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MUNICIPAL 

 
 
 

92.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 14 de julho de 2021 

 
 

 
  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  333311//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOO  
GGRRUUPPOO  MMUUSSIICCAALL  EE  RREECCRREEAATTIIVVOO  DDAA  
BBEEMMPPOOSSTTAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSRRAASS..  
VVEERREEAADDOORRAASS  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 

SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  AAOO  GGRRUUPPOO  MMUUSSIICCAALL  EE  
RREECCRREEAATTIIVVOO  DDAA  BBEEMMPPOOSSTTAA  

 
O Despacho n.º 6612/2021, datado de 28 de 
junho, emanado pelo Gabinete do Secretário de 
Estado da Presidência do Conselho de Ministros, 
declarou a utilidade pública do Grupo Musical e 
Recreativo da Bemposta, nos termos do disposto 
no Decreto-Lei n.º 460/77, de 7 de novembro. 
É assim oficialmente reconhecido, todo meritório 
trabalho nas mais diversas atividades de 
interesse, no âmbito da promoção da cultura, da 
musica, do desporto e da dinamização 
sociocultural, que esta instituição desenvolve 
dentro e fora do Município, bem como o papel de 
recolha e divulgação do património material e 
imaterial da Região Saloia, contribuindo assim 
para a divulgação da nossa cultura local. 
A Câmara Municipal de Loures, reunida a 14 de 
julho de 2021, delibera, saudar o Grupo Musical e 
Recreativo da Bemposta, felicitando a sua direção 
e todos os seus associados, desejando a todos, 
os maiores sucessos na prossecução do 
exercício das suas múltiplas atividades. 
 
Loures 14 de julho de 2021, 

 
(a)Os Vereadores do Partido Socialista 

 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço) 
 
 

AATTAA  DDAA  8899ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0066..0022  

 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Tiago Farinha Matias e o Senhor Vereador 
Carlos César Cipriano Araújo por não terem 
estado presentes na reunião a que respeita a 
ata. Não participou na votação o Senhor 
Vereador Gonçalo Filipe Vintém Caroço)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330022//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  55ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002211  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002211--22002255,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 

A. No âmbito da gestão Orçamental há a 
necessidade de proceder a pequenas 
alterações nas dotações de determinadas 
ações, nomeadamente: o reforço da aquisição 
de serviços de enfermagem para centros de 
vacinação à COVID19, apoio a Grupos de 
Intervenção Permanentes dos Bombeiros 
Voluntários e equipamentos para escolas; 

 
B. De acordo com a execução orçamental 

realizada e prevista, os reajustamentos nas 
Grandes Opções do Plano (GOP’s) e 
Orçamento da Despesa, se encontram 
compensadas entre si. 
 

Tenho a honra de propor que: 
 

A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos do Anexo 
I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei n.º 
54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 
aprovar a 5.ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento 2021 e Opções do Plano 2021-2025 
(7.ª Alteração dos Documentos Previsionais), 
conforme documento em anexo.  
 
 
Loures, 7 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e os Senhor Vereador eleito 
pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
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Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata, não tendo participado na 
votação o Senhor Vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço)  
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A 5ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2021 e Opções do 
Plano 2021-2025, estão disponibilizadas em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330033//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  PPAARRAA  AASS  AASSSSOOCCIIIIAAÇÇÕÕEESS  DDEE  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  CCOOMMBBAATTEE  AA  
IINNCCÊÊNNCCIIOOSS  RRUURRAAIISS  PPAARRAA  OO  AANNOO  22002211,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 

A. No âmbito do Dispositivo Especial de Combate 
a Incêndios Rurais (DECIR) para 2021, 
estabelecido no quadro da Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil, 
foram constituídos no Concelho de Loures, 
Equipas de Combate a Incêndios (ECIN) e 
Equipas Logísticas de Apoio ao Combate 
(ELAC), de forma a assegurar uma rápida 
primeira intervenção, cuja atividade tem lugar 
durante os níveis de empenhamento, cobrindo, 
no seu conjunto, os meses de maio a outubro; 

 
B.  No nível II, período compreendido entre 15 e 

31 de maio, estará em regime de prontidão 1 
ECIN, assegurada pelo Corpo de Bombeiro de 
Fanhões, constituída por 1 veículo e 5 
homens; 

 
C. No nível III, compreendido entre os dias 01 e 

30 de junho, o dispositivo fica constituído por 3 
ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas, Fanhões e Loures, e 1 
ELAC sedeada no Corpo de Bombeiros do 
Zambujal, num total de 4 veículos e 17 
bombeiros; 

 
D. No nível IV, compreendido entre o dia 01 de 

julho e 30 de setembro, o dispositivo é 
ampliado para 7 ECIN, asseguradas pelos 
Corpos de Bombeiros de Bucelas, Camarate, 
Fanhões, Loures, Moscavide e Portela, 
Sacavém e Zambujal, e 3 ELAC sedeadas no 
Corpo de Bombeiros de Camarate, Loures e 

Sacavém num total de 10 veículos e 41 
bombeiros; 

 
E.  No nível III, compreendido entre os dias 01 e 

15 de outubro, reduz-se o dispositivo para 2 
ECIN, asseguradas pelos Corpos de 
Bombeiros de Bucelas e Loures, 
complementado por 2 ELAC, sedeadas nos 
Corpos de Bombeiros de Fanhões e Zambujal, 
num total de 4 veículos e 14 bombeiros; 

 
F. Tem sido prática do município assegurar um 

suplemento de refeição aos bombeiros que 
integram o dispositivo, através do recurso ao 
refeitório da Câmara durante os dias úteis e no 
período em que estas equipas estão em 
atividade, ou em alternativa a atribuição de 
subsídio de valor equivalente; 

 
G. No corrente ano, todas as Associações de 

Bombeiros optaram pela transferência de valor 
equivalente, prescindindo do recurso ao 
refeitório municipal; 

 
H. Este apoio municipal ao dispositivo da 

Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil e no qual os bombeiros do 
concelho participam, tem subjacente o 
princípio da comparticipação no qual cada 
entidade (ANEPC, Câmara Municipal e AHBV) 
contribui com partes distintas no esforço 
financeiro a estes grupos; 

 
I. Em resumo, considera-se para efeitos de 

subsídio 4.567 refeições ao valor unitário de 
referência de 4,10€; 

 
J. No orçamento do município, para o ano de 

2021, foi considerado um valor idêntico ao do 
ano anterior, no pressuposto de que as 
condições se manteriam sem grande 
variabilidade, aspeto este que não se veio 
concretizar, nomeadamente devido à opção da 
AHBV de Fanhões quanto ao recebimento do 
subsídio em alternativa ao levantamento de 
refeições no refeitório municipal, o que 
motivou a necessidade de um reforço da 
rúbrica; 
 

K. O valor proposto tem dotação na rúbrica 12.01 
/ 04.07.01.02, ação do plano 2011 A 40 

 
Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea 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, aprovar o apoio financeiro de 
18.724,70€ (dezoito mil setecentos e vinte e 
quatro euros e setenta cêntimos), a ser 
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transferido de uma única vez para as 
Associações de Bombeiros, de acordo com os 
valores refletidos no quadro seguinte: 
 

AHBV NIF Total 

Bucelas 501 073 523 2.808,50€ 
Camarate 501 241 230 2.640,40€ 
Fanhões 501 141 090 2.931,50€ 
Loures 501 064 770 3.562,90€ 
Moscavide 
e Portela 501 139 257 1.886,00€ 

Sacavém 501 143 416 2.640,40€ 
Zambujal 501 343 393 2.255,00€ 
  18.724,70€ 

 
 
Loures, 7 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330044//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  
DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  
ZZAAMMBBUUJJAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido entre 
1 de julho de 2021 e 30 de setembro de 2021 
e a que corresponde o nível IV de 
empenhamento do Dispositivo Especial de 
Combate a Incêndios Rurais (DECIR), torna-se 
necessário assegurar o funcionamento da 
rede de vigilância, estruturada com base num 
posto de vigia; 

 
B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 

de vigia, equipamento da Câmara Municipal 
de Loures, o qual se encontra integrado na 
rede nacional de postos de vigia com a 
referência “Apolo 11.07”; 

 
C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 

Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, a rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestadas; 

 

D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 
requer presença humana permanente durante 
o período de atividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos rurais; 

 
E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos 

seus quadros, pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 

 
F. No orçamento do município, para o ano de 

2021, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 39. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar o apoio financeiro de 7.452,00€ 
(sete mil quatrocentos e cinquenta e dois euros) 
para a Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, com o NIF 501 343 393, 
a ser transferido de uma única vez. 
 
 
Loures, 7 de julho de 2021 
 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330055//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AASSSSUUNNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDOO  RREESSSSAARRCCIIMMEENNTTOO  DDOO  
AACCRRÉÉSSCCIIMMOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  
DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS,,  RREELLAATTIIVVAA  AAOO  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  DDAASS  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  
DDEELLEEGGAADDAASS  PPEELLOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  ÀÀSS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS,,  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
TTAARREEFFAASS  DDEE  LLIIMMPPEEZZAA  DDAASS  VVIIAASS  EE  EESSPPAAÇÇOOSS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS,,  SSAARRJJEETTAASS  EE  SSUUMMIIDDOOUURROOSS  EE  
RREECCOOLLHHAA  DDEE  RREESSÍÍDDUUOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n. º 75-B/2020, de 31 de dezembro, no 

seu artigo 24º, estabelece a atribuição de um 
suplemento remuneratório aos assistentes 
operacionais que desempenhem funções na 
recolha e tratamento de resíduos, higiene 
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urbana, entre outras, de comprovada 
sobrecarga e que potencie o aumento da 
probabilidade de ocorrência de lesão ou um 
risco potencial agravado de degradação do 
estado de saúde, quando se decida que tais 
funções preenchem os correspondentes 
requisitos de penosidade e insalubridade; 

 
B. De acordo com o n. º 1 do artigo 24º do 

mesmo diploma legal, o suplemento de 
penosidade e insalubridade é atribuído por 
cada dia de trabalho efetivamente prestado; 

 
C. A previsão de suplementos remuneratórios 

traduz a concretização legislativa do direito 
fundamental à retribuição segundo a 
equidade, natureza e qualidade do trabalho, 
destinando-se justamente a remunerar o 
trabalhador pelas específicas condições em 
que o mesmo é prestado ou pelas 
particularidades que envolvem a sua 
execução (v. PAULO VEIGA E MOURA e CÁTIA 

ARRIMAR, Comentários à Lei geral do 
Trabalho em Funções Públicas, Coimbra, 
2014, pág.480);  

 
D. Foi aprovada, em Reunião de Câmara 

Ordinária de 10/02/2021, a deliberação nº 
49/2021 que atribuiu o nível alto às funções 
suscetíveis de aplicação do suplemento 
remuneratório de penosidade e 
insalubridade, nomeadamente nas áreas 
relativas à higiene urbana e recolha de 
resíduos; 

 
E. De acordo com o estipulado na disposição 

legal, quando o nível de risco é alto, a 
atribuição de um suplemento remuneratório 
deverá corresponder a 15% da remuneração 
base diária; 

 
F. A Direção Geral da Administração e do 

Emprego Público – DGAEP emitiu, em 
1/2/2021, a Circular nº 01/DGAEP/2021 com 
a orientação de que o valor diário do 
suplemento a atribuir ao nível alto de 
insalubridade e de penosidade seja de 4,99 
euros, salvo se o correspondente aos 15% 
da remuneração base diária for superior, 
justificando este entendimento como 
resultado “da necessidade de garantir que o 
valor do suplemento previsto para o nível alto 
não seja, em nenhuma circunstância, inferior 
ao valor previsto para o nível médio, bem 
como manter a proporção de variação entre 
níveis”; 

 
G. Esta circular é vinculativa para os órgãos e 

serviços da administração direta e indireta do 
Estado e assume carácter indicativo para a 

administração local, aliás, constituindo-se 
como um elemento de interpretação da lei 
necessário e adequado à boa aplicação do 
regime, em resultado da divergência dos 
critérios (de referência valorativa e 
percentual) utilizados pelo legislador; 

 
H. O exercício da competência relativa à tarefa 

de “assegurar a limpeza das vias e espaços 
públicos, sarjetas e sumidouros” está 
delegada nas juntas e uniões de freguesias 
do concelho, através do Acordo de 
Execução, celebrado entre o Município de 
Loures e as Freguesias, em abril de 2018, 
nos termos dos números 1 e 2 do artigo 132º 
do Anexo I da Lei n. º 75/2013, de 3 de 
setembro; 

 
I. O Acordo de Execução celebrado entre o 

Município de Loures e as juntas e uniões de 
freguesias do concelho prevê os recursos 
necessários e suficientes ao exercício das 
competências delegadas e acordadas entre 
as partes, conforme o artigo 133º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 3 de setembro;  

 
J. O exercício da competência de recolha de 

resíduos está delegado em nove das dez 
freguesias e do concelho, através de 
Contrato Interadministrativo, celebrado em 
maio de 2019; 

 
K. A fórmula de cálculo para remuneração do 

exercício da competência delegada para a 
limpeza de vias e higiene urbana assenta na 
organização do território em cantões, na 
respetiva metragem de vias a limpar, na 
periodicidade das intervenções de limpeza e 
nos recursos humanos correspondentes, de 
acordo com os parâmetros subjacentes à 
outorga do contrato; 

