
 

Nº Nome Idade 
Grau 

parentesco 
Naturalidade Escolaridade Profissão 

Tipo 
contrato 

Rendimento 
Mensal 

Ilíquido € 
(1) 

1 Candidato/a 

(não preencher sombreado) 
       

2         

3         

4         

5         

6         

7         

8         
 

(1) Vencimentos, pensões, subsídios, RSI ou outros. 

 

Total dos Rendimentos Mensais do Agregado Familiar 
 

€ 



 

3. Situação Habitacional 
 

Dados sobre a habitação na qual reside e para a qual se candidata ao apoio ao 

arrendamento. 

 

 

3.1 Situação do arrendamento 
 

Data de início do contrato de arrendamento __________________  

Valor da Renda _____________€ 

Existem rendas em atraso: Sim ___     Não ___ 

Se sim, nº de meses em atraso ___________ e valor em dívida _______________€ 

 
 

3.2 Proprietário da Habitação (senhorio) 
 

Nome do proprietário ___________________________________________________ 

Morada ______________________________________________________________ 

Contactos __________________ / ______________________ 

 
 

3.3 Tipo de Habitação 
 

Moradia / Vivenda ___    Apartamento ___ 

Parte da casa / Anexo ___   Quarto ___ 

Outra? __ Qual? ______________________________________ 

 

3.4 Tipologia 

 

T0 □ T1 □ T2 □ T3 □ T4 □ T5 ou superior □ 

 

4. Situação de doença crónica /deficiência no Agregado Familiar (a comprovar com 

atestado médico) 

 Não □ 

 Sim □ Quem? ___________________________________________ 

 Tipo de doença crónica _____________________________ 

 Tipo de deficiência Física □  Motora □ Psíquica □ 
 

Observações: 

 

 



5. Documentos a entregar  

Os documentos a entregar deverão ser digitalizados e anexados ao presente formulário. 

 

Documentos obrigatórios 

□ Declaração de compromisso, anexa, devidamente assinada 

□ Cartão Cidadão / Bilhete Identidade dos elementos do Agregado Familiar 

□ Passaporte / Autorização de residência (obrigatório para cidadãos estrangeiros) 

□ Cartão/ões contribuinte (de quem não tem Cartão Cidadão) 

□ Atestado de residência emitido pela Junta de Freguesia 

□ Comprovativos dos rendimentos do Agregado Familiar (Vencimentos, pensões, 

subsídios, abonos, etc.) 

□ Última declaração do IRS ou respetiva liquidação ou declaração emitida pela 

Repartição de Finanças comprovativa da isenção de entrega 

□ Comprovativo de desemprego emitido pelo IEFP 

□ Declaração da entidade patronal para a situação de Layoff (se for o caso) 

□ Comprovativo do estatuto de estudante (se for o caso) 

□ Contrato de arrendamento ou documento idóneo que comprove o arrendamento  

□ Último recibo da renda de casa emitido 

□ Declaração comprovativa de não existência de bens imóveis, emitida pela Repartição 

de Finanças, propriedade dos elementos do agregado familiar 

□ Comprovativo do NIB (Nº de Identificação Bancária) 

□ Declaração comprovativa de doença(s) crónica(s) / incapacidade para o trabalho 

□ Declaração comprovativa de situação e grau de deficiência de elementos do agregado 

familiar 

 

Declaro, para os devidos efeitos, sob compromisso de honra, que atesto a veracidade 

de todas as informações fornecidas e constantes nesta candidatura e que conheço, 

compreendo e irei respeitar as condições previstas no documento “Regras para 

Atribuição de Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento”, que regula a presente 

candidatura. 

Mais declaro que, nenhum dos elementos do agregado familiar é proprietário/a, 

usufrutuário/a ou detentor/a, a outro título, de prédio urbano ou de fração autónoma 

de prédio urbano destinado a habitação, localizado no concelho de Loures ou em 

concelho limítrofe; que a habitação arrendada não é propriedade de qualquer parente 



ou afim; que não integro outros programas de arrendamento em vigor e que reúno 

todas as condições para apresentar esta candidatura. 

Declaro ainda que estou consciente de que o tratamento dos dados pessoais é realizado 

para efeitos de adesão ao Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento 

”, com base no cumprimento de obrigações legais, nos termos gerais da Política de 

Proteção de Dados do Município e nos termos específicos da Ficha de Informação sobre 

Tratamento de Dados nesse Programa que me foi disponibilizada, estando estes termos 

acessíveis nos Balcões de Atendimento do Município. Estou ainda informado de que 

posso exercer os direitos de proteção de dados contactando com o Encarregado da 

Proteção de Dados através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt..  

 

 

Loures, _______________________________________ 

 

 

 

Assinatura 

_______________________________________________ 

 

 

 



Ficha de Informação para utilização exclusiva pelo Município de Loures – Documento Público  

© EPDSI, 2021 – Encarregado da Proteção de Dados: Manuel Melo – protecaodedados@cm-loures.pt  

FICHA DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 

Normas do Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento ” 

O Município de Loures procede, no exercício das suas competências e funções, ao tratamento dos dados pessoais dos candidatos aderentes 

e, em geral, de todas as pessoas interessadas ou participantes no Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento”, de acordo 

com as normas aplicáveis no âmbito da proteção de dados ou da segurança da informação, designadamente, o Regulamento Geral sobre a 

Proteção de Dados e a Lei da Proteção de Dados Pessoais, sendo o tratamento de dados realizado nos seguintes parâmetros:  

1. Responsável pelo tratamento: Município de Loures (doravante designada por Município), com o NIPC 501 294 996, com sede na Praça da 

Liberdade, 2674-501 Loures, Telefone: 211 150 100, Fax: 211 151 709 e E-Mail: geral@cm-loures.pt. 

2. Contactos do Encarregado da Proteção de Dados: o responsável pelo tratamento dispõe de um correio eletrónico específico para efeitos de 

proteção de dados pessoais, estando o Encarregado da Proteção de Dados disponível através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt. 

3. Categorias de titulares de dados: todos os cidadãos candidatos aderentes, interessados ou participantes nas atividades desenvolvidas pelo 

Município no âmbito do Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento”. 

4. Dados pessoais a tratar: categorias gerais de dados tais como dados de identificação civil ou fiscal, dados de contacto e dados bancários - 

(nome, data de nascimento, número de contribuinte, número e validade de documento de identificação civil, morada, local habitual de 

trabalho, estabelecimento, IBAN e regularidade da situação tributária). 

5. Contexto e finalidade do tratamento: os dados pessoais dos titulares são tratados exclusivamente para as finalidades de gestão das 

candidaturas e das atividades relacionadas com o Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento ” organizadas pelo Município, 

atividades essas em que o titular dos dados seja aderente, participante ou interessado. 

6. Fundamento jurídico: o tratamento dos dados tem como fundamento o cumprimento de obrigações jurídicas de tratamento dos dados dos 

candidatos ao Programa. 

7. Consequências do não fornecimento dos dados: o titular dos dados não está obrigado a apresentar candidatura, contudo, caso pretenda 

apresentar a candidatura, está obrigado a permitir o tratamento dos seus dados pessoais para esse efeito, não sendo possível processar a 

candidatura sem esse tratamento. 

8. Destinatários: o responsável pelo tratamento procede ao tratamento por si (através de profissionais sujeitos à obrigação de sigilo 

profissional) ou por sua conta, através de subcontratantes credenciados para a prestação de serviços por si selecionados e vinculados a 

estritas medidas técnicas e organizativas ajustadas à proteção dos dados pessoais. 

9. Medidas de segurança: estão implementadas as medidas de segurança técnica e organizativa consideradas adequadas para assegurar um 

nível de segurança do tratamento dos dados adequado ao risco.  

