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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

14.ª Reunião Extraordinária, 
realizada em 12 de abril de 2021 

 
 

(por videoconferência) 
 

 
 

DELIBERAÇÕES 

 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114488//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  CCOOMM  AA  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDEE  
LLIISSBBOOAA  EE  VVAALLEE  DDOO  TTEEJJOO,,  II..  PP..,,  PPAARRAA  AA  
IINNSSTTAALLAAÇÇÃÃOO  EE  FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDEE  
CCEENNTTRROOSS  DDEE  VVAACCIINNAAÇÇÃÃOO  AADDAAPPTTAADDOOSS  ÀÀ  
CCAAMMPPAANNHHAA  DDEE  VVAACCIINNAAÇÇÃÃOO  CCOONNTTRRAA  AA  CCOOVVIIDD--
1199,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. Foi declarada pela Organização Mundial de 

Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, a 
emergência de saúde pública de âmbito 
internacional, e no dia 11 de março de 2020, a 
classificação do vírus Coronavírus da síndrome 
respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), como 
uma pandemia; 

 
B. O desenvolvimento, a disponibilização e a 

administração de vacinas contra a COVID-19, 
autorizadas pela entidade nacional competente, 
são indispensáveis e urgentes no combate à 
pandemia; 

 
C. A Direção-Geral da Saúde (DGS), publicou a 

Norma nº 002/2021 de 30.01.2021, atualizada 
em 10.03.2021, que define os procedimentos a 
observar para implementação do Plano de 
Vacinação contra COVID-19, assente no 
Programa Nacional de Vacinação definido pela 
Portaria nº 248/2017, de 4 de agosto; 

 
D. Constitui desiderato da Administração Regional 

de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 
(ARSLVT, I.P.), a efetiva implementação e 

adaptação de Centros de Vacinação COVID-19, 
sob a coordenação dos Agrupamentos dos 
Centros de Saúde (ACES), em articulação com 
as Autarquias, definindo pontos de vacinação. 

 
E. A ARSLVT apresentou ao município de Loures 

proposta de protocolo para apoio à estratégia 
nacional de vacinação que carece de aprovação 
pela Câmara Municipal. A proposta de protocolo 
inclui ações e apoios que são já garantidos pelo 
município na sua quase totalidade, na linha de 
pleno suporte ao combate à pandemia da 
COVID-19 que tem sido praticada desde há um 
ano. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea r) do número 1 do artigo 33ª da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na versão atual, 
o Protocolo de Cooperação para a instalação e 
funcionamento de Centros de Vacinação adaptados 
à Campanha de Vacinação contra a COVID-19, nos 
termos previstos na Portaria nº 248/2017, de 4 de 
agosto e na Norma nº 002/202, de 30.01.2021, 
citada, atualizada em 10.03.2021, com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale 
do Tejo, IP., que se anexa. 
 
Loures, 6 de abril de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de Cooperação 
está disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114433//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL,,  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  EE  
BBEENNEEFFIICCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  66  BBLLOOCCOOSS  DDEE  EEDDIIFFIICCIIOOSS  
HHAABBIITTAACCIIOONNAAIISS,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO,,  EEMM  CCAAMMAARRAATTEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, da proposta de deliberação 
n.º 360/2020, de 15 de julho de 2020, foi lançado 
o concurso público, em conformidade com o 
previsto no artigo 19.º, alínea b) e artigos 17.º e 
18.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 
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desenvolvido sob o número de processo 
07.02.D.37, para execução da “EMPREITADA 
DE REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 6 
BLOCOS DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS, 
BAIRRO DE SANTO ANTÓNIO, CAMARATE”; 
 

B. Foi realizado o procedimento através da 
plataforma de contratação pública Vortal, 
utilizada pelo Município, tendo sido publicado o 
correspondente anúncio, n.º 9250/2020, no 
Diário da República n.º 160, de 18 de agosto de 
2020; 

 
C. Tendo decorrido o prazo para a apresentação de 

propostas, o júri do procedimento elaborou o 
Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também já 
decorreu, não tendo sido rececionada pronuncia 
por parte de nenhum concorrente; 

 
D. Entretanto o júri elaborou o Relatório Final que 

cabe submeter à Câmara Municipal de Loures 
com vista à aprovação do mesmo; 