 
L. O suplemento remuneratório criado pelo 

artigo 24º da Lei n.º 75-B/2020, de 31 de 
dezembro, que tem valor reforçado (artigo 
2.º), não foi previsto na fórmula de cálculo 
fixada no contrato celebrado em maio de 
2019, para remuneração do exercício das 
competências referidas; 

 
M. As juntas e uniões de freguesias que 

deliberem a aplicação deste suplemento 
remuneratório aos trabalhadores, quando 
desempenhem as funções previstas, são 
sujeitas ao correspetivo acréscimo de 
despesa, no exercício das competências 
delegadas pelo Município, com a inerente 
afetação da equação financeira do contrato 
celebrado; 
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N. A execução dos contratos 
interadministrativos é subsidiariamente 
regulada pelo Código dos Contratos Públicos 
e, além do mais, obedece aos princípios da 
estabilidade, da prossecução do interesse 
público, da continuidade da prestação do 
serviço público, e da necessidade e 
suficiência dos recursos (artigos 120.º e 
121.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 2 de 
setembro); 

 
O. Razões de interesse público inerentes à 

prossecução dos adequados níveis de 
serviço e de justa remuneração do trabalho 
prestado determinam que as situações 
justificativas da atribuição do suplemento de 
penosidade e insalubridade, objeto de 
ponderação conjunta entre o município e as 
freguesias, sejam assim devidamente 
reconhecidas e formalizadas, com a 
necessária e consequente reposição do 
equilíbrio contratual (artigo 314.º do Código 
dos Contratos Públicos); 

 
P. O Município, através da DSSOAP – Divisão 

de Segurança e Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial, exerce os devidos mecanismos 
de controlo e disponibilizou o apoio técnico 
necessário a todas as freguesias e uniões 
freguesias que decidiram pela aplicação 
deste suplemento e o solicitaram para a 
fundamentação técnica na definição do nível 
de risco das funções que preenchem os 
requisitos de penosidade e insalubridade; 

 
Q. Foi solicitado a todas as juntas e uniões de 

freguesias as respetivas deliberações sobre 
a atribuição deste suplemento e o número de 
trabalhadores que o receberam nos 
primeiros seis meses do corrente ano; 

 
R. No levantamento global do impacto da 

aplicação deste suplemento, serão sempre 
tidos em conta, como número máximo de 
postos de trabalho a considerar para 
ressarcimento da despesa extraordinária de 
recursos humanos, os previstos por cantão, 
em cada freguesia ou união de freguesias; 

 
S. Enviaram, à data, as informações solicitadas 

e necessárias para avaliar o impacto 
financeiro na aplicação deste suplemento 
todas as juntas e uniões de freguesia; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, em harmonia com o disposto na alínea o) do 
n.º 1, do artigo 33º, os princípios constantes nos 
artigos 115.º, 117.º, 118.º 1 131.º (Boa 
Administração dos Recursos, Prossecução das 

Atribuições e Competências das Autarquias 
Locais, da Delegação de Competências), 
constantes do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e do Princípio 
da Autonomia Financeira das Autarquias Locais, 
previsto e preconizado no artigo 6º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro (na sua redação 
atual), a Câmara Municipal delibere aprovar o 
ressarcimento do acréscimo da despesa 
extraordinária de recursos humanos, relativa ao 
exercício das competências delegadas pelo 
município para a realização das tarefas de 
limpeza das vias e espaços público, sarjetas e 
sumidouros e colaboração na recolha de 
resíduos, às Freguesias, no valor discriminado, 
conforme Informação 035/GIL/MCS/2021.  
 
Loures, 6 de julho de 2021 
 

(…) 
 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Informação 
035/GIL/MCS/2021 está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330066//22002211  ––    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  CCOONNDDEECCOORRAAÇÇÕÕEESS  
MMUUNNIICCIIPPAAIISS  AA  AATTRRIIBBUUIIRR  EEMM  22002211,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. As Condecorações Municipais constituem um 

momento relevante na atividade do Município, 
dando público reconhecimento a 
personalidades ou instituições cuja 
intervenção tem caráter de excecional 
relevância; 
 

B. As Condecorações Municipais são atribuídas 
tendo por base o Regulamento de 
Condecorações do Município de Loures, em 
vigor 

 
C. A opção por um número restrito de 

condecorações reforça o prestígio e a 
singularidade dos galardões atribuídos; 
 

D. O Conselho das Condecorações Municipais 
reuniu no passado dia 5 de julho, verificando-
se um consenso em relação à proposta 
apresentada. 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere aprovar nos termos 
do art.º 5.º do Regulamento de Condecorações 
do Município de Loures, a proposta de 
Condecorações Municipais de 2021, a atribuir por 
ocasião das comemorações do 135.º aniversário 
do concelho. 
 
 

Loures, 7 de julho de 2021 
 

(…) 
 

Medalha de Honra do Concelho 
Serviço Nacional de Saúde 
 
Medalha Municipal de Mérito 
ADAL – Associação de Defesa Ambiental do 
Concelho de Loures 
António Paneiro Pinto 
Augusto António Simões Pinto 
Centro Comercial da Portela 
Centro Social e Paroquial da Bobadela 
Comunidade Vida e Paz 
Sílvia Ferreira Gonçalves 
 
Medalha Municipal de Serviços Distintos 
Ana Cristina Bento 
Luiz Filipe Alberto Gaspar 
 
(Aprovada por 10 (dez) votos a favor, mediante 
escrutínio secreto, não tendo participado na 
votação o Senhor Vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330077//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ((IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO)),,  NNAA  
JJUUNNTTAA  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO,,  
RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
EESSPPAAÇÇOOSS  VVEERRDDEESS  DDAA  RRUUAA  TTEEÓÓFFIILLOO  LLOOPPEESS  
CCOONNSSTTAANNTTIINNOO  ––  LLAADDOO  NNOORRTTEE,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  
DDAA  CCOOUURREELLAA  DDOO  FFOOGGUUEETTEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120º, entre órgãos de municípios e 

órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses próprios 
das populações das freguesias, em especial 
no âmbito dos serviços e das atividades de 
proximidade e do apoio direto às 
comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas públicas, 
que permitam conferir à Administração 
Pública uma maior flexibilidade e capacidade 
de adaptação em face de novos desafios e de 
novas exigências; 

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço público; 
e da necessidade e suficiência dos recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a título 
subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos 
e ao Código do Procedimento Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais, em 
respeito pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido 
da melhoria dos serviços prestados às 
populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a 
avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as 
Juntas e as Uniões de Freguesia estão 
preparadas para continuar a exercer as 
competências, mantendo e melhorando a 
qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
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dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos 
interesses próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos 
dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua 
população, nos termos do artigo 23º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2021/2025 e do orçamento para 2021, 
decidiu prever uma verba de 1.000.000,00 
€, a que acresce a remanescente de 2020, 
a delegar nas dez freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em 
espaço público, da competência do 
município, sob proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Sacavém e Prior 

Velho, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de Requalificação 
dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes 
Constantino – lado norte, no Bairro da 
Courela do Foguete, em Sacavém; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 
Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 

N. A celebração dos contratos 
interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato 
interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, conforme minuta em 
anexo. 
 
 
Loures, 7 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Gonçalo Filipe Vintém Caroço) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330088//22002211  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ((IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO)),,  NNAA  
FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  FFAANNHHÕÕEESS,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  UUMM  PPAASSSSAADDIIÇÇOO  PPEEDDOONNAALL  
NNAA  AAVV..  CCAATTAARRIINNAA  EEUUFFÉÉMMIIAA  NNAA  EESSTTRRAADDAA  DDEE  
FFAANNHHÕÕEESS  EEMM  RRIIBBAASS  DDEE  BBAAIIXXOO,,  FFAANNHHÕÕEESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, prevê a concretização da 
delegação de competências através da 



 

 
N.º 14 

 

 

 

16 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

12 

 

celebração de contratos interadministrativos, 
prevista no artigo 120º, entre órgãos de 
municípios e órgãos das freguesias e que 
pode efetuar-se em todos os domínios dos 
interesses próprios das populações das 
freguesias, em especial no âmbito dos 
serviços e das atividades de proximidade e 
do apoio direto às comunidades locais; 
 

B. Os contratos interadministrativos visam 
regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas 
públicas, que permitam conferir à 
Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em 
face de novos desafios e de novas 
exigências; 

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade; da 
não discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço 
público; e da necessidade e suficiência dos 
recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a 
título subsidiário, ao Código dos Contratos 
Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais, em 
respeito pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido 
da melhoria dos serviços prestados às 
populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a 
avaliação da execução de delegação de 
competências tem demonstrado que as 
Juntas e as Uniões de Freguesia estão 
preparadas para continuar a exercer as 
competências, mantendo e melhorando a 
qualidade dos serviços prestados às 
populações; 

 
G. No atual contexto, importa rentabilizar os 

meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos 
interesses próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais, nos termos 
dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua 
população, nos termos do artigo 23º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2021/2025 e do orçamento para 2021, 
decidiu prever uma verba de 1.000.000,00 
€, a que acresce a remanescente de 2020, 
a delegar nas dez freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em 
espaço público, da competência do 
município, sob proposta das freguesias; 

 
L. A Junta de Freguesia de Fanhões, no 

âmbito deste processo, manifestou interesse 
na celebração do contrato 
Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de construção de 
passadiço pedonal na Av. Catarina Eufémia 
- Estrada Fanhões - Ribas de Baixo; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 
Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da lei n.º 75/2013; 
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N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato 
interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na junta de freguesia de 
Fanhões, conforme minuta em anexo. 
 
 
Loures, 7 de julho de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente, do Senhor Vereador eleito 
pela Coligação Democrática Unitária, da 
Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata, não tendo participado na 
votação o Senhor Vereador Gonçalo Filipe 
Vintém Caroço) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  330099//22002211  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
CCOONNTTRRAATTOO  IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  ((IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO)),,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  
PPOORRTTEELLAA,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  
EESSPPAAÇÇOO  DDEE  JJOOGGOO  EE  RREECCRREEIIOO  NNOO  BBAAIIRRRROO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDAA  QQUUIINNTTAA  DDAA  VVIITTÓÓRRIIAA,,  --
  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120.º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses 
próprios das populações das freguesias, em 
especial no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas 
públicas, que permitam conferir à 
Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em 
face de novos desafios e de novas 
exigências; 

 
C. A negociação, celebração, execução e 

cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço 
público; e da necessidade e suficiência dos 
recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a 
título subsidiário, ao Código dos Contratos 
Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais, em 
respeito pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido 
da melhoria dos serviços prestados às 
populações; 

 
F. O Município de Loures tem uma prática de 

delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a avaliação 
da execução de delegação de competências 
tem demonstrado que as Juntas e as Uniões 
de Freguesia estão preparadas para 
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continuar a exercer as competências, 
mantendo e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados às populações; 

G. No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais, nos termos dos 
artigos 117.º, n.º 2 e 131.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua 
população, nos termos do artigo 23.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

J. A celebração de contratos administrativos 
adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18.º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2021/2025 e do orçamento para 2021, 
decidiu prever uma verba de 1.000.000,00 €, 
a que acresce a remanescente de 2020, a 
delegar nas dez freguesias do concelho para 
a realização de investimentos em espaço 
público, da competência do município, sob 
proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Moscavide e 

Portela, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração do 
contrato Interadministrativo adicional, tendo 
apresentado a proposta de construção de um 
espaço de jogo e recreio no Bairro Municipal 
da Quinta da Vitória, na Portela; 

 
M. Após a apresentação da proposta foi 

realizado um trabalho de avaliação e estudo 
coordenado pelo Gabinete de Intervenção 
Local (GIL) e que envolveu várias Unidades 

Orgânicas do Município, tendo-se 
comprovado os requisitos previstos nas 
alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 115.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013; 

 
N. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aprovar e submeter à aprovação da 
assembleia municipal o Contrato 
interadministrativo de delegação de 
competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, conforme minuta em 
anexo. 
 