10. Local de recolha de dados: os dados são recolhidos por técnicos designados pelo Município, estando garantida a privacidade ou 

confidencialidade da sua recolha e a respetiva integridade, qualidade e exatidão dos dados. 

11. Prazo de conservação: sem prejuízo das situações excecionais de prorrogação do prazo de conservação previstos na lei ou consideradas 

necessárias para a defesa de direitos ou interesses legítimos, bem como das situações de apagamento, oposição ou limitação do tratamento, 

que produzem efeitos imediatos sem afetar, contudo, a legalidade das operações entretanto realizadas, os dados pessoais tratados são 

conservados pelo período de cinco anos, findo o qual serão apagados. 

12. Comunicação de dados: com exceção das situações de obrigatoriedade legal de comunicação de dados, não existem operações de 

comunicação de dados, não sendo os dados pessoais comunicados a terceiros.  

13. Interconexão de dados e decisões automatizadas: não são realizadas operações de interconexão de dados pessoais. 

14. Transferências internacionais de dados pessoais: não são realizadas operações de transferência de dados pessoais de candidatos aderentes 

para um país terceiro ou uma organização internacional. 

15. Tratamentos e suportes: os dados pessoais são recolhidos por um técnico do Município, sendo objeto de múltiplos tratamentos de caráter 

não automatizado e automatizado e sendo objeto de incorporação em diversos tipos de suportes analógicos ou digitais que sejam 

considerados necessários para alcançar as finalidades das atividades do Programa. 

16. Direitos do titular dos dados: o titular dos dados tem o direito de solicitar ao responsável pelo tratamento o acesso, a retificação ou o 

apagamento dos seus dados pessoais, bem como a limitação ou a oposição ao tratamento e a portabilidade dos dados, nas condições 

previstas na lei.  

17. Direito de reclamação à autoridade de controlo: o titular dos dados pode sempre exercer, caso assim o considere necessário, o direito de 

apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt). 

18. Endereço para exercício de direitos: para solicitar qualquer informação, apresentar reclamações ou requerer o exercício de direitos é favor 

contactar pelo endereço de correio eletrónico protecaodedados@cm-loures.pt . 

19. Política de Proteção de Dados: as operações de tratamento de dados pessoais são realizadas de acordo com a Política de Proteção de Dados 

Geral que se encontra disponível em www.cm-loures.pt . 

20. Regulamento e Formulários de Candidatura: as Normas do Programa “Apoio Financeiro Extraordinário ao Arrendamento ” e os Formulários 

de Adesão ao Programa estão disponíveis para consulta em qualquer Balcão de Atendimento do Município. 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 4891/2021

Sumário: Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Loures.

Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Loures

Bernardino José Torrão Soares, Presidente da Câmara Municipal de Loures, torna público, 

no exercício das competências conferidas pela alínea t) do n.º 1 do artigo 35.º, conjugada com o 

disposto pelo artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação em 

vigor, que a Assembleia Municipal de Loures, na sua 8.ª Sessão Extraordinária realizada no dia 17 

de setembro de 2020, procedeu, nos termos do n.º 10 do artigo 4.º do Regulamento do Plano Mu-

nicipal da Floresta contra Incêndios, aprovado pelo Despacho n.º 443 -A/2018, de 9 de janeiro, com 

as alterações introduzidas pelo Despacho n.º 1222 -B/2018, de 2 de fevereiro, à aprovação unânime 

do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios 2020 -2029 (PMDFCI). O Plano (na sua 

componente não reservada) é publicado pelo presente Aviso em 2.ª série do Diário da  República 

nos termos previstos no n.º 12 do artigo 10.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua 

atual redação.

Mais se torna público que o PMDFCI aprovado, com um período de vigência de 10 anos, entra 

em vigor no dia útil seguinte à sua publicação na 2.ª série do Diário da República.

4 de março de 2021. — O Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares.

Regulamento do Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Loures

Artigo 1.º

Âmbito Territorial

O Plano Municipal de Defesa da Floresta contra Incêndios de Loures, adiante designado por 

PMDFCI — Loures, ou Plano, de âmbito municipal, na sua área de abrangência, contém as ações 

necessárias à defesa da floresta contra incêndios e, para além das ações de prevenção, incluem a 

previsão e a programação integrada das intervenções das diferentes entidades envolvidas perante 

a eventual ocorrência de incêndios.

Artigo 2.º

Enquadramento

1 — Assegurando a consistência territorial de políticas, instrumentos, medidas e ações, o 

planeamento da defesa da floresta contra incêndios tem um nível nacional, regional e municipal.

2 — O planeamento municipal tem um caráter executivo e de programação operacional e 

deverá cumprir as orientações e prioridades regionais, supramunicipais e locais, numa lógica de 

contribuição para o todo nacional.

Artigo 3.º

Conteúdo Documental

1 — O PMDFCI — Loures é constituído pelos seguintes elementos:

a) Diagnóstico;

b) Plano de Ação.
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2 — O Diagnóstico constitui uma base de informação que se traduz na caracterização sucinta 

e clarificadora das especificidades do município, que para todos os efeitos é parte integrante do 

PMDFCI e que compreende os seguintes capítulos:

I — Caracterização física;

II — Caracterização climática;

III — Caracterização da população;

IV — Caracterização da ocupação do solo e zonas especiais;

V — Análise do histórico e causalidade dos incêndios florestais.

3 — O Plano de Ação compreende o planeamento de ações que suportam a estratégia munici-

pal de defesa da floresta contra incêndios, definindo metas, indicadores, responsáveis e estimativa 

orçamental e que compreende os seguintes capítulos:

I — Enquadramento do plano no âmbito do sistema de gestão territorial e no sistema de defesa 

da floresta contra incêndios;

II — Modelos de combustíveis, cartografia de risco e prioridades de defesa contra incêndios 

rurais;

III — Objetivos e metas do PMDFCI;

IV — Eixos estratégicos:

1.º Eixo estratégico: Aumento da resiliência do território aos incêndios florestais;

2.º Eixo estratégico: Reduzir a incidência dos incêndios;

3.º Eixo estratégico: Melhoria da eficácia do ataque e gestão dos incêndios;

4.º Eixo estratégico: Recuperar e reabilitar os ecossistemas;

5.º Eixo estratégico: Adaptação de uma estrutura orgânica funcional e eficaz;

V — Estimativa de Orçamento para a implementação do PMDFCI.

Artigo 4.º

Condicionantes

1 — Para efeitos do cumprimento do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, na sua atual 

redação, deve considerar -se o mapa da perigosidade de incêndio rural, representado em cinco 

classes, constante no Anexo I.

2 — Sem prejuízo das medidas de defesa da floresta contra incêndios definidas no quadro legal 

em vigor, os condicionalismos à construção de novos edifícios ou à ampliação de edifícios existentes, 

fora de áreas edificadas consolidadas decorrentes do artigo 16.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 

28 de junho, na sua atual redação, obedecem, cumulativamente, às seguintes regras:

a) Fora das áreas edificadas consolidadas, a construção de novos edifícios ou a ampliação de 

edifícios existentes apenas são permitidas nas áreas classificadas na cartografia de perigosidades 

de incêndio florestal definida no PMDFCI como média, baixa e muito baixa;

b) Devem garantir, na sua implantação no terreno, a distância à estrema da propriedade de 

uma faixa de proteção nunca inferior a 50 m;

c) Adotar medidas relativas à contenção de possíveis fontes de ignição de incêndios no edifício 

e nos respetivos acessos;

d) Existência de parecer vinculativo do Instituto da Conservação da Natureza e das Flores-

tas (ICNF, I. P.), solicitado pela câmara municipal.
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3 — Para observância do n.º 2 do artigo 15.º do Decreto -Lei n.º 124/2006, de 28 de junho, 

na sua atual redação, aplicável aos proprietários, arrendatários, usufrutuários ou entidades que, a 

qualquer título, detenham terrenos confinantes a edifícios inseridos em espaços rurais, são obrigados 

a proceder à gestão de combustível, de acordo com as normas estabelecidas legalmente.