 
E. Do teor do Relatório Final, dá-se nota, em 

síntese, que o mesmo propõe a adjudicação à 
empresa “OMEP – Obras Medições e Projectos, 
Lda.”, cuja proposta prevê um valor de 
282.327,51€ (duzentos e oitenta e dois mil, 
trezentos e vinte e sete Euro e cinquenta e um 
cêntimos), com um prazo máximo de execução 
de 180 (cento e oitenta) dias. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i), do n.º 2 do artigo 23.º, na 
alínea f), do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na redação em vigor e 
no n.º 3 e 4 do artigo 148.º, bem como nos artigos 
73.º, 76.º e 98.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovar: 
 
1. O Relatório Final referente ao concurso público 

desenvolvido sob o número de processo 
07.02.D.37 - DH/D/3/2020, tendente à celebração 
do contrato da “EMPREITADA DE REPARAÇÃO 
E BENEFICIAÇÃO DE 6 BLOCOS DE 
EDIFÍCIOS HABITACIONAIS, BAIRRO DE 
SANTO ANTÓNIO, CAMARATE”; 
 

2. A adjudicação da “EMPREITADA DE 
REPARAÇÃO E BENEFICIAÇÃO DE 6 BLOCOS 
DE EDIFÍCIOS HABITACIONAIS, BAIRRO DE 
SANTO ANTÓNIO, CAMARATE” à empresa 
“OMEP – Obras Medições e Projectos, Lda.”, 
por se considerar ser a proposta mais vantajosa 

para efeitos de adjudicação, pela importância de 
282.327,51€ (duzentos e oitenta e dois mil, 
trezentos e vinte e sete Euro e cinquenta e 
um cêntimos), excluindo o IVA, com o prazo de 
execução de 180 dias seguidos, incluindo 
sábados, domingos e feriados; 

 
3. A minuta do contrato a celebrar. 
 
Loures, 1 de abril de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO, I. P. 

E OS MUNICÍPIOS DA REGIÃO NO 

PLANO DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 

 

Foi declarada pela Organização Mundial de Saúde, no dia 30 de janeiro de 2020, a 

emergência de saúde pública de âmbito internacional, e no dia 11 de março de 2020, a 

classificação do vírus Coronavírus da síndrome respiratória aguda grave 2 (SARS-CoV-2), 

como uma pandemia. 

O desenvolvimento, a disponibilização e a administração de vacinas contra a COVID-19, 

autorizadas pela entidade nacional competente, são indispensáveis e urgentes no combate à 

pandemia. 

Assim, o Despacho nº 11737/2020, de 23 de novembro, publicado no Diário da República, 2ª 

Série, nº 231, de 26 de novembro, alterado pelo Despacho nº 1448-A/2021, de 3 de fevereiro, 

publicado no Diário da República, nº 24, de 4 de fevereiro, determinou a constituição de uma 

Task Force, para elaboração do Plano de Vacinação contra a COVID-19 em Portugal. 

A Portaria nº 298-B/2020 de 23 de dezembro, procedeu à criação e implementação do Plano 

Nacional de Vacinação contra a COVID-19 (PNV COVID-19), através do Serviço Nacional de 

Saúde, transferindo para a Direção-Geral de Saúde a competência para a implementação dos 

procedimentos necessários. 

A Direção-Geral da Saúde (DGS), publicou a Norma nº 002/2021 de 30.01.2021, atualizada 

em 10.03.2021, que define os procedimentos a observar para implementação do Plano de 

Vacinação contra COVID-19, assente no Programa Nacional de Vacinação definido pela 

Portaria nº 248/2017, de 4 de agosto. 

A alínea i) do nº 2 do artigo 9º do Regulamento (UE) 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 e que revoga a 

Diretiva 95/46/CE (Regulamento Geral de Proteção de Dados – RGPD), bem como o artigo 
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8º-E da Lei nº 4-B/2021, de 1 de fevereiro, vieram admitir a possibilidade do tratamento de 

dados pessoais, em particular relativos à saúde, por motivos de interesse público no domínio 

da saúde pública. 

Constitui desiderato da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I. P. 