Loures, 7 de julho 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, 
da Senhora Vereadora 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: O Contrato 
Interadministrativo de Investimento, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331100//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  CCOOMMUUNNIICCAARR  ÀÀ  
AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  
DDAA  VVIIGGÊÊNNCCIIAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOO  DDEE  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
((IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO)),,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  UUNNHHOOSS  EE  
AAPPEELLAAÇÇÃÃOO,,  RREELLAATTIIVVOO  AAOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  



 

 
N.º 14 

 

 

 

16 de JULHO 
de 2021 

 
 
 
 

15 

 

““RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPAASSSSEEIIOOSS,,  CCOOMM  
CCOOLLOOCCAAÇÇÃÃOO  DDEE  NNOOVVOO  LLAANNCCIILL  EE  CCAALLÇÇAADDAA  
NNOOVVAA  NNAA  RRUUAA  DDAA  LLIIBBEERRDDAADDEE  NNOO  BBAAIIRRRROO  
DDEE  SSAANNTTIIAAGGOO””  EE  ““RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  EE  
RREEPPAARRAAÇÇÃÃOO  DDAA  RRUUAA  DDEE  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  NNOO  
BBAAIIRRRROO  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO,,  CCAAMMAARRAATTEE””,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA    

 
Considerando que: 
 
A. O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, prevê a concretização da delegação de 
competências através da celebração de 
contratos interadministrativos, prevista no 
artigo 120º, entre órgãos de municípios e 
órgãos das freguesias e que pode efetuar-se 
em todos os domínios dos interesses 
próprios das populações das freguesias, em 
especial no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais; 

 
B. Os contratos interadministrativos visam 

regular relações jurídicas de coordenação e 
colaboração entre pessoas coletivas 
públicas, que permitam conferir à 
Administração Pública uma maior 
flexibilidade e capacidade de adaptação em 
face de novos desafios e de novas 
exigências; 

C. A negociação, celebração, execução e 
cessação destes contratos é aplicável o 
disposto no Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, e 
obedece aos princípios da igualdade; da não 
discriminação; da estabilidade; da 
prossecução do interesse público; da 
continuidade da prestação do serviço 
público; e da necessidade e suficiência dos 
recursos; 

 
D. A par das regras estabelecidas pelo regime 

jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, os 
contratos interadministrativos de delegação 
de competências estão ainda sujeitos, a 
título subsidiário, ao Código dos Contratos 
Públicos e ao Código do Procedimento 
Administrativo; 

 
E. Uma administração local moderna assenta a 

sua ação numa efetiva articulação entre 
todos os órgãos das autarquias locais, em 
respeito pela autonomia de cada um, mas 
colaborando ativamente entre si no sentido 
da melhoria dos serviços prestados às 
populações; 

 

F. O Município de Loures tem uma prática de 
delegação de competências efetivada, com 
resultados positivos na garantia dos 
interesses das populações e que a avaliação 
da execução de delegação de competências 
tem demonstrado que as Juntas e as Uniões 
de Freguesia estão preparadas para 
continuar a exercer as competências, 
mantendo e melhorando a qualidade dos 
serviços prestados às populações; 

G. No atual contexto, importa rentabilizar os 
meios disponíveis, num quadro de 
corresponsabilização, cooperação, 
solidariedade, mas sobretudo tendo em 
atenção a necessidade de encontrar 
respostas eficazes para os problemas e 
dificuldades com que todos os dias as 
autarquias locais são confrontadas; 

 
H. As atribuições dos municípios podem ser 

prosseguidas pelas freguesias desde que os 
órgãos municipais deleguem competências 
nos seus órgãos em domínios dos interesses 
próprios das populações destas, 
nomeadamente no âmbito dos serviços e das 
atividades de proximidade e do apoio direto 
às comunidades locais, nos termos dos 
artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual; 

 
I. Constituem atribuições do Município de 

Loures, em articulação com as respetivas 
Juntas de Freguesias, a promoção e 
salvaguarda dos interesses da sua 
população, nos termos do artigo 23º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 
J. A celebração de contratos administrativos 

adicionais para a concretização de obras ou 
investimentos em áreas ou equipamentos 
delegados se encontra prevista no n.º 5, da 
cláusula 18º, do Contrato Interadministrativo 
celebrado com as juntas e uniões de 
freguesia a 16 de abril de 2018; 

 
K. O município de Loures aquando da 

elaboração das Grandes Opções do Plano 
2019/2022 e do orçamento para 2020, 
decidiu prever uma verba de 1.250.000,00 € 
a delegar nas dez freguesias do concelho 
para a realização de investimentos em 
espaço público, da competência do 
município, sob proposta das freguesias; 

 
L. A União das Freguesias de Camarate, Unhos 

e Apelação, no âmbito deste processo, 
manifestou interesse na celebração de 
contratos Interadministrativos, tendo 
apresentado as propostas, entre outras, para 
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“Requalificação de passeios, com colocação 
de novo lancil e calçada nova na Rua da 
Liberdade, no Bairro de Santiago” e para 
“Requalificação e reparação da Rua de S. 
João no Bairro de S. João em Camarate”; 

 
M. A celebração dos contratos 

interadministrativos pressupõe prévia 
autorização quer das Assembleias de 
Freguesia, quer das Assembleias Municipais 
(alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, alínea j) do 
n.º 1 do artigo 16.º, alínea m) 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; 

 
N. Os Contratos Interadministrativos de 

Investimento foram assinados no dia 29 de 
julho de 2020 e, de acordo com o nº 2 da 
Cláusula 10ª, têm vigência de um ano a 
partir da data da sua entrada em vigor. 

 
O. Que no cumprimento da alínea g), l) e o) da 

Cláusula 3ª do Contrato Interadministrativo, a 
União das Freguesias informou que a 
execução do projeto não estaria terminada 
no final da vigência do contrato, 
fundamentando o atraso por “questões 
legais”, causas de força maior, no âmbito da 
execução dos contratos e que não poderão 
ser imputáveis à União das Freguesias; 

 
P. A União das Freguesias manifestou 

determinação para conclusão do mesmo, 
tendo já sido tomadas as medidas julgadas 
adequadas, informa que no atual 
planeamento prevê terminar a obra nos 
próximos sessenta dias; 

 
Q. Perante as limitações e impossibilidade 

temporária verificadas, num contexto de 
incerteza decorrente da pandemia, e da justa 
composição do interesse público, a solução 
preferencial será sempre a do consenso 
fundamentado das partes, com a agilização 
possível do respetivo procedimento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do n.º 1, do artigo 33º, constantes do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar e comunicar à 
assembleia municipal, por meio eletrónico, no 
prazo de 48 horas, nos termos da Lei n.º 6/2020, 
de 10 de abril, a prorrogação da vigência dos  
Contratos Interadministrativos de delegação 
de competências da Câmara Municipal – 
Investimento, na União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, “Requalificação 
de passeios, com colocação de novo lancil e 

calçada nova na Rua da Liberdade, no Bairro 
de Santiago” e “Requalificação e reparação da 
Rua de S. João no Bairro de S. João em 
Camarate”, até 30 de outubro de 2021. 
 
 
Loures, 7 de julho 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, 
da Senhora Vereadora 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..  331111//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  118899//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUULLHHOO,,  
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  AAUUTTOO  DDEE  SSUUSSPPEENNSSÃÃOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOOSS  NNOO  PPEERRIIOODDOO  CCOOMMPPRREEEENNDDIIDDOO  
EENNTTRREE  1166..0033..22002211  EE  2255..0055..22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. No seguimento das obras da empreitada de 

“Criação Zona 30 no Centro Histórico de 
Odivelas e Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Odivelas – Fase 
1A”, adjudicada à Empresa Constradas – 
Estradas e Construção Civil, S.A, vem o 
empreiteiro solicitar 2ª suspensão parcial de 
trabalhos; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 91.ª reunião ordinária, do dia 9 de 
julho de 2021 aprovou a proposta n.º 189/21. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação dada pelo Dec. Lei 
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (Código dos 
Contratos Públicos) a proposta n.º 189/21, de 9 
de julho relativa ao auto de suspensão dos 
trabalhos identificados na Informação Técnica I 
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10143/2021 e no período compreendido entre 
16/03/2021 e 25/05/2021. 
 
Loures, 9 de julho 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. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331122//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  119922//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUULLHHOO,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDEENNDDAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  ““RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  
DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  ––  LLOOTTEE  11  EE  22””,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. No seguimento da devolução de contrato 

anterior por parte do tribunal de Contas, se 
torna necessário proceder a adenda ao 
contrato da empreitada de “Remodelação da 
Rede de Abastecimento de Água a Santo 
António dos Cavaleiros –Lote 1 e 2”, 
adjudicada no seguimento do concurso público 
CP 19/2020, PEMP/13/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 91.ª reunião ordinária, do dia 9 de 
julho de 2021 aprovou a proposta n.º 192/21. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação dada pelo Dec. Lei 
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (Código dos 
Contratos Públicos) a proposta n.º 192/21, de 9 
de julho relativa adenda ao contrato da 
empreitada de “Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Santo António dos 
Cavaleiros –Lote 1 e 2”. 

Loures, 9 de julho 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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Adenda ao Contrato da 
Empreitada, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 

  
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331133//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  119933//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUULLHHOO,,  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AADDEENNDDAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  ““RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDAA  RREEDDEE  
DDEE  AABBAASSTTEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  ÁÁGGUUAA  AA  LLOOUURREESS  ––  
FFAASSEE  11  LLOOTTEE  11  EE  22””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. No seguimento da devolução de contrato 

anterior por parte do tribunal de Contas, se 
torna necessário proceder a adenda ao 
contrato da empreitada de “Remodelação da 
Rede de Abastecimento de Água a Loures – 
Fase 1- Lote 1 e 2”, adjudicada no seguimento 
do concurso público CP 3/2020, 
PEMP/4/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 91.ª reunião ordinária, do dia 9 de 
julho de 2021 aprovou a proposta n.º 193/21. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na redação dada pelo Dec. Lei 
n.º 111-B/2017, de 31 de agosto (Código dos 
Contratos Públicos) a proposta n.º 193/21, de 9 
de julho, relativa adenda ao contrato da 
empreitada de “Remodelação da Rede de 
Abastecimento de Água a Loures – Fase 1- Lote 
1 e 2”. 
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Loures, 9 de julho 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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Adenda ao Contrato da 
Empreitada, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331144//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RREEVVIISSÃÃOO  DDOO  PPLLAANNOO  DDEE  
PPRREEVVEENNÇÇÃÃOO  DDEE  RRIISSCCOOSS  DDEE  GGEESSTTÃÃOO,,  
IINNCCLLUUIINNDDOO  OOSS  DDEE  CCOORRRRUUPPÇÇÃÃOO  EE  
IINNFFRRAAÇÇÕÕEESS  CCOONNEEXXAASS,,  QQUUEE  IINNTTEEGGRRAA  OOSS  
PPLLAANNOOSS  DDAASS  EEMMPPRREESSAASS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  
GGEESSLLOOUURREESS  ––  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..  EE  LLOOUURREESS  PPAARRQQUUEE  ––  
EEMMPPRREESSAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EE..MM..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que:   
 
1. O Conselho de Prevenção da Corrupção 

(CPC), criado pela Lei 54/2008, de 4 de 
setembro, a funcionar junto do Tribunal de 
Contas, desenvolve uma atividade no âmbito 
da prevenção da corrupção e infrações 
conexas;   
 

2. No âmbito da atividade desenvolvida pelo 
CPC, foi aprovada uma Recomendação em 1 
de julho de 2009, respeitante a “Planos de 
prevenção de riscos de gestão, incluindo os de 
corrupção e infrações conexas”, nos termos da 
qual as Entidades gestoras de dinheiros 
públicos devem elaborar e fazer aprovar os 
seus planos de gestão de riscos;  
 

3. O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, 
incluindo os de Corrupção e Infrações 
Conexas (PPRGCIC) da Câmara Municipal de 
Loures, em vigor à presente data, respeita a 2ª 
Revisão efetuada ao Plano, tendo esta sido 
aprovada na 16ª Reunião Ordinária de 
Câmara, realizada em 06 de junho de 2018;   
 

4. Neste contexto, e na prossecução das 
recomendações que têm vindo a ser efetuadas 
pelo Conselho de Prevenção da Corrupção, 
designadamente a datada de 01 de julho de 
2015 que, entre outras, adverte para a 
necessidade de os Planos incorporarem a 
identificação de riscos ”…relativamente às 
funções, às ações e procedimentos realizados 
por todas as unidades da estrutura orgânica 
das entidades, incluindo gabinetes, as funções 
e os cargos de direção de topo, mesmo 
quando decorram de processos eletivos.”;   
 

5. Visando intensificar a postura e atitude da 
Organização na identificação, análise, 
reflexão, ajustamento e harmonização, tão 
exaustiva quanto possível, dos riscos de 
gestão, incluindo os de corrupção e infrações 
conexas, entendeu-se fundamental encetar 
ação de revisão do PPRGCIC, tendo, para o 
efeito, sido proposto e aprovado pelo Sr. 
Presidente da Câmara a realização de projeto 
de revisão do PPRGCIC – Rev. 3:2020;   
 

6. O “plano” em vigor não se encontra alinhado 
com as reestruturações dos Serviços 
Municipais da Câmara Municipal, ocorridas 
desde 2019 até à presente data, em especial a 
última alteração à Estrutura Orgânica da 
Câmara Municipal de Loures;   

7. Importa fazer refletir no PPRGCIC a 
identificação, tão exaustiva quanto possível, 
dos riscos correlacionados com as atividades 
desenvolvidas;   
 

8. A gestão do risco vai para além da gestão de 
riscos individuais devendo ser, também, 
encarada numa perspetiva abrangente e 
transversal, uma vez que, em muitas situações 
o impacto dos riscos se cruza e interliga.  

 
Tenho a honra de propor:  
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, nos 
termos da Recomendação do Conselho de 
Prevenção da Corrupção, datada de 1 de julho de 
2009, produzida ao abrigo do disposto no art.º. 
2.º, n.º 1, alínea a), n.º 7, n.º 4 e n.º 9, n.ºs 1 e 2, 
da Lei n.º 54/2018, de 4 de setembro, a proposta 
de revisão do PPRGCIC da Câmara Municipal de 
Loures, que integra os Planos das empresas 
municipais Gesloures – Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M. e Loures Parque – Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M.  
  