Artigo 5.º

Rede secundária de faixas de gestão de combustíveis, rede viária florestal e rede de pontos de água

As redes de defesa da floresta contra incêndios concretizam territorialmente, de forma 

 coordenada, a infraestruturação dos espaços rurais decorrente da estratégia de defesa da floresta 

contra incêndios, de onde resulta o planeamento e consequente programação da rede secundária 

de faixas de gestão de combustíveis, rede viária florestal e rede de pontos de água:

a) Planeamento da rede secundária de faixas de gestão de combustíveis definidas em plano, 

na sua totalidade, independentemente da atual ocupação do solo, conforme mapa Anexo II;

b) Planeamento da rede viária florestal considerada estruturante para o concelho, tendo 

subjacente as suas funções bem como a sua distribuição equilibrada no território, conforme mapa 

Anexo III;

c) Identificação da rede de pontos de água, conforme mapa Anexo IV;

d) Programação das intervenções a realizar na rede secundária de faixas de gestão de com-

bustíveis, na rede viária florestal e na rede de pontos de água, com os respetivos valores totais por 

responsável e por ano de planeamento, conforme quadros Anexo V.

Artigo 6.º

Conteúdo Material

O PMDFCI — Loures — 2020 -2029 é público, exceto a informação classificada, pelo que está 

disponível por inserção no sítio da Internet do Município e do ICNF, I. P.

Artigo 7.º

Planeamento e vigência

O PMDFCI — Loures tem um período de vigência de 10 anos, que coincide obrigatoriamente 

com os 10 anos do planeamento em defesa da floresta contra incêndios definido e aprovado para 

o período de 2020 -2029 que nele é preconizado.

Artigo 8.º

Monitorização

O PMDFCI — Loures é objeto de monitorização, através da elaboração de relatório anual a 

apresentar à CMDF e a remeter até 31 janeiro do ano seguinte ao ICNF, I. P., de acordo com rela-

tório normalizado a disponibilizar por este organismo.

Artigo 9.º

Alterações à legislação

Quando se verificarem alterações à legislação em vigor, citadas no presente Regulamento, as 

remissões expressas que para elas forem feitas consideram -se automaticamente remetidas para 

a nova legislação que resultar daquelas alterações.
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ANEXO I

(a que se refere o n.º 1 do artigo 4.º)

Perigosidade de Incêndio Rural 

 ANEXO II

[a que se refere a alínea a) do artigo 5.º]

Rede secundária de faixas de gestão de combustíveis (RSFGC) 
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 ANEXO III

[a que se refere a alínea b) do artigo 5.º]

Rede viária florestal (RVF) 

  

 ANEXO IV

[a que se refere a alínea c) do artigo 5.º]

Rede de pontos de água 
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 ANEXO V

[a que se refere a alínea d) do artigo 5.º]

Programação anual das intervenções a realizar na rede secundária
de faixas de gestão de combustíveis 
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 ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

Resolução da Assembleia da República n.º 77-B/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 
10 de março 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 
17 de março de 2021 e cessando às 23h59 do dia 31 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 laboral, 
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, 
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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, designadamente arti culando 
com testagem, rastreamento e vacinação.

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 esta-
belecer regras diferenciadas, designadamente para reunificação familiar, 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 11 de março de 2021.

O Presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues.

114062137 
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 PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Decreto do Presidente da República n.º 25-A/2021

de 11 de março

Sumário: Renova a declaração do estado de emergência, com fundamento na verificação de uma 
situação de calamidade pública.

Estando a situação a evoluir favoravelmente, fruto das medidas tomadas ao abrigo do estado 
de emergência, mas permanecendo sinais externos ainda complexos e impondo acautelar os passos 
a dar no futuro próximo, entende -se haver razões para o manter por mais 15 dias, nos mesmos 
termos da última renovação.

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 77-B/2021, de 11 de março, 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 
17 de março de 2021 e cessando às 23h59 do dia 31 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 
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deslocação por outras razões ponderosas, cabendo ao Governo, nesta eventualidade, especificar 
as situações e finalidades em que a liberdade de circulação individual, preferencialmente desa-
companhada, se mantém.

2) Iniciativa privada, social e cooperativa:

a) Podem ser utilizados pelas autoridades públicas competentes, preferencialmente por 
acordo, os recursos, meios e estabelecimentos de prestação de cuidados de saúde integrados 
nos setores privado, social e cooperativo, mediante justa compensação, em função do necessário 
para assegurar o tratamento de doentes com COVID -19 ou a manutenção da atividade assistencial 
relativamente a outras patologias;

b) Podem ser adotadas as medidas adequadas e indispensáveis para garantir as condições de 
normalidade na produção, transporte, distribuição e abastecimento de bens e serviços essenciais 
à atividade do setor da saúde, designadamente com vista a assegurar o acesso e a regularidade 
no circuito dos medicamentos e vacinas, dos dispositivos médicos e de outros produtos de saúde, 
como biocidas, soluções desinfetantes, álcool e equipamentos de proteção individual;

c) Pode ser determinado pelas autoridades públicas competentes o encerramento total ou 
parcial de estabelecimentos, serviços, empresas ou meios de produção e impostas alterações ao 
respetivo regime ou horário de funcionamento, devendo o Governo continuar a prever mecanis-
mos de apoio e proteção social, no quadro orçamental em vigor. O encerramento de instalações 
e estabelecimentos, ao abrigo do presente decreto, não pode ser invocado como fundamento de 
resolução, denúncia ou outra forma de extinção de contratos de arrendamento não habitacional 
ou de outras formas contratuais de exploração de imóveis. Podem ser proibidas as campanhas 
publicitárias a práticas comerciais que, designadamente através da divulgação de saldos, promo-
ções ou liquidações, visem o aumento do fluxo de pessoas a frequentar os estabelecimentos que 
permaneçam abertos ao público, suscitando questões de respeito da liberdade de concorrência. 
Podem ser estabelecidas limitações à venda de certos produtos nos estabelecimentos que conti-
nuem abertos, com exclusão designadamente de livros e materiais escolares, que devem continuar 
disponíveis para estudantes e cidadãos em geral;

d) Podem ser adotadas medidas de controlo de preços e combate à especulação ou ao açam-
barcamento de determinados produtos ou materiais;

e) Podem ser limitadas as taxas de serviço e comissões cobradas, aos operadores económicos 
e aos consumidores, pelas plataformas intermediárias de entregas ao domicílio na venda de bens 
ou na prestação de serviços;

f) Podem ser determinados, por decreto -lei do Governo, níveis de ruído mais reduzidos em 
decibéis ou em certos períodos horários, nos edifícios habitacionais, de modo a não perturbar os 
trabalhadores em teletrabalho.

3) Direitos dos trabalhadores:

a) Podem ser mobilizados, pelas autoridades públicas competentes e no respeito dos seus 
restantes direitos, trabalhadores de entidades públicas, privadas, do setor social ou cooperativo, 
independentemente do respetivo tipo de vínculo ou conteúdo funcional e mesmo não sendo profis-
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 laboral, 
sempre que as funções em causa o permitam e o trabalhador disponha de condições para as exercer;

d) Podem ser recrutados ou mobilizados para a prestação de cuidados de saúde quaisquer 
profissionais de saúde reformados, ou reservistas, ou que tenham obtido a sua qualificação no 
estrangeiro.
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4) Direito ao livre desenvolvimento da personalidade e vertente negativa do direito à saúde: 
pode ser imposta a utilização de máscara e a realização de controlos de temperatura corporal, por 
meios não invasivos, assim como a realização de testes de diagnóstico de 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, designadamente articulando 
com testagem, rastreamento e vacinação.