(ARSLVT, I.P.), a efetiva implementação e adaptação de Centros de Vacinação COVID-19, 

sob a coordenação dos Agrupamentos dos Centros de Saúde (ACES), em articulação com 

as Autarquias, conforme o disposto no nº 13 da supracitada Norma, definindo pontos de 

vacinação, nos termos dos artigos 12º e 13º da Portaria nº 248/2017 citada. 

Os Municípios colaboram em parceria com a ARSLVT, I.P., para promoção da saúde e 

prevenção de doenças dos seus munícipes, nos termos das alíneas r) e u) do nº 1 do artigo 

33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro. 

Nesta sequência é estabelecido o presente Protocolo de Cooperação, para a instalação e 

funcionamento de Centros de Vacinação adaptados à Campanha de Vacinação contra a 

COVID-19, nos termos previstos na Portaria nº 248/2017, de 4 de agosto e na Norma nº 

002/202, de 30.01.2021, citada, atualizada em 10.03.2021, o qual se rege pelas cláusulas 

seguintes: 

 

Cláusula Primeira 

Objeto 

O presente Protocolo de Cooperação, de ora em diante designado Protocolo, tem por objeto 

regular os termos em que a ARSLVT, I.P. e os Municípios se comprometem a assegurar, a 

instalação e funcionamento dos Centros de Vacinação Covid (CVC), adaptados à Campanha 

de Vacinação contra a COVID-19, de ora em diante designada Campanha de Vacinação. 

 

Cláusula Segunda 

Âmbito 

Podem aderir ao presente Protocolo os Municípios que pretendam colaborar com o Serviço 

Nacional de Saúde, através da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, 

I.P., e que sejam da sua área de influência. 
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Cláusula Terceira 

Encargos 

1. A adesão ao presente Protocolo é efetuada de forma voluntária pelos Municípios e sem 

qualquer contrapartida financeira. 

2. Os encargos decorrentes dos procedimentos e logística a efetuar para a instalação dos 

CVC a que este protocolo respeita, serão integralmente assumidos pelos Municípios 

aderentes. 

 

Cláusula Quarta 

Adesão 

A adesão às condições estabelecidas no presente Protocolo faz-se mediante a outorga, pelo 

Município aderente, de instrumento de adesão expressa, constante do Anexo a este 

protocolo. 

 

Cláusula Quinta 

Obrigações do Município 

O Município compromete-se a: 

1. Disponibilizar o local ou os locais com condições adequadas à instalação de CVC 

adaptadas à Campanha de Vacinação contra a COVID-19; 

2. Colaborar com a ARSLVT, I.P., através do ACES respetivo, em toda a logística 

indispensável à Campanha de Vacinação, designadamente: 

a) Apoiar nas comunicações com os utentes, a partir do agendamento efetuado pelo 

ACES ou para colmatar dificuldades de marcação de dia e hora da vacina; 

b) Colaborar na identificação de necessidades especiais e particulares dos cidadãos no 

acesso à vacina (designadamente nos casos de pessoas acamadas ou com 

dificuldade absoluta de mobilidade para o exterior de suas casas); 

c) Disponibilizar ajudas técnicas (cadeira de rodas e/ou auxiliares de marcha) que 

possibilitem a deslocação dos cidadãos aos centros de vacinação; 

d) Colaborar na identificação prévia das necessidades de ajuda à mobilidade dos 

cidadãos até aos centros de vacinação; 
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e) Responsabilizar-se pelo transporte dos utentes até aos locais da vacinação e no 

regresso a suas casas; 

f) Disponibilizar Voluntários que acompanhem os cidadãos a vacinar e vacinados, 

durante os diversos circuitos 

g) Complementar as dotações de Enfermeiros, com o devido treino e formação para a 

vacinação, necessárias nos casos em que a dimensão do evento vacinal o justifique; 

h) Articular, com o ACES e a ARSLVT a recolha dos resíduos resultantes da vacinação, 

de acordo com o Despacho n.º 242/96, de 13 de agosto; 

i) Disponibilizar frigoríficos apropriados ao armazenamento de vacinas (Portaria n.º 