Loures, 7 de julho de 2021 
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NOTA DA REDAÇÃO: A Proposta de Revisão do 
PPRGCIC, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 

(…) 
 

(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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331155//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  GGIIMMNNOOFFRRIIEELLAASS  --  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA,,  CCUULLTTUURRAALL  EE  
SSOOCCIIAALL  DDEE  FFRRIIEELLAASS  PPAARRAA  PPAARRTTIICCIIPPAARR  NNOO  
CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDOO  MMUUNNDDOO  DDEE  GGIINNÁÁSSTTIICCAA  
AACCRROOBBÁÁTTIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

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

 
C. O Município tem vindo a contribuir para a 

criação de condições facilitadoras da 
atividade das associações/clubes culturais, 
recreativos e desportivos, bem como para a 
concretização dos respetivos projetos e 
iniciativas, de reconhecido interesse para a 
comunidade; 

 
D. O Regulamento Municipal de Apoio ao 

Associativismo – RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude), aprovado na 27ª 
reunião ordinária do executivo municipal de 5 
de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª 
sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário 

da Republica, II Série, Aviso n.º 2728/2019 
de 19 de fevereiro); 

 
E. Com base no webdoc nº E/67657/2021 se 

verifica a existência de pedido de apoio 
financeiro que, embora meritório, por não se 
enquadrar no âmbito material permitido pelos 
artigos que preveem a concessão de apoio 
financeiro no Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo, não pode ser desta 
forma considerado;  

 
F. Nos termos da informação suprarreferida, se 

considera pertinente a concessão de apoio 
financeiro à Gimnofrielas - Associação 
Desportiva, Cultural e Social de Frielas; 

 
G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento 

Municipal de Apoio ao Associativismo, em 
vigor, a atribuição de outros apoios, em 
condições devidamente fundamentadas. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e 
Juventude), aprovar o apoio financeiro, no valor 
de 3.000,00€ (três mil euros)  à Gimnofrielas - 
Associação Desportiva, Cultural e Social de 
Frielas para participação, no Campeonato do 
Mundo de Ginástica Acrobática. 
 
 
Loures, 07 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331166//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO,,  AA  TTÍÍTTUULLOO  
PPRREECCÁÁRRIIOO,,  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  
DDEESSTTIINNAADDOO  AA  DDEESSMMAANNTTEELLAAMMEENNTTOO  DDEE  
AAUUTTOOMMÓÓVVEEIISS  LLIIGGEEIIRROOSS,,  AARRMMAAZZEENNAAMMEENNTTOO  
DDEE  PPEEÇÇAASS  EE  CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAAÇÇÃÃOO,,  NNOO  
BBAAIIRRRROO  QQUUIINNTTAA  DDEE  PPAALLMMAARREESS,,  CCAAMMAARRAATTEE,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  
UUNNHHOOSS  EE  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCC..ºº  
6688..113344//UURRBB__AAFF__TTPP//22002200)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS    
  
Considerando: 
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A.   A necessidade de enquadrar o funcionamento 
de uma atividade/exploração em AUGI. 

 
B. A impossibilidade de emissão de uma 

licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artº 28º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para  o estabelecimento destinado a 
desmantelamento de automóveis ligeiros, 
armazenamento de peças e comercialização, sito 
em Rua do Ferro, nº 36, Bairro Quinta de 
Palmares, Camarate, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação, em nome de 
Chiquitacar, Comércio de Peças Automóveis, 
Lda.  
 

 

Loures, 01 de julho de 2021 
 
  

  
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331177//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMEENNOOSS;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAA  MMOOCC  11  
EE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  MMIINNUUTTAASS  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
DDEENNOOMMIINNAADDAA  ““EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  NNºº  33  DDEE  
UUNNHHOOSS  ––  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  EE  AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO””  ––  
((PPRROOCC..ºº11009922--DD//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
  
Considerando: 
 
A. Que o adjudicatário FCM - Construções, 

S.A., apresentou as suas propostas para 
execução de trabalhos complementares e 
trabalhos a menos no âmbito da empreitada 
“Escola Básica Nº3 Unhos – Remodelação e 
Ampliação”, em Unhos, na sequência da 
necessidade de executar trabalhos 

complementares de circunstâncias não 
previstas; 

 
B. Que os trabalhos complementares e a 

menos identificados correspondem a erros e 
omissões de projeto, relacionados, com o 
tipo de pavimento exterior na zona dos 
equipamentos infantis, e na ausência de 
automatização do sistema de compensação 
de ar nas salas de aula; 

 
C. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares, no montante de 31.194,84€ 
(trinta e um mil cento e noventa e quatro 
euros e oitenta e quatro cêntimos), acrescido 
de IVA, corresponde a 1,36% do preço 
contratual (no valor de 2.286.000,01€ + IVA), 
não ultrapassando o limite legal definido na 
alínea b) do n.º 2 do artigo 370º do Código 
de Contratos Públicos (CCP), na redação 
conferida pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31/08, que estipula a percentagem 
máxima de 10%; 

 
D. Que se encontram preenchidos os demais 

requisitos previstos nas alíneas a) e c) do n.º 
2 do artigo 370º do CCP; 

 
E. Que os trabalhos a menos propostos, no 

montante de 3.194,38€ (três mil cento e 
noventa e quatro euros e trinta e oito 
cêntimos), não dão lugar a indemnização nos 
termos do disposto no artigo 381º do CCP;  

 
F. O expresso no conteúdo da Informação n.º 

168/DO/PR, de 6 de julho de 2021, e 
respetivos anexos; 

 
G. A execução dos trabalhos complementares 

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

 
H. O expectável incumprimento dos prazos 

legais de resposta – de competência da 
Câmara na qualidade de dono de obra e de 
órgão competente para a decisão de contratar 
– ao empreiteiro, no que respeita ao 
procedimento previsto para a execução dos 
trabalhos complementares, nos termos dos 
artigos 372º, 373º e 374º, todos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), o que 
aconselha à delegação desta competência no 
Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
109º, do n.º 2 do artigo 370º, 371º, 372º, 373º, 
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375º e 379º todos do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro (doravante designado por CCP), na 
redação dada pelo Decreto-Lei n.º 111-B/2017, 
de 31/08, e da alínea f) do nº 1 do artigo 33º da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. A aprovação dos trabalhos complementares 

e respetiva ordem de execução, no valor de 
31.194,84€ (trinta e um mil cento e noventa e 
quatro euros e oitenta e quatro cêntimos), 
acrescido de IVA, à taxa legal em vigor; 

 
2. A aprovação dos trabalhos a menos, no valor 

de 3.194,38€ (três mil cento e noventa e 
quatro euros e trinta e oito cêntimos); 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara, da 

competência para a adjudicação dos 
trabalhos complementares integrados na 
MOC 1, nas condições de valor e prazo que 
se venham a apurar a final, até ao valor 
máximo cabimentado, e, bem assim, a 
competência para a aprovação das minutas 
do contrato, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109.º, 98.º, 372.º, 
373.º, 374.º e 375.º, todos do CCP.   

 
Loures, 07 de julho 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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331188//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS;;  --  AA  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
OORRDDEEMM  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  AAPPRROOVVAADDOOSS;;  --  AA  
DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  PPAARRAA  AAPPRREECCIIAARR  
EEVVEENNTTUUAAIISS  PPRREENNUUNNCCIIAASS,,  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  
DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  
IINNTTEEGGRRAADDOOSS  NNAA  MMOOCC  11  EE  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  
MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEENNOOMMIINNAADDAA  ““EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  JJOOÃÃOO  VVIILLLLAARREETT  ––  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  GGIIMMNNOODDEESSPPOORRTTIIVVOO””  ––  ((PPRROOCC..ºº  
11117755--GG//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

Considerando: 
  
A. Que o adjudicatário TEIXEIRA PINTO E 

SOARES, SA. apresentou propostas para 
execução de trabalhos complementares, no 
âmbito da empreitada denominada “Escola 
Básica João Villaret – Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo”, em Loures, no 
valor global de € 137.318,31, na sequência 
da reclamação de erros e omissões ao 
projeto patenteado a concurso, no valor de € 
58.671,69 e trabalhos complementares de 
natureza imprevisível de movimento de 
terras e betão ciclópico para fundações no 
valor de € 78.646,62 

 
B. O expresso no conteúdo da informação n.º 

169/DO/PB, de 2021.07.06 e Anexos; 
 
C. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares não previstos, corresponde 
a 0,35 % do contrato inicial, não 
ultrapassando os limites legais definidos no 
CCP, de 10%, encontrando-se preenchidos 
os demais pressupostos legais impostos pelo 
número 2 do artigo 370º do CCP; 

 
D. Que o preço atribuído aos trabalhos 

complementares devido a circunstâncias 
imprevisíveis, corresponde a 2,95 % do 
contrato inicial, não ultrapassando os limites 
legais definidos no CCP, de 40%, 
encontrando-se preenchidos os demais 
pressupostos legais impostos pelo nº 4 do 
artigo 370º do CCP; 

 
E. Que a execução dos trabalhos 

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

F. O expectável incumprimento dos prazos 
legais de resposta – de competência da 
Câmara –ao empreiteiro, no que respeita ao 
procedimento previsto para a execução dos 
trabalhos complementares, nos termos dos 
artigos 372º, 373º e 374º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação conferida pelo Decreto-Lei nº 
111-B/2017, de 31 de agosto. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
109º, 370º, 371º, 372º, 373º, 374º e 375º, todos 
do D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na 
redação conferida pelo Decreto-Lei nº 111-
B/2017, de 31 de agosto, e da alínea f) do nº 1 do 
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artigo 33º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro: 
 
1. A aprovação dos trabalhos complementares, 

no valor de € 88.062,24 (oitenta e oito mil e 
sessenta e dois euros e vinte e quatro 
cêntimos), conforme identificados na 
Informação nº 169/DO/PB, de 2021.07.06 e 
anexos referentes à MOC 1; 

 
2. A comunicação da ordem de execução dos 

trabalhos complementares aprovados, nos 
termos do artigo 371º e para os efeitos 
previstos no nº 2 do artigo 372º e do nº 2 e 
nº 3 do artigo 373º, todos do CCP; 

 
3. A delegação no Presidente da Câmara da 

competência para apreciar eventuais 
pronuncias do empreiteiro, nos termos do nº 
2 do artigo 372º e dos nºs 2 e nº 3 do artigo 
373º, ambos do CCP, para adjudicar os 
trabalhos complementares integrados na 
MOC 1, nas condições de valor e prazo que 
se venham a apurar a final, até ao valor 
máximo cabimentado, e, bem assim, a 
competência para a aprovação da minuta do 
contrato. 

 
 
Loures, 09 de julho 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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  331199//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº..  0099//11999999,,  NNAA  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  TTEERRRRAAÇÇOOSS  DDAA  PPOONNTTEE  EEMM  
SSAACCAAVVÉÉMM  ((PPRROOCC  ºº..  NNºº..  6677..449966//UURRBB  ––  
PPIIRRÂÂMMIIDDEE  RRIIBBAALLTTAA  --  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  EE  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. Pirâmide Ribalta – Promoção Investimentos, 

Lda., requereu uma alteração ao alvará do 
loteamento n.º 09/1999, sito na Urbanização 
Terraços da Ponte, em Sacavém, na 

Freguesia da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, dando lugar ao 
Processo n.º 67.496/URB; 

 
B. A alteração preconizada incide sobre o Lote 

114, acarretando: 
 

 a transferência total da área afeta 
a atividades económicas para 
área afeta a uso habitacional, 
mantendo-se a área total de 
construção e de fogos; 
 

 subtração de um piso em 
semicave e ampliação da 
edificação acima da quota de 
soleira, para mais um piso 
recuado; 

 
C. Em consequência obtém-se a diminuição de 

lugares de estacionamento, de 124 (85 em 
estrutura edificada + 39 rotativos) para 104 
(65 em estrutura edificada + 39 rotativos); 
 

D. Da notificação aos proprietários dos lotes e 
da consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 

 
E. Foi consultada a Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho, tendo esta dado parecer favorável no 
documento com o registo informático n.º 
E/4089/2020;  

 
F. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais com o registo informático n.º 
E/67405/2021 e pelo despacho do Diretor do 
DPGU com o n.º E/79600/2021, é proposto 
aceitar o pedido de alteração ao loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 5º, e do n.º 1 artigo 
23º e n.º4 do artigo 27º do RJUE (Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação), 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na redação vigente: 
 

Aprovar a alteração ao alvará de 
loteamento nº 09/1999 que incide sobre o 
lote 114, na Rua José Mascarenhas 
Relvas, Urbanização Terraços da Ponte, 
em Sacavém, nos termos dos parâmetros 
urbanísticos referidos na Planta Síntese, e 
do quadro urbanimétrico, conforme 
pretensão instruída no processo 
67.496/URB, em nome de Pirâmide Ribalta 
– Promoção Investimentos, Lda. 
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(…) 
 
Loures, 07 de julho 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, 
da Senhora Vereadora 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..  332200//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
AAUUTTOO  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA;;  --  AA  RREECCEEÇÇÃÃOO  
DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO;;  --  
OO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDAA  GGAARRAANNTTIIAA  
BBAANNCCÁÁRRIIAA;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  DDEE  
LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº  1144//9999  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
4444..880033//RRCC//NN//11998855  ––  CCOOMMIISSSSÃÃOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  CCOONNJJUUNNTTAA  BBAAIIRRRROO  DDAA  
VVIITTÓÓRRIIAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
A. As obras de urbanização do Bairro da Vitória, 

no Pinheiro de Loures, Freguesia de Loures, 
foram aprovadas conjuntamente com a 
Licença de Loteamento, titulada pelo alvará 
nº 14/99, de 26/09/1999, no âmbito do 
Processo n.º 44.803/RC;/N/1985; 
 