6) Direitos de emigrar ou de sair do território nacional e de regressar, e circulação internacional: 
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 aeropor-
tos, 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 estabelecer 
regras diferenciadas, designadamente para reunificação familiar, 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.
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6.º

1) Como previsto e nos termos do artigo 7.º da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação 
atual, a violação do disposto na declaração do estado de emergência, incluindo na sua execução, 
faz incorrer os respetivos autores em crime de desobediência.

2) Quando haja lugar à aplicação de contraordenações, é permitida a cobrança imediata das 
coimas devidas pela violação das regras de confinamento.

7.º

Os órgãos responsáveis, nos termos da Lei n.º 44/86, de 30 de setembro, na sua redação atual, 
pela execução da declaração do estado de emergência devem manter permanentemente informados 
o Presidente da República e a Assembleia da República dos atos em que consista essa execução.

8.º

O presente Decreto entra imediatamente em vigor, produzindo efeitos nos termos definidos 
no artigo 3.º

Assinado em 11 de março de 2021.

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 11 de março de 2021.

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

114062283 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Decreto n.º 4/2021

de 13 de março

Sumário: Regulamenta o estado de emergência decretado pelo Presidente da República.

Desde novembro de 2020 que tem vindo a ser sucessivamente renovada a declaração do 
estado de emergência com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública.

Aproximando -se o fim de mais um período de 15 dias em que vigorou o Decreto do Presidente 
da República n.º 21 -A/2021, de 25 de fevereiro, a situação epidemiológica verificada em Portugal, 
apesar da sua evolução favorável, justifica que o estado de emergência seja renovado novamente, 
o que sucedeu por via do Decreto do Presidente da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março.

A redução que tem vindo a ocorrer no que concerne ao número de novos casos diários de 
contaminação da doença COVID -19, bem como da sua taxa de transmissão, fruto das medidas 
que têm vindo a ser adotadas, permite dar início a um levantamento gradual e faseado das medi-
das restritivas impostas. No entanto, não é recomendável que se verifique uma redução drástica 
daquelas medidas: é e essencial que se mantenha a tendência de diminuição do número de con-
tágios diários, sendo, para o efeito, necessário que continue em vigor a maioria das regras que 
têm vindo a ser aplicáveis.

Assim, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situação atual, 
que este é o tempo para iniciar o processo de levantamento de medidas de confinamento, o qual 
deve ocorrer de forma lenta e gradual. Para o efeito, foram fixadas várias fases de levantamento 
das medidas aplicáveis, tendo sido definidos critérios associados à evolução do risco de transmis-
sibilidade do vírus, ao nível de incidência e à capacidade do Serviço Nacional de Saúde, bem como 
às capacidades de testagem e rastreio.

Em primeiro lugar, pelo presente decreto mantém -se a proibição de circulação entre concelhos 
no fim de semana de 20 e 21 de março, a qual, atendendo à contenção exigida para deslocações 
no período da Páscoa, é aplicável continuamente a partir de 26 de março.

Dá -se a retoma das atividades educativas e letivas em regime presencial, nos estabeleci-
mentos de ensino públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, de educação 
pré -escolar e do 1.º ciclo do ensino básico, bem como da creche, creche familiar e ama, e ainda, 
para as crianças e os alunos que retomam as atividades educativas e letivas, atividades de apoio 
à família e de enriquecimento curricular, das atividades prestadas em centros de atividades de 
tempos livres e centros de estudo e similares.

A partir do dia 15 de março, os estabelecimentos de bens não essenciais passam a poder 
vender ao postigo ou através de serviço de recolha de produtos adquiridos previamente através 
de meios de comunicação à distância (click and collect), sendo os horários de encerramento dos 
estabelecimentos anteriormente praticados igualmente alterados.

Adicionalmente, passa também a permitir -se a disponibilização de bebidas em take -away, 
mantendo -se a proibição de refeições, produtos ou bebidas à porta do estabelecimento ou nas 
suas imediações.

Permite -se, de igual modo, o funcionamento, mediante marcação prévia, dos salões de cabe-
leireiro, barbeiros, institutos de beleza e estabelecimentos similares. Determina -se a abertura de 
estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, bibliotecas e arquivos, comércio de 
automóveis e velocípedes e serviços de mediação imobiliária.

Adicionalmente, deixa de ser vedada a permanência em parques, jardins, espaços verdes e 
espaços de lazer, bancos de jardim e similares, sem prejuízo das competências dos presidentes 
de câmara municipal.

Por fim, é levantada a proibição das deslocações para fora do território continental, efetuadas 
por qualquer via, designadamente rodoviária, ferroviária, aérea, fluvial ou marítima, por parte de 
cidadãos portugueses, sem prejuízo do controlo de fronteiras terrestres e fluviais que continua a 
ser aplicável.
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Com vista a que as medidas agora determinadas iniciem vigência na segunda -feira, dia 15 de 
março, a regulamentação abrange dois dias, 15 e 16 de março, ainda ao abrigo da anterior renovação 
do estado de emergência declarada pelo Decreto do Presidente da República n.º 21 -A/2021, de 25 de 
fevereiro, uma vez que as restrições determinadas se encontram habilitadas pelo mesmo, estendendo-
-se pelo período habilitado pelo Decreto do Presidente da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março.

Assim:
Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente decreto:

a) Regulamenta a renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do Presidente 
da República n.º 25 -A/2021, de 11 de março;

b) Altera a regulamentação da renovação do estado de emergência efetuada pelo Decreto do 
Presidente da República n.º 21 -A/2021, de 25 de fevereiro.

2 — O presente decreto procede:

a) Ao levantamento da suspensão das atividades educativas e letivas de educação pré -escolar 
e do 1.º ciclo do ensino básico, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino públicos, 
particulares e cooperativos, bem como das respostas sociais de apoio à primeira infância de creche, 
creche familiar e ama do setor social e solidário;

b) Ao levantamento da suspensão das atividades, em regime presencial, de apoio à família e 
de enriquecimento curricular, bem como atividades prestadas em centros de atividades de tempos 
livres e centros de estudo e similares, apenas para as crianças e os alunos que retomam as ativi-
dades educativas e letivas nos termos da alínea anterior;

c) À reinstituição da atividade dos estabelecimentos de bens não essenciais que pretendam 
manter a respetiva atividade exclusivamente para efeitos de entrega ao domicílio ou disponibiliza-
ção dos bens à porta do estabelecimento, ao postigo ou através de serviço de recolha de produtos 
adquiridos previamente através de meios de comunicação à distância (click and collect);

d) À permissão do funcionamento, mediante marcação prévia, dos salões de cabeleireiro, 
barbeiros, institutos de beleza e estabelecimentos similares;

e) Ao levantamento da proibição das deslocações para fora do território continental por parte 
de cidadãos portugueses;

f) À abertura dos estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais, dos estabele-
cimentos de comércio automóvel e de velocípedes, e dos serviços de mediação imobiliária;

g) À abertura de bibliotecas e arquivos;
h) À permissão de permanência em parques, jardins, espaços verdes, espaços de lazer, ban-

cos de jardim e similares, sem prejuízo da competência dos presidentes da câmara municipal da 
área territorialmente competente;

i) À determinação de proibição de circulação entre concelhos, a qual é aplicável no fim de 
semana de 20 e 21 de março de 2021, e, diariamente, a partir do dia 26 de março de 2021.

Artigo 2.º

Aplicação territorial

O presente decreto é aplicável a todo o território nacional continental.
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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, 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.

2 — As autoridades de saúde comunicam às forças e serviços de segurança do local de resi-
dência a aplicação das medidas de confinamento obrigatório.