248/2017, de 4 de agosto concretizada na Orientação da DGS, n.º 23/2017, de 7/12), 

que disponham de um sistema de monitorização contínua de temperatura interna 

(termógrafo/registo gráfico ou “data logger”, visor digital exterior e alarme). Estes 

frigoríficos devem ainda dispor de sistema de ventilação e de compressão com 

capacidade de repor as condições de frio no menor espaço de tempo possível; 

j) Articular com o ACES a forma segura e eficaz de lidar atempadamente com quebras 

na rede de frio, nos termos da citada Orientação da DGS, n.º 23/2017, de 7/12, 

prevenindo-se a afetação da qualidade do medicamento vacinal, promovendo 

designadamente: 

a. A vigilância ativa da rede de frio por um segurança, nos períodos de ausência 

dos profissionais de saúde, com verificação da temperatura, a cada 2 horas, ou 

menos, e sempre que soar o alarme afeto ao controlo da temperatura); 

b. O contacto imediato, com o ponto focal do ACES para quebra da rede de frio, 

sempre que a temperatura medida ultrapasse os limites identificados (<2ºC e 

>8ºC); 

k) Apoiar no serviço de limpeza e higienização dos CVC; 

l) Apoiar no serviço de segurança dos CVC, incluindo a vigilância ativa da rede de frio 

(com registo de temperatura a cada 2 horas); 

m) Disponibilizar utilização de fibra ótica ou permitir a sua instalação, de modo a criar 

condições que garantam o acesso ao programa de registo de vacinas. 
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Cláusula Sexta 

Obrigações da ARSLVT, I.P. 

A ARSLVT, I.P., obriga-se a: 

1. Assumir a responsabilidade, através do ACES e da Unidade de Saúde Pública respetiva, 

por toda a Campanha de Vacinação; 

2. Responsabilizar-se tecnicamente pela Campanha de Vacinação, através do ACES; 

3. Responsabilizar-se pela existência das doses necessárias da vacina em cada CVC; 

4. Disponibilizar um ponto focal de contacto para quebras da rede de frio, que 

operacionalize o procedimento a implementar no CVC, nomeadamente, transferindo as 

vacinas do frigorífico do CVC para as malas térmicas certificadas do ACES, devidamente 

equipadas com termoacumuladores, adequadamente refrigerados, e sonda térmica 

refrigerada e formatada. Este ponto focal, e o equipamento referido, deverão estar 

próximos ao CVC, permitindo a atuação atempada, a qual, no caso de congelação do 

frigorífico do CVC, poderá ter de ser executada num intervalo de apenas 30 minutos; 

5. Disponibilizar profissionais de saúde com treino e formação para a vacinação e para a 

atuação em caso de reações adversas à vacina; 

6. Garantir a existência de equipamento e medicamentos para o tratamento de reações 

adversas à vacina, nos termos da Norma 018/2020, 004/2012 e 014/2012 da DGS; 

7. Disponibilizar o Acesso à Plataforma Nacional de Registo e Gestão de Vacinação – 

VACINAS, com respeito pelas normas legais relativas à proteção de dados. 

 

Cláusula Sétima 

Garantias de Sigilo e Confidencialidade – Proteção de Dados Pessoais 

1. As partes obrigam-se a guardar sigilo, segundo a natureza das funções dos respetivos 

profissionais, e confidencialidade sobre todas as informações a que tenham ou venham 

a ter acesso em virtude do presente protocolo. 

2. Cada uma das partes será responsável pelo tratamento de dados, vinculando-se, 

reciproca e conjuntamente, a cumprir as disposições legais e regulamentares aplicáveis 

em matéria de proteção de dados pessoais, designadamente o Regulamento (UE) 

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 



 

 

 

 

 

 

6 

 

e à livre circulação desses dados (RGPD), bem como a Lei nº 58/2019, de 08 de agosto, 

que assegura a sua execução no ordenamento jurídico português. 

3. Cada uma das partes se obriga, de igual modo, a implementar as medidas e requisitos 

técnicos mínimos de segurança inerentes ao tratamento de dados, previstas quer no 

RGPD, quer no nº 4 do artigo 8º-E da Lei nº 4-B/2021, de 1 de fevereiro, 

designadamente as previstas no presente Protocolo. 

4. Encontram-se sujeitos ao cumprimento de obrigações de sigilo e confidencialidade 

todos os profissionais mobilizados para a Campanha de Vacinação, nos termos do nº 2 

do artigo 8º-E, da Lei nº 4-B/2021 de 1 de fevereiro. 