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 3 
de maio de 2021, os membros da comissão 
de vistoria municipal pronunciaram-se a favor 
da receção definitiva das obras de 
urbanização do Bairro da Vitória; 

 
C. A Junta de Freguesia de Loures informou, a 

fls. 1700 do processo, haver condições para 
concretizar a receção definitiva das obras, 
dado que a Freguesia já assume a limpeza 
urbana e a recolha de monos;  

 
D. Foi inicialmente prestada caução através de 

garantia bancária n.º 207/DCCA/99, de 
23/09/1999, no valor de €: 28.109,01 e ainda 
se mantém remanescente o valor de €: 
5.739,04; 

 
E. A informação do serviço constante da 

INF/59/DFTU/ 2021 a fls. 1713 e despachos 
do Chede de Divisão da DFTU e do Sr. 
Diretor do DPGU a fls. 1714, os quais 

propõem a receção definitiva das obras e a 
libertação da caução; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, no âmbito do 
Processo n.º 44.803/RC/N/1985 e ao abrigo do 
disposto no n.º 5, do artigo 54º e do n.º 1 do 
artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação aprovado pelo D.L. 555/99: 
 

 Homologar o auto de vistoria de 3 de 
maio de 2021, constante de fls. 1709 a 
1712; 
 

 A receção definitiva das obras de 
urbanização do Bairro da Vitória, no 
Pinheiro de Loures, Freguesia de 
Loures; 

 
 Proceder ao cancelamento da caução 

remanescente prestada por garantia 
bancária; 

 
 

(…) 
 

Loures, 28 de junho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332211//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
AAUUTTOO  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA;;  --  AA  RREECCEEÇÇÃÃOO  
DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO;;  --  
OO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO  PPOORR  
DDEEPPÓÓSSIITTOO  BBAANNCCÁÁRRIIOO;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
AALLVVAARRÁÁ  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº  11//22001188  ((PPRROOCCºº..  
NNºº  6622..779933//LLAA//LL//OORR//22001155)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. As obras de urbanização da AUGI da Célula 

8 do Bairro da Fraternidade, em São João da 
Talha, foram aprovadas conjuntamente com 
a Licença de Loteamento, titulada pelo alvará 
nº 1/2018, de 27/01/2018, no âmbito do 
Processo de reconversão urbanística n.º 
62.793/LA;/L/OR/2015; 

 
B. De acordo com a vistoria realizada no dia 19 

de abril de 2021, os membros da comissão 
de vistoria municipal pronunciaram-se a favor 
da receção definitiva das obras de 
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urbanização da célula 8, do Bairro da 
Fraternidade; 

 
C. A Junta de Freguesia da União das 

Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, integrou esta comissão 
de vistoria, nomeadamente através do seu 
presidente; 

  
D. Se encontra prestada caução através de 

depósito a favor do Município no valor de €: 
3.772,73, conforme guia de receita n.º 30/18 
a fls. 509; 

 
E. A informação do serviço constante da 

INF/55/DFTU/ 2021 a fls. 787 e despachos 
do Chede de Divisão da DFTU e do Sr. 
Diretor do DPGU a fls. 788, os quais 
propõem a receção definitiva das obras e a 
libertação da caução; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, no âmbito do 
Processo n.º 62793/LA/L/OR/2015 e ao abrigo 
do disposto no n.º 5, do artigo 54º e do n.º 1 do 
artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização 
e Edificação, aprovado pelo D.L. 555/99: 
 

 Homologar o auto de vistoria de 3 de 
maio de 2021, constante de fls. 785 e 
786; 
 

 Aprovar a receção definitiva das obras 
de urbanização da Célula 8, do Bairro 
da Fraternidade, em São João da 
Talha, na União das Freguesias de S. 
Iria de Azóia, S. João da Talha e 
Bobadela; 

 
 Aprovar o cancelamento da caução 

prestada por depósito bancário, 
destinado à garantia de boa execução 
das obras de urbanização. 

 
(…) 
 
Loures, 30 de junho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 

  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332222//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  DDEE  
PPOONNDDEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  DDAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  EENNCCOOSSTTAA  DDOO  
CCOONNVVEENNTTIINNHHOO;;  --  AA  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
TTEERRMMOOSS  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDAA  EENNCCOOSSTTAA  DDOO  

CCOONNVVEENNTTIINNHHOO  EE  AA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  UUMMAA  
ÚÚNNIICCAA  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  
SSUUBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  PPOORR  UUMM  
PPEERRIIOODDOO  DDEE  ((6600))  DDIIAASS  AA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  
UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEENNOOMMIINNAADDAA  DDEE  
""UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  EENNCCOOSSTTAA  DDOO  
CCOONNVVEENNTTIINNHHOO""  EE  AA  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
TTEERRMMOOSS  DDEE  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. Em 29/01/2020, pela deliberação sobre a 

proposta n.º 44/2020 foram aprovados os 
termos de referência para 4 Unidades de 
Execução na Encosta do Conventinho, e a 
sua submissão a discussão pública; 

 
B. O período de discussão pública decorreu de 

23 de março a 5 de maio de 2020, 
prorrogado por mais 30 dias, devidos à 
situação de pandemia; 

 
C. Neste período foram registadas duas 

participações refletidas no relatório de 
ponderação onde se regista a pertinência de 
algumas sugestões, aliadas à necessidade 
de aprofundar o desenho urbano; 

 
D. Em consequência se elaborou um projeto de 

atualização dos termos de referência 
anteriormente submetidos a discussão 
pública, mantendo os mesmos objetivos e 
estratégia, mas propondo agora, em síntese: 

 
a. Em vez de 4 unidades de execução, 

a delimitação única de 1 unidade de 
execução para a Encosta do 
Conventinho, tornando mais fácil:  
 
i. uma captação mais alargada de 

área de Parque, com uma 
transição franca ao Parque Adão 
Barata;  

 
ii. estabelecer afastamento das 

construções à zona da ribeira da 
Mealhada e a criação de factores 
de mitigação dos riscos 
associados a cheias rápidas, 
através de bacias de laminação 
de caudal; 

 
iii. Uma melhor concertação entre as 

áreas edificadas e as diversas 
zonas de parque integradas, num 
sistema de mobilidade pedonal e 
de estadia mais alargado; 
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iv. A variação do cenário de 
integração do metro de superfície 
numa proposta com menor 
impacto na rede viária existente a 
beneficiar; 

 
v. A renovação total do tecido 

urbano existente junto à ribeira da 
Mealhada; 

 
vi. Uma maior concretização da 

edificabilidade atribuída pelo 
RPDM; 

 
b. A atribuição da edificabilidade 

máxima conferida pelo PDM, com o 
incremento de mais 25% para 
Programas de Habitação Específicos 
(habitação jovem, a custos 
controlados e realojamento) previstos 
no artigo 12º do Regulamento do 
PDM, originado uma variação no 
Índice Médio de Utilização e no Índice 
de Cedência Médio, também derivada 
da alteração ao número de unidades 
de execução; 
 

c. Aprofundamento da caracterização 
da área da Encosta do Conventinho, 
designadamente do seu património, 
dos núcleos urbanos integrados e 
dos confinantes com os limites da 
área a intervir, da geometria 
cadastral rústica e urbana e da 
titularidade das propriedades 
envolvidas. 

 
E. Com a atualização dos termos de referência 

mantem-se a possibilidade da execução se 
concretizar através dos sistemas de 
cooperação, ou de imposição administrativa; 

 
F. A informação do serviço constante da 

INF/12/DPGU/DPU/EL/2021 e despacho da 
Chefe de Divisão da DPU e do Sr. Diretor do 
DPGU (com registo n.º E/72248/2021), os 
quais propõem a aprovação do relatório de 
Ponderação, atualização aos termos de 
referência passando a uma só Unidade de 
Execução e a abertura de discussão pública; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, 
do artigo 23º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 e 
ainda nos termos do artigo 89º do Regime 
Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial aprovado pelo D.L. n.º 80/2015 
(aplicável por força do n.º 4 do artigo 148º) e 
artigos 150º e 151º do mesmo diploma: 

 Aprovar o relatório de ponderação 
da discussão pública das Unidades 
de execução da Encosta do 
Conventinho aprovada pela 
deliberação sobre a proposta n.º 
44/2021; 
 

 Aprovar a atualização dos termos 
de referência da Encosta do 
Conventinho e a delimitação de 
uma única Unidade de Execução; 

 
 Submeter a discussão pública por 

um período de 60 dias, a 
delimitação da “Unidade de 
Execução da Encosta do 
Conventinho”, e a atualização dos 
termos de referência.  

 
(…) 
 
 
Loures, 7 de julho de 2021 

 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 

NNOOTTAA  DDAA  RREEDDAAÇÇÃÃOO::  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..  332233//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OO  IINNSSTTIITTUUTTOO  SSUUPPEERRIIOORR  TTÉÉCCNNIICCOO  
PPAARRAA  AA  QQUUIINNTTAA  DDOOSS  RREEMMÉÉDDIIOOSS;;  --  
SSUUBBBBMMEETTEERR  AA  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA  PPEELLOO  
PPEERRIIOODDOO  DDEE  1100  DDIIAASS,,  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  EE  AA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. O Instituto Superior Tecnico utiliza uma 

parcela de terreno onde se integra o Campus 
Tecnológico e Nuclear, na Quinta dos 
Remédios, na Bobadela; 

 
B. Em 5 de julho de 2012, o Instituto Superior 

Técnico e o Município de Loures celebraram, 
entre si, um acordo de princípio tendo em 
vista o desenvolvimento do Pólo de Loures, 
que integra o Campus Tecnológico e 
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Nuclear, a Quinta dos Remédios e o Palácio 
dos Condes de Mendia; 

 
C. Em 2014 o Instituto Superior Técnico e o 

Município de Loures, através da nomeação 
dos elementos que integraram uma 
Comissão Paritária, definiram as áreas 
comuns de intervenção consideradas 
prioritárias para o desenvolvimento e a 
promoção de projetos e iniciativas em 
parceria institucional, designadamente nas 
seguintes áreas: 

 
•  Urbanismo; 
•     Inovação e desenvolvimento                              

industrial; 
•  Ligações à sociedade; 
 

D. A Quinta dos Remédios tem uma área 
aproximada de 16 ha, localiza-se na 
proximidade de importantes infraestruturas 
viária e ferroviária, designadamente a 
poente a autoestrada A1, a nascente a IC2 
e da linha do Caminho-de-ferro, 
evidenciando-se na paisagem pela 
expressão do Coberto Vegetal conferido 
pelo Olival beneficiando de amplas 
panorâmicas sobre o estuário do Tejo, 
fundamentalmente na sua área Nordeste; 

 
E. A Quinta dos Remédio, confina a nascente 

com o atual Campus Tecnológico Nuclear e 
integra um conjunto de elementos de valor 
cultural, nomeadamente a antiga Casa da 
Quinta, o laranjal murado servido por um 
sistema de regra gravitacional em que se 
assinalam o poço, a nora, o grande tanque 
de rega e canais de distribuição. 

 
F. Dadas as características, o terreno 

encontra-se vocacionado para a 
implantação de um Parque de Ciência e 
Tecnologia, a afetar à divulgação científica 
e a atividades que permitam o 
envolvimento escolar local através do 
desenvolvimento de projetos e eventos de 
ordem social, cultural e ambiental, o que 
pressupõe a construção de edifícios 
destinados a fins museológico e de 
divulgação da ciência e tecnologia, 
podendo incluir também espaços 
comerciais; 

 
G. Reconhecendo a importância do lugar e 

prosseguindo uma estratégia de 
desenvolvimento equilibrado do território, o 
Município de Loures consagrou em sede de 
PDM uma Subunidade Operativa de 
Planeamento e Gestão expressamente 
dedicada à Quinta dos Remédios – a 

SUOPG 23, na qual se impõe como 
objetivos a construção de um polo no 
domínio da ciência e tecnologia, a 
reabilitação da casa da Quinta dos 
Remédios e a preservação da zona verde, 
com funções de fruição pública e atividades 
pedagógicas; 

 
H. A SUOPG 23 – Quinta dos Remédios – 

impõe que a execução de operações 
urbanísticas se realize através de Plano de 
Pormenor; 

 
I. Em 9 de junho de 2015, o Município e o 

Instituto Superior Técnico celebraram um 
protocolo de colaboração através do qual 
estabeleceram as bases orientadoras da 
futura utilização da Quinta dos Remédios; 

 
J. Nesta mesma data, pela deliberação sobre 

a proposta n.º 255/2015, o Município iniciou 
a elaboração do Plano de Pormenor da 
Quinta dos Remédios, aprovando os 
termos de referência, e posteriormente 
alterados por deliberação sobre a proposta 
n.º 511/2018, de 21/11/2018; 

 
K. A informação do serviço constante da 

INF/22/DPU/PA/2021 e os despachos da 
chefe de Divisão da DPU, e do Sr. Diretor 
do DPGU (com registo n.º E/67952/2021), 
os quais propõem a aprovação da minuta 
de contrato para planeamento. 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, 
do artigo 23º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 e 
ainda nos termos do artigo 47º da Lei 31/2014 
e artigo 79º a 81º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial aprovado 
pelo D.L. n.º 80/2015: 
 

 A aprovação da minuta do contrato 
para planeamento em anexo entre 
o Município de Loures e o Instituto 
Superior Tecnico para a Quinta dos 
Remédios;  
 

 Submeter a discussão pública a 
presente proposta pelo prazo de 10 
dias úteis. 