3 — 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 35.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 tele-
trabalho nos termos do presente decreto, conforme atestado por declaração emitida pela entidade 
empregadora ou equiparada, 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 hu-
manos, 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 
multidisciplinares 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) Deslocações para acompanhamento de menores para frequência dos estabelecimentos 
escolares cuja atividade presencial seja admitida, creche, creche familiar ou ama;
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h) A realização de provas e exames, bem como a realização de inspeções;
i) A atividade física e desportiva ao ar livre, nos termos do artigo 41.º;
j) A participação em cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias, nos termos do 

artigo 42.º;
k) 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;

l) A assistência de animais por médicos veterinários, detentores de animais para assistência 
médico -veterinária, cuidadores de colónias reconhecidas pelos municípios, voluntários de associações 
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;

m) A participação em ações de voluntariado social;
n) 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;

o) As visitas, quando autorizadas, ou entrega de bens essenciais a pessoas incapacitadas ou 
privadas de liberdade de circulação;

p) 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;

q) O desempenho de funções oficiais por parte de pessoal das missões diplomáticas, consu-
lares e das organizações internacionais localizadas em Portugal;

r) O acesso a estações e postos de correio, agências bancárias e agências de mediadores 
de seguros ou seguradoras;

s) O exercício da liberdade de imprensa;
t) As deslocações necessárias à entrada e à saída do território continental, incluindo as ne-

cessárias à deslocação de, e para, o local do alojamento;
u) Outras atividades de natureza análoga ou por outros motivos de força maior ou necessidade 

impreterível, desde que devidamente justificados;
v) O retorno ao domicílio no âmbito das deslocações mencionadas nas alíneas anteriores.

3 — Exceto para os efeitos previstos na alínea k) 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

Limitação à circulação entre concelhos

É proibida a circulação para fora do concelho do domicílio no período compreendido entre as 
20:00 h de sexta -feira e as 05:00 h de segunda -feira e, diariamente, a partir do dia 26 de março, 
sem prejuízo das exceções previstas no artigo 11.º do Decreto n.º 9/2020, de 21 de novembro, as 
quais são aplicáveis com as necessárias adaptações.

Artigo 6.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 que este seja compatível com a ativi-
dade desempenhada e o trabalhador disponha de condições para a exercer, sem necessidade de 
acordo das partes.
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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 re-
paração 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 ne-
cessários 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 assegu-
rar o cumprimento do disposto nos números anteriores, com as necessárias adaptações, aos traba-
lhadores 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 -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 35.º;
b) Dos trabalhadores diretamente envolvidos na Presidência Portuguesa do Conselho da 

União Europeia;
c) Dos trabalhadores relativamente aos quais assim seja determinado pelos membros do Go-

verno 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 en-
trada 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 7.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 estejam 
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 de março, na sua redação atual.

Artigo 8.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.
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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 38 ºC, tal como definida pela Direção -Geral da 
Saúde (DGS).

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 9.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 
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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 10.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.

Artigo 11.º

Reforço de recursos humanos na área da saúde

1 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde do SNS podem, excecionalmente, 
proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de titulares de graus acadé-
micos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da medicina quando estes 
comprovem ter sido já aprovados no exame escrito do processo de reconhecimento específico ao 
ciclo de estudos integrado do mestrado em Medicina.

2 — Os estabelecimentos prestadores de cuidados de saúde referidos no número anterior 
podem, excecionalmente, proceder à contratação a termo resolutivo, até ao limite de um ano, de 
titulares de graus académicos conferidos por instituição de ensino superior estrangeira na área da 
enfermagem, de nível idêntico aos dos graus de licenciado conferidos pelas instituições de ensino 
superior portuguesas, quando estes comprovem uma das seguintes condições:

a) Ter concluído um ciclo de estudos com, pelo menos, 3600 horas de ensino, das quais 
1800 horas em ensino clínico;

b) Deter mais que cinco anos de experiência profissional na área clínica.

3 — O exercício de funções profissionais em Portugal após a cessação dos contratos refe-
ridos nos números anteriores carece da inscrição na ordem profissional competente, nos termos 
previstos nos respetivos estatutos.

4 — Aos estudantes inscritos em ciclos de estudo da área da enfermagem à data de entrada em 
vigor do presente decreto que sejam já titulares de grau académico estrangeiro pode ser creditada 
a totalidade da formação e da experiência profissional devidamente comprovada, sem necessidade 
de observação dos limites definidos no artigo 45.º do Decreto -Lei n.º 74/2006, de 24 de março, na 
sua redação atual.

5 — As contratações efetuadas ao abrigo do presente artigo observam os demais termos 
legalmente aplicáveis em matéria de contratação de profissionais de saúde.

Artigo 12.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;



N.º 50-A 13 de março de 2021 Pág. 9

Diário da República, 1.ª série

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 13.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 
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.
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Artigo 14.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 15.º

Tratamento de dados pessoais

1 — No âmbito das operações previstas nos artigos 13.º e 14.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 13.º;
d) Quaisquer elementos das Forças Armadas que tenham sido mobilizados para o reforço da 

capacidade de rastreio nos termos do artigo 14.º

3 — As pessoas referidas nos números anteriores que acedam ou tratem dados pessoais no 
âmbito do presente artigo ficam sujeitas 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 16.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos

São encerradas as instalações e estabelecimentos referidos no anexo I do presente decreto 
e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 22.º

Artigo 17.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 do presente decreto e do qual faz parte integrante, sem prejuízo 
do disposto no artigo 22.º
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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), desde que disponham de uma entrada autónoma e 
independente pelo exterior.

3 — Nos casos previstos na alínea b) do número anterior, é interdito o acesso ao interior do 
estabelecimento pelo público.

4 — O disposto na alínea b) do n.º 2 e no número seguinte não prejudicam a aplicação do 
disposto no artigo 24.º, o qual constitui norma especial.

5 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, as atividades de comércio a retalho não 
alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos termos do dis-
posto no n.º 1 encerram às 21:00 h durante os dias úteis e às 13:00 h aos sábados, domingos e 
feriados.

6 — As atividades de comércio de retalho alimentar encerram às 21:00 h durante os dias úteis 
e às 19:00 h aos sábados, domingos e feriados.

7 — O disposto no n.º 5 não é aplicável:

a) Aos estabelecimentos onde se prestem serviços médicos ou outros serviços de saúde, 
designadamente hospitais, consultórios e clínicas, clínicas dentárias e centros de atendimento 
médico -veterinário com urgência, e serviços de apoio social, bem como aos serviços de suporte 
integrados nestes locais;

b) Às farmácias e estabelecimentos de vendas de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Aos estabelecimentos turísticos e aos estabelecimentos de alojamento local, bem como aos 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
d) Aos estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
e) Às atividades de prestação de serviços, designadamente áreas de serviço e postos de 

abastecimento de combustíveis, que integrem autoestradas;
f) Aos postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem 

como aos postos de carregamento de veículos elétricos, exclusivamente na parte respeitante à 
venda ao público de combustíveis e abastecimento ou carregamento de veículos no âmbito das 
deslocações admitidas nos termos do presente decreto;

g) Aos estabelecimentos de prestação de serviços de aluguer de veículos de mercadorias sem 
condutor (rent -a -cargo) e de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car);

h) Aos estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território continental, 
após o controlo de segurança dos passageiros.

Artigo 18.º

Proibição de publicidade de práticas comerciais com redução de preço

É proibida a publicidade, a atividade publicitária ou a adoção de qualquer outra forma de co-
municação comercial, designadamente em serviços da sociedade da informação, que possam ter 
como resultado o aumento do fluxo de pessoas a frequentar estabelecimentos que, nos termos do 
presente decreto, estejam abertos ao público, designadamente através da divulgação de saldos, 
promoções ou liquidações.