5. As obrigações previstas nesta cláusula mantêm-se em vigor após o termo da vigência 

do presente protocolo. 

6. Qualquer dúvida ou omissão que resulte do presente protocolo, em matéria de proteção 

de dados, deverá ser resolvida com recurso às orientações dos Encarregados de 

Proteção de Dados da ARSLVT e do Município ou Municípios a que as mesmas digam 

respeito ou com recurso à Comissão Nacional de Proteção de Dados. 

 

Cláusula Oitava 

Tratamento de Dados Pessoais Relativos à Saúde 

1. No âmbito das operações necessárias à execução da Campanha de Vacinação é 

admitido o tratamento de dados pessoais relativos à saúde, por motivos de interesse 

público no domínio da saúde pública, desde que cumpridas as obrigações previstas 

na Cláusula Sétima. 

2. Para efeitos de convocatória de utentes para vacinação, é admitido o tratamento de 

dados de contacto inscritos nos sistemas de informação de entidades públicas, 

designadamente os constantes na Base de Dados de Prescrições, do Registo de 

Saúde Eletrónico ou do Centro de Contacto do SNS 24, e o eventual recurso aos 

mesmos para atualização do Registo Nacional de Utentes (RNU). 

3. O tratamento de dados realizado ao abrigo do presente protocolo é limitado às 

finalidades previstas no mesmo. 
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Cláusula Nona 

Período de vigência 

1. O presente Protocolo entra em vigor na data da sua assinatura e vigorará até 31 de 

dezembro de 2021, podendo ser automaticamente renovado por igual período. 

2. A qualquer momento, desde que por mútuo acordo, podem as Partes rever o presente 

clausulado ou dar por findo este Protocolo. 

3. Ficam, pelo presente, ratificados todos os atos materiais, entretanto praticados pelas 

Partes no âmbito da Campanha de Vacinação, desde o início da mesma. 

 

Cláusula Décima 

Resolução 

1. O incumprimento por uma das partes das obrigações decorrentes do presente Protocolo 

confere à outra a faculdade de o resolver. 

2. Haverá lugar a resolução sempre que ocorram circunstâncias que, pela sua natureza, 

inviabilizem a subsistência da cooperação. 

3. A resolução é comunicada à outra Outorgante, por carta registada, com aviso de 

receção, ou por outra via, com a antecedência mínima de trinta dias da data de 

produção de efeitos pretendida, sempre que possível e desde que não esteja em causa 

justificação emergente. 

 

Cláusula Décima Primeira 

Dúvidas e Omissões 

Qualquer dúvida genérica na execução do presente Protocolo de Cooperação ou situação 

considerada omissa é resolvida por acordo entre os outorgantes, em articulação com a DGS 

e a Task Force acima mencionada. 
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ANEXO 

 

DECLARAÇÃO DE ADESÃO 

 

O Município de Loures, pessoa coletiva com o número de identificação fiscal  501 294 996 

com sede na Praça da Liberdade 2670-501 Loures em Loures , representado pelo Presidente 

da Câmara Municipal, Senhor Dr. Bernardino José Torrão Soares, nos termos do disposto na 

alínea a) do n.º 1 e na alínea f) do n.º 2, ambos do artigo 35º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 

12 de setembro, na sua versão atual, e para os efeitos da Cláusula Quarta do Protocolo de 

Cooperação entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo, I.P. e os 

Municípios, no âmbito do Plano de Vacinação contra a COVID-19, vem DECLARAR a sua 

ADESÃO EXPRESSA ao mencionado Protocolo, que aqui se dá por reproduzido e cuja cópia 

se anexa. 

 

Lisboa, _____ de __________ de 2021. 

 

Pela ARSLVT, I.P.           Pelo Município de Loures 

O Presidente do Conselho Diretivo,              O Presidente da Câmara Municipal  

                                                                     

 

___________________________  ______________________________________ 

           (Luís Pisco)                   (Bernardino Soares)  

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 143/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO  

 

ENTRE O 

 

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

E 

 

OMEP – OBRAS MEDIÇÕES E PROJECTOS, LIMITADA 

 