 
Loures, 7 de julho de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato para 
Planeamento, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332244//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
MMIINNUUTTAA  DDEE  AACCOORRDDOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  IIIIMMOOCCOOMMÉÉRRCCIIOO  ––  
SSOOCCIIEEDDAADDEE  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA,,  SS..AA..,,  
AAUUTTOORRIIZZAANNDDOO  AA  CCOOMMPPRRAA  DDEE  LLOOTTEESS  EE  OO  
IINNIICCÍÍOO  DDOO  PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  PPLLAANNOO  DDEE  PPOORRMMEENNOORR  NNOO  
BBAAIIRRRROO  DDAA  PPEETTRROOGGAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. O Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal, 

constituiu direitos de edificação, ao abrigo do 
qual, a Imocomércio - Sociedade Imobiliária 
S.A. veio a apresentar, por aditamento, um 
projeto de Loteamento para este local; 

 
B. Embora a atual administração municipal 

entenda que projeto de loteamento 
apresentado pela Imocomércio é 
desadequado devido aos impactos com 
aumento da densidade populacional, 
sobrecarga das infraestruturas e retirada do 
coberto vegetal, os serviços municipais 
emitiram parecer para deferimento, por total 
fundamento legal do projeto de loteamento 
por se enquadrar no Plano de Pormenor 
aprovado; 

 
C. Ainda assim, a administração, ponderou 

outras formas de recusa, solicitando-se 
parecer jurídico para o efeito, o qual 
considerou que a violação de direitos 
conferidos pelo plano, acarretava 
responsabilidade civil e criminal para os 
titulares dos órgãos que o recusassem sem 
fundamento legal; 

 
D. Não obstante o facto, o Município procurou 

alternativas de projeto menos impactantes, 
continuando a negociar com o promotor; 

 
E. O município chegou a analisar, a compra da 

totalidade dos direitos de edificação pela 
autarquia, tendo em julho de 2019 mandado 
avaliar os 88 lotes previstos no Plano de 
Pormenor, obtendo o valor de €:98.000,00 / 
lote; 

 

F. Se concluiu que o preço para aquisição 
global seria demasiado oneroso e 
desproporcionado para o erário público; 

 
G. Ainda assim, o Município e o promotor têm 

mantido dialogo no sentido de mitigar os 
impactos do loteamento; 

 
H. Se constatou que a área ocupada pelos lotes 

462 a 471, interrompe a continuidade da 
mata do Bairro da Petrogal, uma zona a que 
a população se habitou a disfrutar; 

 
I. No decurso desta concertação permanente 

com o promotor o Município propôs-se 
adquirir estes 10 Lotes, e a Imocomércio 
aceitou; 

 
J. O preço de venda proposto pelo promotor foi 

de €: 935.000,00, a pagar em 4 anos, 
conforme memorando de entendimento, o 
que dá um valor aceitável face à avaliação 
municipal. 

 
K.  A edificabilidade adquirida pela compra dos 

lotes é transferida para outra parcela dentro 
da área do Loteamento, (para a Parcela E8), 
para realização de fins públicos municipais, 
como a habitação jovem, habitação a custos 
controlados ou realojamento de população, 
no âmbito de programas específicos 
previstos no artigo 12º do regulamento do 
PDM de Loures, ou outro uso de 
equipamento que se julgue adequado, 
nomeadamente um Centro de Saúde; 

 
L. Tal alteração ao loteamento só é possível 

através de alteração ao Plano de Pormenor 
do Bairro da Petrogal; 

 
M. Uma alteração ao Plano de Pormenor 

permitirá integrar a área dos lotes adquiridos 
no domínio público para espaços verdes e 
equipamento, diminuindo a densidade 
ocupacional naquele local, permitindo mais 
espaço livre para fruição da população; 

 
N. A abertura sempre demonstrada pelo 

promotor em chegar a um consenso com o 
Município de Loures; 

Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, ao abrigo do disposto 
nas alíneas h) e i) do n.º 1 do artigo 25º e das 
alíneas a) e ccc) do artigo 33º, do anexo I, da 
Lei 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere: 
 

Aprovar e submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal, a minuta do 
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protocolo de acordo com a Imocomercio – 
Sociedade Imobiliária S.A. em anexo, 
autorizando: 
 

a) a compra dos Lotes 462 a 471 
do Bairro da Petrogal, pelo 
preço de €: 935.000,00, 
repartido por 4 anos; 
 

b) o inicio do processo de 
elaboração de alteração ao 
Plano de Pormenor do Bairro 
da Petrogal no pressuposto de: 

 
a.  extinção dos lotes 462 

a 471 e manutenção 
desta área como 
continuidade de espaço 
verde e  
 

b. transferência dos 
direitos de 
edificabilidade para 
parte da parcela E8 para 
programa especifico da 
habitação jovem, 
habitação de custos 
controlados ou 
realojamento de 
populações, ou outro 
uso de equipamento 
que se julgue 
necessário. 

 
(…) 
 
Loures, 8 de julho 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, 
da Senhora Vereadora e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 
 
NOTA DA REDAÇÃO:  A Minuta do Protocolo de 
Acordo, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332255//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  22  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  EEXXIIGGÍÍVVEEIISS  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RRPPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  ((PPRROOCC..ºº  6666..114422//UURRBB__LL__EE  ––  
MMAARRIIAA  DDEE  FFÁÁTTIIMMAA  MMAACCHHAADDOO  GGRRIILLOO)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. Maria de Fátima Machado Grilo requereu 

uma licença administrativa para o prédio sito 
na Rua Doutor José Agostinho Duarte 
Turras, na localidade de Zambujal, na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, no sentido de neste lhe ser 
autorizadas: 

 
a. obras de demolição de uma 

construção anterior a 1951 (em 
ruína), e  

 
b. nova construção de moradia; 

 
B. De acordo com os critérios de 

dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a edificação de 1 fogo 
exigiria a capitação de estacionamento de 2 
lugares, em cumprimento do disposto no 
anexo IV do RPDM; 

 
C. É tecnicamente impossível dotar o interior do 

imóvel de estacionamento, dada a sua 
inserção urbana, a impossibilidade de prever 
cave ou outras soluções para 
estacionamento por reduzida profundidade 
da parcela de terreno e a sua contiguidade 
com construções antigas; 

 
D. Para o prédio preexistem no local três artigos 

autónomos, cada um para habitação, os 
quais já não são dotados de estacionamento; 

 
E. A exigência de estacionamento pode ser 

excecionada nos termos do disposto no n.º 
3, dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) do 
artigo 33º do RMEU; 

 
F. O parecer favorável da Junta de Freguesia da 

União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, expresso no documento 
E/60947/2021; 
 

G. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho do Sr. Diretor do DPGU expressos 
na informação n.º 218/2021/DGU/JC 
(registada em sistema com o n.º 
E/60013/2021), é aplicável a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento; 
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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 
o n.º 1 alínea c) do artigo 33º do RMEU, 
aprovar: 
 

A isenção do cumprimento de 2 (dois) 
lugares de estacionamento, para 
resposta ao pedido de licença 
administrativa de obras de edificação 
na Rua Doutor José Agostinho Duarte 
Turras, Zambujal, formulado por Maria 
de Fátima Machado Grilo, no âmbito do 
processo n.º 66142/URB_L_E. 

 
(…) 
 
Loures, 7 de julho de 2021, 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Senhor Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332266//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  EESSCCOOLLAA  
CCOOMMVVIIDDAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que:  
 
A. A Portaria n.º 272-A/2017 de 13 de setembro 

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

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

 
C. A Associação Escola Comvida, entidade 

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

 
D. Na proposta de deliberação de Câmara n.º 

59/2021, de 10.02.2021, foi aprovada a 
transferência referente ao 1º período letivo 
de 2020/2021. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a transferência de verba 
no valor de 668,25€ (seiscentos e sessenta e oito 
euros e vinte e cinco cêntimos), referentes ao 2.º 
e 3.º períodos letivos, para a Associação Escola 
Comvida, nos moldes previstos na Informação n.º 
89/DISE/HG, de 25.06.2021. 
 
 
Loures, 6 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Senhor Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias)  
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332277//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO  ÁÁSS  
IINNSSTTIITTUUIIÇÇÕÕEESS  DDOO  SSEETTOORR  SSOOCCIIAALL  
SSOOLLIIDDÁÁRRIIOO  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS  
PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS  DDEE  
CCOONNSSEERRVVAAÇÇÃÃOO  DDEE  IIMMÓÓVVEEIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO    

 
Considerando que: 
 
A. Decorrente do contexto pandémico atual, a 

Câmara Municipal de Loures decidiu criar, no 
âmbito das suas competências, um apoio 
financeiro extraordinário à realização de 
obras de conservação de imóveis; 
 

B. Este financiamento visa apoiar as instituições 
do sector social solidário do concelho de 
Loures que, apesar das dificuldades 
financeiras resultantes da pandemia covid-
19, não deixaram de realizar investimentos 
no sentido de melhorar e adaptar as suas 
instalações, aumentando, desta forma, a 
qualidade das respostas sociais que prestam 
à população do concelho; 

 
C. O período de submissão de candidaturas 

decorreu entre os dias 8 e 21 de junho de 
2021, prevendo, este apoio extraordinário, 
comparticipar em 50% a despesa 
apresentada e elegível, até um limite máximo 
de € 25.000,00 (vinte e cinco mil euros). 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
previsto na alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, delibere aprovar a comparticipação dos 
seguintes valores, às sequentes entidades que 
submeteram candidaturas no âmbito do Apoio 
Financeiro Extraordinário à Realização de Obras 
de Conservação de Imóveis: 
 

NIPC Entidade 
Apoio 

Financeiro 

501 
513 
671 

Associação Comunitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Sacavém 

2.497,50 € 

506 
542 
955 

Associação de Apoio aos 
Profissionais do Hospital de 

Santa Maria 

1.982,00 € 

502 
773 
430 

Associação de Reformados, 
Pensionistas e Idosos da 

Freguesia de Unhos 

95,42 € 

503 
045 
020 

Associação Dr. João Santos 19.394,31 € 

500 
962 
081 

Associação Luiz Pereira 
Motta 

5.924,34 € 

501 
805 
613 

Associação Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 

Idosos de Camarate 

859,00 € 

507 
837 
657 

Casa do Gaiato de Lisboa 12.600,00 € 

504 
359 
860 

Casa do Professor de Loures 200,00 € 

501 
382 
399 

Centro Cultural e Social de 
Stº António dos Cavaleiros 

4.210,96 € 

501 
737 
693 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 

Idosos da Apelação 

750,00 € 

501 
706 
410 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de Santa Iria da Azóia 

6.000,00 € 

501 
687 
246 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 
Idosos de São João da Talha 

583,12 € 

502 
466 
952 

Comissão Unitária de 
Reformados, Pensionistas e 

Idosos do Prior Velho 

1.082,05 € 

502 
708 
697 

CREACIL - Cooperativa de 
Reabilitação, Educação e 
Animação Comunidade 

Integrada do Concelho de 
Loures, C.R.L. 