Artigo 19.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-
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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 20.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;
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, me-
diante 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.
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Artigo 21.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 23.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 22.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 do 
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 venha a revelar -se essencial para assegurar o regular abastecimento de bens es-
senciais à população;

c) Limitar ou suspender o exercício de atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso o respetivo exercício venha a manifestar -se dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

Artigo 23.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente de-
creto 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.
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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;

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.
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Artigo 24.º

Restauração e similares

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, os estabelecimentos de restauração 
e similares, independentemente da área de venda ou prestação de serviços, funcionam exclusiva-
mente para efeitos de atividade de confeção destinada 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 — No âmbito da disponibilização de refeições, produtos embalados ou bebidas à porta do 
estabelecimento ou ao postigo (take -away), é proibido o consumo de refeições, produtos ou bebidas 
à porta do estabelecimento ou nas suas imediações.

3 — Os restaurantes situados em conjuntos comerciais funcionam exclusivamente para efei-
tos de atividade de confeção destinada a consumo fora do estabelecimento através de entrega ao 
domicílio, diretamente ou através de intermediário, sendo proibida a disponibilização de refeições 
ou produtos à porta do estabelecimento ou ao postigo (take -away).

4 — 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 25.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 re-
dação atual, os bares, outros estabelecimentos de bebidas sem espetáculo e os estabelecimentos 
de bebidas com espaço de dança.

Artigo 26.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abasteci-
mento de combustíveis e, a partir das 20:00 h e até às 06:00 h, nos estabelecimentos de comércio 
a retalho, incluindo supermercados e hipermercados.

2 — Nas entregas ao domicílio, diretamente ou através de intermediário, bem como na mo-
dalidade 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 e até às 06:00 h.

3 — É proibido o consumo de bebidas alcoólicas em espaços ao ar livre de acesso ao público 
e vias públicas.

Artigo 27.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;
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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 28.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 29.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 t, posteriormente convertido para €/kg, verificado no mês M -1;
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 o 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
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 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 en-
trada em vigor do presente decreto.

Artigo 30.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 31.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 pre-
sença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.
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Artigo 32.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.

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 ºC, 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 ºC e que realizem o teste molecular por RT -PCR para 
despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio no interior do aeroporto até à 
notificação do resultado.

Artigo 33.º

Suspensão de voos e confinamento obrigatório

Quando a situação epidemiológica assim o justificar, os membros do Governo responsáveis 
pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa nacional, da administração interna, da saúde e 
da aviação civil podem, mediante despacho, determinar:

a) A suspensão de voos com origem e destino em determinados países;
b) A necessidade de imposição de período de confinamento obrigatório à chegada a território 

nacional aos passageiros provenientes de determinados países.

Artigo 34.º

Reposição do controlo de pessoas nas fronteiras terrestres e fluviais

1 — É reposto o controlo de pessoas nas fronteiras internas portuguesas, terrestres e flu-
viais, nos termos do n.º 6 do artigo 6.º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho, na sua redação atual, e 
do artigo 28.º do Código de Fronteiras Schengen, aprovado pelo Regulamento (UE) 2016/399 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 9 de março de 2016, na sua redação atual.
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2 — Sem prejuízo da colaboração entre forças e serviços de segurança, cabe ao Serviço de 
Estrangeiros e Fronteiras aplicar as presentes medidas em matéria de controlo de fronteiras e à 
Guarda Nacional Republicana efetuar a vigilância entre os postos de passagem autorizados nos 
termos do n.º 7.

3 — É proibida a circulação rodoviária nas fronteiras internas terrestres, independentemente do 
tipo de veículo, com exceção do transporte internacional de mercadorias, do transporte de trabalha-
dores transfronteiriços e da circulação de veículos de emergência e socorro e de serviço de urgência.

4 — É suspensa a circulação ferroviária entre Portugal e Espanha, exceto para efeitos de 
transporte de mercadorias.

5 — É suspenso o transporte fluvial entre Portugal e Espanha.
6 — As limitações referidas nos números anteriores não prejudicam:

a) O direito de entrada dos cidadãos nacionais e dos titulares de autorização de residência 
em Portugal;

b) O direito de saída dos cidadãos residentes noutro país.

7 — Para efeitos do presente artigo, os pontos de passagem autorizados na fronteira terrestre 
são determinados mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da adminis-
tração interna.

Artigo 35.º

Serviços públicos

1 — As lojas de cidadão permanecem encerradas, mantendo -se o atendimento presencial 
mediante marcação, na rede de balcões dos diferentes serviços públicos, bem como a prestação 
desses serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

2 — Pode ser determinado o funcionamento de serviços públicos considerados essenciais, em 
termos distintos do previsto no número anterior, a definir por despacho dos membros do Governo 
responsáveis pela área do serviço em causa e pela área da Administração Pública.

3 — Pode o membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, com facul-
dade de delegação, salvo para os serviços essenciais a que se refere o artigo 10.º do Decreto -Lei 
n.º 10 -A/2020, de 13 de março, determinar:

a) A definição de orientações relativas à constituição e manutenção de situações de mobilidade;
b) A definição de orientações sobre os casos em que aos trabalhadores da Administração Pú-

blica pode ser imposto o exercício de funções em local diferente do habitual, em entidade diversa 
ou em condições e horários de trabalho diferentes;

c) A articulação com as autarquias no que se refere aos serviços públicos locais, em especial 
os espaços cidadão, e ao regime de prestação de trabalho na administração local;

d) A centralização e coordenação da informação quanto ao funcionamento e comunicação dos 
serviços públicos de atendimento;

e) A difusão de informação, instrumentos de apoio e práticas inovadoras de gestão e orga-
nização do trabalho, para proporcionar suporte a atividade dos serviços e dos trabalhadores em 
novos ambientes do trabalho.

4 — O membro do Governo responsável pela área dos negócios estrangeiros adapta o disposto 
no presente artigo aos serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros.

Artigo 36.º

Atividades letivas

1 — Ficam suspensas:

a) As atividades educativas e letivas, em regime presencial, nos estabelecimentos de ensino 
públicos, particulares e cooperativos e do setor social e solidário, dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico 
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e do ensino secundário, às quais é aplicável o regime não presencial estabelecido na Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 53 -D/2020, de 20 de julho;

b) As atividades de apoio social desenvolvidas em centro de atividades ocupacionais, centro 
de dia, centro de convívio, centro de atividades de tempos livres, excluindo quanto às crianças e 
aos alunos que retomem as atividades educativas e letivas, e universidades seniores;

c) As atividades letivas e não letivas presenciais das instituições de ensino superior, sem 
prejuízo das épocas de avaliação em curso.

2 — Excetuam -se do disposto na alínea a) do número anterior:

a) Sempre que necessário, sendo os mesmos assegurados, os apoios terapêuticos prestados 
nos estabelecimentos de educação especial, nas escolas e, ainda, pelos centros de recursos para a 
inclusão, bem como o acolhimento nas unidades integradas nos centros de apoio à aprendizagem, 
para os alunos para quem foram mobilizadas medidas adicionais, salvaguardando -se, no entanto, 
as orientações das autoridades de saúde;

b) A realização de provas ou exames de curricula internacionais.

3 — Sem prejuízo dos n.os 1 e 2:

a) Os agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas da rede pública de ensino e os es-
tabelecimentos particulares, cooperativos e do setor social e solidário com financiamento público 
adotam as medidas necessárias para a prestação de apoios alimentares a alunos beneficiários dos 
escalões A e B da ação social escolar;

b) Os centros de atividades ocupacionais, não obstante encerrarem, devem assegurar apoio 
alimentar aos seus utentes em situação de carência económica, e, sempre que as instituições 
 reúnam condições logísticas e de recursos humanos, devem prestar acompanhamento ocupacional 
aos utentes que tenham de permanecer na sua habitação;

c) As equipas locais de intervenção precoce retomam as respetivas atividades presenciais 
regulares, salvaguardadas todas as medidas de higiene e segurança recomendadas pela Direção-
-Geral da Saúde;

d) Os centros de apoio à vida independente devem manter -se a funcionar, garantindo a 
prestação presencial dos apoios aos beneficiários por parte dos assistentes pessoais, podendo 
as equipas técnicas, excecionalmente, realizar, com recurso a meios telemáticos, as atividades 
compatíveis com os mesmos.