4.650,31 € 

502 

909 

927 

Nuclisol Jean Piaget – 
Associação para o 

Desenvolvimento da Criança, 
a Integração e a 
Solidariedade 

1.759,50 € 

 
 
Loures, 6 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Senhor Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332288//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  LLEEVVAANNTTAAMMEENNTTOO  DDEE  
ÓÓNNUUSS  DDEE  IINNAALLIIEENNAABBIILLIIDDAADDEE  RREEFFEERREENNTTEE  AA  
HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  LLOOCCAALLIIZZAADDAA  NNOO  BBAAIIRRRROO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDAA  MMAANNJJOOEEIIRRAA  SSEEMM  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO  
PPEECCUUNNIIÁÁRRIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  

 
Considerando que: 
 
A. O processo de realojamento das famílias na 
Parcela/Praceta Central do Bairro Municipal da 
Manjoeira, em Santo antão do Tojal, remonta a 
1970, designadamente com os projetos SAAL 
(Serviço Ambulatório de Apoio Local); 
 
B. Na sequência da emissão das respetivas 
rendas em novembro de 2008 pela Autarquia, 
parte dos moradores manifestaram 
oposição/discordância quanto ao regime aplicável 
e ao pagamento de renda; 
 
C. Em agosto de 2009, a Autarquia submeteu a 
aprovação em Reunião de Câmara uma 
“Proposta de alienação dos fogos municipais 
localizados na Praceta Central do Bairro 
Municipal da Manjoeira, freguesia de Santo Antão 
do Tojal”, a qual foi aprovada por maioria, com a 
alteração da taxa de desconto de 80% para 85%; 
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D. Nesta proposta consta, entre outras, a 
obrigação, para os fogos adquiridos, do registo do 
ónus de inalienabilidade pelo prazo de 10 anos e 
que a autorização do levantamento do dito ónus, 
antes de decorrido o aludido prazo, implica o 
pagamento de uma compensação pecuniária de 
acordo com a fórmula aí constante, sendo que a 
referida “… compensação corresponde à 
diferença entre o valor de venda do Município e a 
primeira alienação a terceiros.”;  
 
E. No dia 11 de junho de 2013, a requerente 
Maria Amélia Costa Bronze, e o então cônjuge, 
Pedro Miguel Oliveira da Silva Bronze, 
celebraram a escritura pública de compra e venda 
da habitação sita no Bairro Municipal da 
Manjoeira, Rua do Norte, n.º 31, em Santo Antão 
do Tojal, perante o notário privativo do Município 
de loures, pelo montante de 7.755,00€, tendo 
assim já decorrido 8 anos; 
 
F. O referido ónus de inalienabilidade, resultante 
de negócio jurídico entre as partes tem natureza 
obrigacional, i.e., tais restrições vinculam as 
pessoas determinadas entre as quais foram 
constituídas (vendedor e comprador), mas não 
em relação a terceiros, cfr. previsto no art.º 1306.º 
do Código Civil; 
 
G. Por sentença homologatória do Juízo de 
Família e Menores de Loures, datada de 10 de 
maio de 2021, foi acordado quanto à casa de 
morada de família o seguinte: “Declaram que 
existe casa de morada de família, sita no Bairro 
Municipal da Manjoeira, Rua Norte, n.º 31, 2660-
190 Santo Antão do Tojal, ficando a mesma 
atribuída à cônjuge mulher; 
 
H. Para a concretização do acordado quanto à 
atribuição da casa de morada de família em sede 
de processo de divórcio, através da respetiva 
escritura pública e necessário registo para que a 
propriedade do imóvel seja transferida apenas 
para a requerente, identificada na informação em 
anexo (atual coproprietária e anterior cônjuge do 
outro coproprietário), a representante legal do 
requerente veio apresentar pedido a esta 
Autarquia para que se pronuncie quanto à “ … 
garantia de carácter obrigacional, tendo em 
consideração que a fração supra descrita não 
será alienada a um terceiro, mas sim, uma 
partilha por divórcio, mantendo-se na propriedade 
da ora Requerente ( proprietária original)……”; 
 
I. Este pedido não é mais do que a autorização 
de levantamento do ónus de inalienabilidade sem 
pagamento da compensação fixada na dita 
deliberação pela Câmara Municipal; 
 

J. Apesar de se tratar de uma alienação durante 
o período de dez anos, a mesma será efetuada a 
favor de um 1(um) dos atuais coproprietários, 
decorrente de processo de divórcio, e não de um 
terceiro; 
 
K. A ora coproprietária não terá qualquer 
vantagem/benefício/ganho económico imediato 
decorrente da alienação, tendo ao invés disso de 
pagar tornas ao outro coproprietário/ex-cônjuge, o 
qual irá receber uma quantia indeterminada, 
donde não parece resultar uma ação 
especulativa; 
 
L. A ora coproprietária continuará a destinar o 
imóvel, exclusivamente, à sua habitação própria e 
permanente, respeitando a condição fixada na 
deliberação e escritura acima mencionadas. 
 
Tenho a hora de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 23.º, n.º 2, alínea g) e artigo 
33.º, n.º 1, alínea g) da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a autorização de levantamento do ónus de 
inalienabilidade referente à habitação sita na Rua 
do Norte, n.º 31, em Santo Antão do Tojal, 
freguesia de Santo Antão e São Julião do Tojal, 
sem pagamento da compensação fixada na 
deliberação de R.C. datada de 20.08.2009 e 
também constante na respetiva escritura publica 
datada de 11.06.2013, a fim dos atuais 
coproprietários e ex-cônjuges efetuarem a 
transmissão/alienação da dito imóvel a favor 
apenas da requerente, cfr. decorre da respetiva 
sentença homologatória de divórcio datada de 
10.05.2021.   
 
Loures, 8 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e o Senhor Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias)  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  332299//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDAA  
PPOORRTTEELLAA  EE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  EEDDUUAARRDDOO  GGAAGGEEIIRROO,,  PPAARRAA  
PPRROOPPOORRCCIIOONNAARR  DDUUAASS  VVIISSIITTAASS  DDEE  EESSTTUUDDOO  
ÀÀ  EESSCCOOLLAA  NNÁÁUUTTIICCAA  DDOO  PPAARRQQUUEE  DDAASS  
NNAAÇÇÕÕEESS  DDUURRAANNTTEE  OO  AANNOO  LLEETTIIVVOO  DDEE  
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22002211//22002222,,  AA  TTOODDOOSS  OOSS  AALLUUNNOOSS  DDOO  44..ºº  AANNOO  
DDOO  EENNSSIINNOO  BBÁÁSSIICCOO  DDAA  RREEDDEE  EESSCCOOLLAARR  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. A Câmara Municipal de Loures pretende 

consolidar o projeto A.M.A. – Adaptação ao 
Meio Aquático, proporcionando duas visitas de 
estudo à Escola Náutica do Parque das 
Nações (ENPN), durante o ano letivo 
2021/2022; 

 
B. Pretende-se proporcionar a todos os alunos do 

4.º ano do ensino básico da rede escolar 
concelhia duas experiências de canoagem na 
Doca dos Olivais; 

 
C. O Agrupamento de Escolas da Portela e 

Moscavide e o Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro, no âmbito do Desporto 
Escolar, desenvolvem há largos anos 
atividades no Centro Náutico do Parque das 
Nações; 

 
D. Ambos os Agrupamentos constituíram um 

Centro de Formação para os seus cursos 
profissionais de Desporto, e integram ainda 
outras atividades decorrentes de projetos 
educativos que constam dos Planos Anuais de 
Atividades de cada ano letivo, dando 
prossecução a ambos os Projetos Educativos 
de cada Agrupamento; 

 
E. O projeto “Escola de Piratas” enquadra-se no 

âmbito do Centro de Formação Desportiva 
(CFD) de atividades náuticas, sendo 
dinamizado pelo Agrupamento de Escolas da 
Portela e Moscavide e pelo Agrupamento de 
Escolas Eduardo Gageiro; 

 
F. O projeto baseia-se nos valores que regulam o 

dia-a-dia (solidariedade, respeito, afetividade, 
confiança, responsabilidade e honestidade) e 
tem como objetivo principal desenvolver o 
estímulo pela prática de atividades náuticas. 

 
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 minuta de protocolo a celebrar 
entre o Município de Loures, o Agrupamento de 
Escolas da Portela e Moscavide e o Agrupamento 
de Escolas Eduardo Gageiro, que se encontra em 
anexo e faz parte integrante da presente 
proposta. 
 

Loures, 9 de julho de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes)  
 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333300//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OO  RROOTTAARRYY  CCLLUUBB  DDAA  PPOORRTTEELLAA,,  EE  
AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  PPAARRAA  
CCOOMMPPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDAA  OOBBRRAA  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  SSOOCCIIAALL  
CCOOMM  TTIIPPOOLLOOGGIIAA  DDEE  CCRREECCHHEE//BBEERRÇÇÁÁRRIIOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
  
Considerando que: 
  
A. No Diagnóstico Social do Concelho de Loures 

2019, o grupo de crianças e jovens é 
identificado como área prioritária de 
desenvolvimento social, sendo uma das linhas 
de intervenção recomendada o aumento da 
resposta social de Creche, atendendo à 
insuficiência de equipamentos da rede 
solidária, com uma taxa de cobertura de 
23,78%; 

B. Se verifica a dificuldade de acesso à resposta 
de Creche, não só da rede solidária, mas 
também da rede privada, sendo identificada 
pelos agentes sociais locais da União de 
Freguesias de Moscavide e Portela como um 
problema de intervenção prioritária, situação 
que se agrava aquando da integração em 
Berçário; 
 

C. Embora no território da União de Freguesias 
de Moscavide e Portela a taxa de cobertura da 
resposta social de Creche seja de 
aproximadamente 37%, na Portela verifica-se 
um valor manifestamente inferior (12,86%), 
correspondente a uma única resposta com 36 
vagas para um universo de 280 indivíduos 
com idade inferior a 3 anos (dados do Censos 
2011); 

 
D. No âmbito do PARES - Programa de 

Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais 2.0, correspondente a candidaturas ao 
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financiamento para a construção de 
equipamentos sociais tipologia de Creche, 
ocorrida no ano transato, não houve por parte 
das instituições sociais locais apresentação de 
projetos para o território da Portela; 

 
E. O ROTARY CLUB DA PORTELA tem, como é 

publicamente reconhecido, desenvolvido um 
relevante trabalho a favor da comunidade de 
Loures, e demonstrado elevada dinâmica para 
apresentação de novos projetos; 

 
F. O ROTARY CLUB DA PORTELA encontra-se 

a executar um projeto que consiste na 
construção de uma Creche/Berçário, mediante 
a ampliação do equipamento social de apoio à 
infância com resposta de Jardim de Infância 
existente na Portela, sito na Rua do 
Seminário, União de Freguesias de Moscavide 
e Portela, sendo este da maior importância 
para dar resposta a carências sociais, quer em 
qualidade, quer em quantidade; 

 
G. O projeto levado a cabo pelo ROTARY CLUB 

DA PORTELA visa a implementação de um 
equipamento social, com tipologia de 
Creche/Berçário com capacidade para 34 
utentes, representado um investimento com 
um valor total orçado em 121.472,00€ (cento e 
vinte e um mil, quatrocentos e setenta e dois 
euros);  

 
H. Para o financiamento da obra em questão, o 

ROTARY CLUB DA PORTELA efetuou uma 
candidatura junto da Rotary Foundation, 
obtendo um subsídio no valor de 63.820,00€ 
(sessenta e três mil, oitocentos e vinte euros), 
recorreu à angariação de fundos junto de 
particulares e empresas locais;  

 
I. O ROTARY CLUB DA PORTELA solicitou 

apoio financeiro ao Município, no valor de 
25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), verba em 
falta para pagamento da despesa com o custo 
total da obra. 

 
Tenho a hora 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 minuta de protocolo a celebrar 
entre o Município de Loures e o Rotary Club da 
Portela, que se encontra em anexo e faz parte 
integrante da presente proposta. 
 
 
 
Loures, 8 de julho de 2021 
  

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333322//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  
119911//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUULLHHOO,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
AADDEENNDDAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
““SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNDDUUTTAASS  EEMM  FFAAMMÕÕEESS  
––  FFAASSEE  II  ––  LLOOTTEE  11  EE  22””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. No seguimento da devolução de contrato 

anterior por parte do tribunal de Contas, se 
torna necessário proceder a adenda ao 
contrato da empreitada de “Substituição de 
Condutas em Famões – Fase I – Lote 1 e 2”, 
adjudicada no seguimento do concurso público 
CP 18/2020, PEMP/14/2020; 

 
B. O Conselho de Administração dos SIMAR 

(CA), na 91.ª reunião ordinária, do dia 9 de 
julho de 2021 aprovou a proposta n.º 191/21. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere 
aprovar, nos termos do Decreto Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua atual redação (Código da 
Contratação Pública) a proposta n.º 191/21, de 9 
de julho relativa a adenda ao contrato da 
empreitada de “Substituição de Condutas em 
Famões – Fase I – Lote 1 e 2”. 
 
Loures, 9 de julho de 2021 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Adenda ao Contrato da 
Empreitada de “substituição de condutas em 
Famões – fase I – lote 1 e 2” está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  333333//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  
NNOORRMMAASS  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMIILLIIAA  
EE  OO  PPLLAANNOO  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EESSCCOOLLAARREESS    
PPAARRAA  OO  AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002211//22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. O Serviço de Apoio à Família se reveste de 

uma importância fulcral no que respeita às 
competências e atribuições municipais na área 
da ação social escolar, na medida em que se 
destina a garantir a igualdade de 
oportunidades de acesso à educação e 
sucesso escolar de todos os alunos, 
adequando as medidas de apoio 
socioeducativo destinadas àqueles educandos 
cuja situação económica dos agregados 
familiares determina a necessidade de 
comparticipações financeiras para fazer face 
aos encargos com refeições, livros e outro 
material escolar, cumprindo-se desta forma os 
Princípios Gerais na Lei de Bases do Sistema 
Educativo; 

 
B. A escola deve funcionar a tempo inteiro e por 

isso é fundamental garantir a existência de 
uma oferta de atividades de animação e apoio 
à família organizada em períodos do dia não 
curriculares e/ou nas interrupções letivas; 

 
C. De acordo com o disposto no artigo 33.º, n.º 1, 

alínea gg) da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, compete à câmara municipal 
assegurar, organizar e gerir os transportes 
escolares. 

 
Tenho a honra de propor: 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas hh) e gg) do n. º 1 do artigo 
33.º da Lei n.º 75/2013, na sua redação atual, 
aprovar as Normas do Serviço de Apoio à Família 
e o Plano de Transportes Escolares, para o ano 
letivo 2021/2022. 
 