4 — Ficam excecionadas do disposto no n.º 2 as respostas de lar residencial e residência 
autónoma.

Artigo 37.º

Trabalhadores de serviços essenciais

1 — É identificado em cada agrupamento de escolas um estabelecimento de ensino que pro-
mova o acolhimento dos filhos ou outros dependentes a cargo de trabalhador cuja mobilização para 
o serviço ou prontidão obste a que prestem assistência aos mesmos na sequência da suspensão 
prevista no artigo anterior, e que sejam:

a) Profissionais de saúde, das forças e serviços de segurança e de socorro, incluindo os bom-
beiros voluntários, e das Forças Armadas;

b) Trabalhadores dos serviços públicos essenciais;
c) Trabalhadores de instituições, equipamentos sociais ou de entidades que desenvolvam 

respostas de caráter residencial de apoio social e de saúde às pessoas idosas, às pessoas com 
deficiência, às crianças e jovens em perigo e às vítimas de violência doméstica;

d) Trabalhadores de serviços de gestão e manutenção de infraestruturas essenciais, bem 
como de outros serviços essenciais.
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2 — As instituições da área da deficiência, com resposta de centro de atividades ocupacionais, 
sem prejuízo da suspensão das atividades dos mesmos, devem garantir apoio aos responsáveis 
pelos seus utentes que sejam trabalhadores de serviços considerados essenciais, nos termos 
identificados no número anterior.

3 — São serviços essenciais, para efeitos do disposto no n.º 1, os definidos na Portaria 
n.º 25 -A/2021, de 29 de janeiro.

Artigo 38.º

Suspensão de atividades formativas

1 — Ficam igualmente suspensas as atividades formativas desenvolvidas em regime presencial 
realizadas por entidades formadoras de natureza pública, privada, cooperativa ou social.

2 — A atividade formativa presencial prevista no número anterior pode ser excecionalmente 
substituída por formação no regime a distância, sempre que estiverem reunidas condições para o 
efeito, nomeadamente quando se trate de formação profissional obrigatória requerida para o acesso 
e exercício profissionais mediante autorização da autoridade competente.

Artigo 39.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;

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.
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4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3, pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 40.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 41.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 ar-
tigo 23.º, com as necessárias adaptações.

Artigo 42.º

Eventos

1 — É proibida a realização de celebrações e de outros eventos, à exceção de cerimónias 
religiosas, incluindo celebrações comunitárias.

2 — 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.

Artigo 43.º

Proibição de acesso a espaços públicos

Compete ao presidente da câmara municipal territorialmente competente:

a) O encerramento de todos os espaços públicos em que se verifique aglomeração de pessoas, 
designadamente passadeiras, marginais, calçadões e praias;

b) A sinalização da proibição de utilização de bancos de jardim, parques infantis e equipamentos 
públicos para a prática desportiva (fitness).

Artigo 44.º

Cuidados pessoais e estética

1 — É permitido o funcionamento de:

a) Salões de cabeleireiro, barbeiros, institutos de beleza, mediante marcação prévia;
b) Estabelecimentos ou estúdios de tatuagens e bodypiercing, mediante marcação prévia;
c) Atividade de massagens em salões de beleza.

2 — Nestes estabelecimentos devem respeitar -se as orientações definidas pela DGS.
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CAPÍTULO III

Disposições finais

Artigo 45.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 46.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 47.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;

d) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente decreto, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 48.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 especializadas, 
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 49.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 50.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 
do 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 a 6.º, 16.º e 17.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 51.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 52.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 53.º

Norma revogatória

São revogados:

a) O Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro;
b) O Decreto n.º 3 -B/2021, de 19 de janeiro;
c) O Decreto n.º 3 -C/2021, de 22 de janeiro;
d) O Decreto n.º 3 -D/2021, de 29 de janeiro;
e) O Decreto n.º 3 -E/2021, de 12 de fevereiro;
f) O Decreto n.º 3 -F/2021, de 26 de fevereiro.

Artigo 54.º

Entrada em vigor

O presente decreto entra em vigor às 00:00 h do dia 15 de março de 2021.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 11 de março de 2021. — O Primeiro -Ministro, 
António Luís Santos da Costa.

Assinado em 13 de março de 2021. 

Publique -se.

O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.

Referendado em 13 de março de 2021. 

O Primeiro -Ministro, António Luís Santos da Costa.

ANEXO I

[a que se referem o artigo 16.º, a alínea a) do artigo 22.º
e a alínea c) do n.º 1 do artigo 50.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 destinados a práticas desportivas de lazer;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.
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2 — Atividades culturais e artísticas:

Auditórios;
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;

Praças, locais e instalações tauromáquicas;
Galerias de arte e salas de exposições;
Pavilhões de congressos, salas polivalentes, salas de conferências e pavilhões multiúsos.

3 — Atividades educativas e formativas:

Centros de estudo ou explicações, exceto para os níveis de ensino cuja atividade tenha retomado;
Escolas de línguas, escolas de condução e centros de exame;
Estabelecimentos de dança e de música.

4 — As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva profissional e equi-
parada:

Campos de futebol, rugby e similares;
Pavilhões ou recintos fechados;
Pavilhões de futsal, basquetebol, andebol, voleibol, hóquei em patins e similares;
Campos de tiro;
Courts de ténis, padel e similares;
Pistas de patinagem, hóquei no gelo e similares;
Piscinas;
Ringues de boxe, artes marciais e similares;
Circuitos permanentes de motas, automóveis e similares;
Velódromos;
Hipódromos e pistas similares;
Pavilhões polidesportivos;
Ginásios e academias;
Pistas de atletismo;
Estádios;
Campos de golfe.

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, salvo para a prática des-
portiva profissional e equiparada;

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, nos termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º;
Bares e afins;
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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), nos 
termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º, com as necessárias adaptações;

Esplanadas;
Áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais, sem prejuízo 

do disposto no n.º 3 do artigo 24.º

8 — Termas e spas ou estabelecimentos afins.

ANEXO II

(a que se refere o n.º 1 do artigo 17.º)

1 — Mercearias, minimercados, supermercados e hipermercados.
2 — Frutarias, talhos, peixarias e padarias.
3 — Feiras e mercados, nos termos do artigo 20.º
4 — Produção e distribuição agroalimentar.
5 — Lotas.
6 — Restauração, nos termos dos artigos 17.º, 24.º e 26.º
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 re-
siduais 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 de tratores e máquinas agrícolas e industriais, navios e 

embarcações.
27 — 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.

28 — Estabelecimentos de venda e reparação de eletrodomésticos, equipamento informático 
e de comunicações.
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29 — Serviços bancários, financeiros e seguros.
30 — Atividades funerárias e conexas.
31 — Serviços de manutenção e reparações ao domicílio.
32 — Serviços de segurança ou de vigilância ao domicílio.
33 — Atividades de limpeza, desinfeção, desratização e similares.
34 — Serviços de entrega ao domicílio.
35 — Máquinas de vending.
36 — Atividade por vendedores itinerantes, para disponibilização de bens de primeira neces-

sidade ou de outros bens considerados essenciais na presente conjuntura, nas localidades onde 
essa atividade, de acordo com decisão do município tomada ao abrigo do n.º 2 do artigo 19.º, seja 
necessária para garantir o acesso a bens essenciais pela população.

37 — Atividade de aluguer de veículos de mercadorias sem condutor (rent -a -cargo).
38 — Atividade de aluguer de veículos de passageiros sem condutor (rent -a -car).
39 — Prestação de serviços de execução ou beneficiação das Redes de Faixas de Gestão 

de Combustível.
40 — Estabelecimentos de venda de material e equipamento de rega, assim como produtos 

relacionados com a vinificação, bem como material de acomodação de frutas e legumes.
41 — Estabelecimentos de venda de produtos fitofarmacêuticos e biocidas.
42 — Estabelecimentos de venda de medicamentos veterinários.
43 — 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.

44 — Centros de inspeção técnica de veículos, só podendo os mesmos funcionar por marcação.
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 — Salões de cabeleireiro, barbeiros e institutos de beleza, mediante marcação prévia.
53 — Estabelecimentos de comércio de livros e suportes musicais.
54 — Serviços de mediação imobiliária.
55 — Atividades e estabelecimentos enunciados nos números anteriores, ainda que integrados 

em centros comerciais.

114067046 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021

Sumário: Estabelece uma estratégia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 

combate à pandemia da doença COVID-19.

Ao longo do último ano, a situação epidemiológica verificada em Portugal tem vindo a exigir 

a adoção de várias medidas extraordinárias. Algumas destas medidas envolvem necessariamente 

a restrição de direitos e liberdades, em especial no que respeita aos direitos de circulação e às 

liberdades económicas.

Nas últimas semanas o esforço dos portugueses permitiu a redução sustentada no número 

de novos casos diários de infetados com a doença COVID -19, verificando -se, de igual modo, uma 

redução do número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das unidades de cuidados 

intensivos, tendo sido ultrapassados os critérios identificados pelos peritos como fundamentais 

para o controlo da pandemia.

Atento o exposto, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situação 

atual, que este é o momento para iniciar um processo de levantamento de medidas restritivas — em-

bora respeitando a necessidade de o fazer de forma lenta e gradual e sem prejuízo de continuar a 

ser fundamental manter como prioridade o combate à pandemia — que habilite a retoma gradual 

de atividades, designadamente a atividade económica e da nossa vida em sociedade.

No entanto, como já afirmado, é fundamental que o levantamento das medidas seja lento e gradual 

e que os efeitos das medidas na evolução da pandemia sejam sistematicamente avaliados, de forma 

a ser possível manter a doença controlada; só assim será possível controlar o aumento inevitável de 

novos casos de infeção a que este levantamento de medidas, ainda que lento e gradual, conduzirá.

Nestes termos, é aprovada, pela presente resolução do Conselho de Ministros, uma estraté-

gia de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID -19, sendo também fixado um calendário para as fases de desconfinamento, o qual pode 

ser alterado em função da evolução da situação epidemiológica.

Deste modo, são definidos períodos de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para 

permitir que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia. Por outro lado, 

são igualmente fixados critérios epidemiológicos orientadores da definição da evolução da estra-

tégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes e a tendência de 

crescimento ou decréscimo do número de novos casos. Por fim, é ainda estabelecido que devem 

considerar -se como critérios adicionais a existência de capacidade de resposta assistencial do 

Serviço Nacional de Saúde, designadamente em termos de acompanhamento, internamento e 

resposta de cuidados intensivos, e as capacidades adequadas de testagem e rastreio.

Note -se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições específicas de 

funcionamento, designadamente regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção indivi-

dual, distanciamento físico, de higienização regular dos espaços, das mãos e a etiqueta respiratória, 

bem como o cumprimento do dever de recolhimento domiciliário e de distanciamento físico.

Assim:

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Aprovar uma estratégia gradual de levantamento de medidas de confinamento no âmbito 

do combate à pandemia da doença COVID -19, constante do anexo I da presente resolução e da 

qual faz parte integrante.

2 — Definir que a estratégia de levantamento de medidas de confinamento considera um pe-

ríodo de 15 dias entre cada fase de desconfinamento para que sejam avaliados os impactos das 

medidas na evolução da pandemia, bem como os critérios epidemiológicos.

3 — Considerar critérios epidemiológicos de definição de controlo da pandemia tendo em 

conta a evolução da avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, com 

base na matriz de risco constante do anexo II da presente resolução e da qual faz parte integrante, 

designadamente:

a) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

b) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000;
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c) O número de novos casos com tendência crescente (Rt > 1);

d) O número de novos casos com tendência decrescente (Rt < 1).

4 — Considerar ainda a existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional 

de Saúde, designadamente em termos de:

a) Acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;

b) Capacidades adequadas de testagem e rastreio.

5 — Determinar que, em função dos critérios definidos nos n.os 3 e 4, o calendário previsto no 

anexo I da presente resolução, relativamente às diferentes fases de desconfinamento, pode ser 

alterado.

6 — Definir que as medidas previstas no anexo I da presente resolução podem ser ajustadas 

no sentido de se aplicarem a nível local, tendo em conta a incidência.

7 — Estabelecer que todas as medidas são acompanhadas de condições específicas de fun-

cionamento, incluindo regras de lotação, de utilização de equipamentos de proteção individual, de 

agendamento e distanciamento físico, as quais acrescem às condições gerais para levantamento 

das medidas de confinamento, designadamente a higienização regular dos espaços, a higienização 

das mãos e a etiqueta respiratória, bem como a prática do dever de recolhimento domiciliário e de 

distanciamento físico, conforme determinado, designadamente, pelas orientações específicas da 

Direção -Geral da Saúde.

8 — Determinar que a presente resolução produz efeitos na data da sua aprovação.

Presidência do Conselho de Ministros, 11 de março de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se referem os n.os 1, 5 e 6) 

Regras gerais . . . . . . . . . . . Teletrabalho obrigatório, quando as atividades o permitam.

Horários de encerramento: 21h durante a semana; 13h ao fim de semana e feriados para o 

retalho não alimentar e 19h para o retalho alimentar.

Proibição de circulação entre concelhos em 20 e 21 de março e de 26 de março a 5 de 

abril (Páscoa).

15 de março . . . . . . . . . . . .

[~ nível 4]

Creches, pré -escolar e 1.º ciclo (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as 

atividades educativas e letivas).

Comércio ao postigo.

 Cabeleireiros, manicures e similares.

 Livrarias, comércio automóvel e mediação imobiliária.

 Bibliotecas e arquivos.

5 de abril. . . . . . . . . . . . . . .

[~ nível 3]

2.º e 3.º ciclos (e ATL apenas para crianças e alunos que retomam as atividades educativas 

e letivas).

Equipamentos sociais na área da deficiência.

 Centros de dia.

 Museus, monumentos, palácios, galerias de arte e similares.

 Lojas até 200 m2 com porta para a rua.

 Feiras e mercados não alimentares (por decisão municipal).

 Esplanadas (máximo de quatro pessoas por grupo).

 Modalidades desportivas de baixo risco.

 Atividade física ao ar livre até quatro pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

19 de abril. . . . . . . . . . . . . . Ensino secundário.

[~ nível 2] Ensino superior.

Atividades formativas em regime presencial.

 Cinemas, teatros, auditórios, salas de espetáculos.

 Lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.

 Todas as lojas e centros comerciais.
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 Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em 

esplanadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22 h durante a semana e 13h ao 

fim de semana e feriados.

 Modalidades desportivas de médio risco.

 Atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo.

 Eventos exteriores com diminuição de lotação.

 Casamentos e batizados com 25 % de lotação.

3 de maio  . . . . . . . . . . . . . .

[~ nível 1]

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em espla-

nadas, máximo de 10 pessoas por grupo) sem limite de horários.

Todas as modalidades desportivas.

 Atividade física ao ar livre e ginásios.

 Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação.

 Casamentos e batizados com 50 % de lotação.

 ANEXO II

(a que se refere o n.º 3) 
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