Loures, 9 de julho de 2021 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação a Senhora Vereadora 
Sónia Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Plano de transportes 
escolares e as Normas do serviço de apoio à 
família Ano Letivo 2021/2022 está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 246/2021 
 

de 1 de julho de 2021 
 

(registo E/77854/2021, de 2 de julho de 2021) 
 
RCM N.º 86-A/2021, DE 1 DE JULHO, QUE 
ALTERA AS MEDIDAS APLICÁVEIS A 
DETERMINADOS MUNICÍPIOS, NO ÂMBITO 
DA SITUAÇÃO DE CALAMIDADE, E AS RCM 
N.º 70-B/2021, DE 04 DE JUNHO, A RCM N.º 74-
A/2021, DE 9 DE JUNHO. 
 
Considerando que: 
 
A. O Governo tem vindo a avaliar a cada sete 

dias—com base, designadamente, nos dados 
epidemiológicos verificados em cada 
município—o âmbito de aplicação territorial 
das regras sanitárias; 

 
B. A pandemia da doença COVID -19 se 

encontra numa fase de crescimento, 
associada à presença e proliferação de 
variantes de preocupação, registando -se um 
aumento da incidência, bem como do número 
de infetados e internados; 
 

C. Nesse sentido, o Governo entende justificar-se 
a adoção de novas medidas de mitigação e 
contenção, bem como o reforço da 
necessidade de manter todos os cuidados que 
nos têm acompanhado desde o início desta 
pandemia; 
 

D. Para o efeito, o Governo publicou a RCM n.º 
86-A/2021, de 1 de julho, em que determina 
que devem alterar-se as medidas aplicáveis a 
determinados municípios, no âmbito da 
situação de calamidade; 

E. Na sequência da publicação desta RCM, ficou 
determinado que os municípios: Alcochete, 
Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, 
Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, 
Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de 
Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, 
São Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, 
Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de 
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Xira, são considerados «municípios de risco 
elevado» para efeitos de aplicabilidade 
daquelas medidas até à próxima revisão;  
 

F. Por sua vez, para além dos municípios de 
Albufeira, Lisboa e Sesimbra, os municípios de 
Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, 
Constância, Loulé, Loures, Mafra, Mira, Moita, 
Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sintra e 
Sobral de Monte Agraço passam a enquadrar -
se nas medidas respeitantes aos «municípios 
de risco muito elevado» — aos quais 
continua será aplicável as medidas 
respeitantes aos «municípios de risco muito 
elevado» — perante a verificação de duas 
avaliações acima dos 240 casos por 100 mil 
habitantes; 

 
G. Em acréscimo à situação epidemiológica 

agravada que se regista nos municípios que 
se encontram sujeitos às regras de «risco 
elevado» e «risco muito elevado», o Governo 
determina que os cidadãos que se 
encontrem nestes municípios devem 
abster-se de circular em espaços e vias 
públicas, bem como em espaços e vias 
privadas equiparadas a vias públicas, e 
permanecer no respetivo domicílio, todos 
os dias da semana no período 
compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 
h; 

 
H. Face a este contexto epidemiológico, é 

igualmente prorrogada a limitação à 
deslocação ou circulação de e para a Área 
Metropolitana de Lisboa, no período 
compreendido entre as 15:00 h do dia 2 de 
julho de 2021 e as 06:00 h do dia 5 de julho 
de 2021. Em que, para além das exceções já 
anteriormente aplicáveis (artigo 11 do Decreto 
n.º 9/2020, de 21 de novembro, com as 
necessárias adaptações), passa também a ser 
admitida a circulação mediante apresentação 
de comprovativo de realização laboratorial de 
teste com resultado negativo, nos termos 
previstos na presente resolução, ou, 
alternativamente, mediante apresentação do 
Certificado Digital COVID da União Europeia; 
 

I. Se continua a considerar essencial que se 
mantenha a necessidade 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, designadamente a redução de 
movimentações geográficas e os encontros 
familiares, de outros eventos e convívios 
sociais; 

J. A mitigação do contágio e da propagação do 
vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 é 

fundamental na salvaguarda da saúde e 
segurança da população, pelo que ficam em 
confinamento obrigatório, em estabelecimento 
de saúde, no respetivo domicílio ou noutro 
local as pessoas doentes e em vigilância ativa; 

 
K. A presente RCM n.º 86-A/2021, de 1 de julho, 

constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o 
preenchimento do tipo de crime de 
desobediência; 

 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, dos 
artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual, por 
força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, 
da base 34 da Lei n.º 95/2019, de 4 de 
setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 
21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea 
g) do artigo 199.º da Constituição, resolveu, 
através da RCM n.º 86-A/2021, de 1 de julho, 
alterar a RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho, a 
RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, declarar a 
prorrogação da situação de calamidade em 
todo o território nacional continental, alterar 
algumas das regras aplicáveis e em vigor, até 
às 23:59 h do dia 11 de julho de 2021, com 
efeitos a partir das 00:00 h do dia 2 de julho de 
2021, sem prejuízo de eventuais renovações 
nos termos da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 
 
Área Metropolitana de Lisboa 
 
 É novamente proibida a circulação de e 

para a AML a partir das 15 h do dia 2 de 
julho até 6 h do dia 5 de julho de 2021.  
 

 É ainda admitida a circulação mediante 
apresentação: 

 
 de comprovativo de realização 

laboratorial de teste de amplificação de 
ácidos nucleicos (TAAN) realizado nas 72 
horas anteriores à sua apresentação; 
 

 de comprovativo de realização 
laboratorial de teste rápido de antigénio 
(TRAg) para despiste da infeção por SARS-
CoV-2 com resultado negativo, realizado 
nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação; 

 
 do Certificado Digital COVID da UE, que 

dispensa a apresentação de comprovativo 
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de realização de teste para despiste da 
infeção por SARS-CoV-2. 

 
Limitações nos municípios de Risco Elevado e 
Muito Elevado 
 
Com efeitos às 00:00 h do dia 2 de julho, para 
o novo período de calamidade são qualificados 
como: 
 
 Municípios de risco muito elevado, sujeitos 

às medidas específicas aplicáveis: Albufeira, 
Lisboa e Sesimbra, Almada, Amadora, 
Barreiro, Cascais, Constância, Loulé, Loures, 
Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, 
Seixal, Sintra e Sobral de Monte Agraço. 
 

 Limitações à circulação diariamente, no 
período compreendido entre as 23:00 h e as 
05:00 h, os cidadãos devem abster -se de 
circular em espaços e vias públicas, bem 
como em espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas, e permanecer 
no respetivo domicílio. 

 
Continuam aplicáveis as regras de 
teletrabalho e desfasamento de horário; no 
território continental continua em vigor a 
organização desfasada de horários e o 
teletrabalho em situações específicas (como 
trabalhadores no regime excecional de proteção 
de imunodeprimidos e doentes crónicos); nos 
municípios de risco o teletrabalho segue o regime 
excecional e transitório de reorganização do 
trabalho e de minimização de riscos (para além 
das situações de teletrabalho em casos 
específicos).  
 
Mantêm-se encerradas as atividades 
recreativas, de lazer e diversão (como discotecas, 
bares e salões de dança ou de festa, parques de 
diversões, parques recreativos e similares, salvo 
casos admitidos) ou instalações semelhantes, 
bem como desfiles e festas populares ou 
manifestações folclóricas ou outras de qualquer 
natureza em espaços abertos, nas vias públicas 
ou em espaços privados equiparados. Continuam 
fechados os bares e afins, e os espaços de jogos 
e apostas (salões de jogos e salões recreativos). 
 
Regras aplicáveis aos Municípios de risco 
muito elevado: 
 

 Teletrabalho obrigatório quando as 
atividades o permitam; 

 
 Restaurantes, cafés e pastelarias (no 

interior, máximo de quatro pessoas por 
grupo; 

 

 Em esplanadas, máximo de seis pessoas 
por grupo) até às 22:30 h durante a 
semana e até às 15:30 h ao fim de 
semana e feriados; 

 
 Espetáculos culturais até às 22:30 h;  

 
 Casamentos e batizados com 25 % da 

lotação; 
 

 Comércio a retalho alimentar até às 21:00 
h durante a semana e até às 19:00 h ao 
fim de semana e feriados; 

 
 Comércio a retalho não alimentar até às 

21:00 h durante a semana e até às 15:30 
h ao fim de semana e feriados; 

 
 Permissão de prática de modalidades 

desportivas de médio risco, sem público; 
 

 Permissão de prática de atividade física 
ao ar livre até seis pessoas e ginásios 
sem aulas de grupo; 

 
 Eventos em exterior com diminuição de 

lotação, a definir pela DGS; 
 

 Lojas de Cidadão com atendimento 
presencial por marcação. 

 
Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e 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 
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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 possibilidade de realização de 

eventos, em espaço fechado ou ao ar 
livre, que impliquem a concentração de 
pessoas, desde que tenham sido 
autorizados pelas entidades competentes, 
sujeitos a plano de contingência e 
orientações específicas da Autoridade de 
Saúde Local; em eventos de natureza 
familiar, incluindo casamentos e batizados, 
não são permitidas aglomerações de 
pessoas em lotação superior a 25% da 
capacidade do espaço em que sejam 
realizados; 
 

2.  A realização de atividades desportivas, 
de médio risco, sem aulas de grupo em 
ginásios e academias, bem como a 
atividade física ao ar livre, com limite de 
pessoas (seis) e nos termos definidos 
pela DGS; nos pavilhões municipais e 
outras instalações desportivas, as 
atividades desportivas (aulas, treinos e 
competições) e todas as atividades de 
treino e competitivas amadoras, incluindo 
de escalões de formação, sem a presença 
de público e regras a definir pela DGS; 

 
3. A continuidade da atividade das 

piscinas municipais, designadamente 
para a prática de atividade física e 
desportiva de pessoas portadoras de 
deficiência, de treino de atletas de 
competição previstos na legislação em 
vigor e atividades físicas e desportivas de 
baixo e médio risco, designadamente de 
âmbito escolar, condicionadas aos termos 
e orientações específicas da DGS – 
Direção Geral de Saúde; 
 

4. A continuidade da atividade nos polos 
da Academia dos Saberes e de todas as 
ações externas de formação e 
sensibilização pública dinamizadas a partir 
destes equipamentos, condicionada ao 
cumprimento das regras específicas da 
DGS; 

 
5.  A continuidade da atividade e 

funcionamento da creche municipal, 
assim como de outros níveis de ensino, 

condicionados às orientações específicas 
e/ou aos pareceres técnicos emitidos pela 
DGS – Direção Geral de Saúde - 
Autoridade Saúde Concelhia, quanto ao 
seu funcionamento; 
 

6.  A manutenção da atividade e 
funcionamento de bibliotecas, dos 
arquivos municipais, dos museus, 
monumentos, palácios e sítios 
arqueológicos ou similares, cinemas, 
teatros, auditórios e salas de 
espetáculos, garantindo o cumprimento 
das normas e as instruções definidas 
pela DGS referentes ao distanciamento 
físico, higiene das mãos e superfícies, 
etiqueta respiratória; os equipamentos 
culturais cujo funcionamento seja admitido 
nos termos da presente resolução 
encerram às 22,30 h; 

 
7. O funcionamento pleno dos serviços 

públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas 
e de gestão de recursos humanos, 
incluindo o regime laboral de teletrabalho e 
retomando o atendimento presencial, de 
preferência com marcação prévia; 

 
8. A retoma do funcionamento de todos os 

serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias, privilegiando o 
atendimento com marcação prévia; 

 
9. A manutenção de regras de organização 

de trabalho, teletrabalho, distanciamento 
físico e regras sanitárias aplicáveis; 

 
10. A manutenção das atividades de feiras 

e mercados de rua, continua 
condicionada à evolução da situação 
epidemiológica e à decisão das respetivas 
entidades gestoras (Juntas/Uniões de 
Freguesias), sujeitas à execução dos 
respetivos “planos de contingência” e 
parecer da Autoridade de Saúde; 
acompanhadas de ações de sensibilização 
de todos os feirantes e comerciantes, 
relativas à execução do “plano de 
contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de 
todas as regras aplicáveis a este tipo de 
eventos; 

 
11. As atividades de comércio de retalho 

alimentar e não alimentar passam a 
funcionar de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento, com o limite até 
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às 21 h durante a semana e até às 15,30h 
ao fim de semana e aos feriados; 

 
12. O atendimento no interior dos 

restaurantes, cafés e pastelarias, com o 
limite máximo de 4 (quatro) pessoas por 
mesa no seu interior, e o limite de 6 (seis) 
pessoas por mesa em esplanadas; não 
são permitidas o alargamento de 
esplanadas e a colocação de écrans de 
televisão no exterior dos 
estabelecimentos para visionamento 
dos jogos do campeonato europeu de 
futebol, atento o princípio da precaução 
em saúde pública; o horário da 
restauração, cafés e pastelarias podem 
funcionar até às 22,30 h durante a semana 
e 15,30h ao fim de semana e feriados; 

 
13. Continua proibida a venda de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos de 
comércio a retalho, incluindo 
supermercados e hipermercados e em 
take-away (a partir das 21:00h), aplicável 
até às 06:00 h; 

 
14. O funcionamento, mediante marcação 

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

 
15. A continuidade de funcionamento e da 

atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, 
deve continuar a ser acompanhada pela 
implementação de medidas higieno-
sanitárias e observadas todas as regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 
físico determinadas pela DGS; 

 
16. O funcionamento da atividade nos 

cemitérios e as cerimónias fúnebres, 
continuam condicionadas à adoção de 
medidas organizacionais de acordo com as 
regras definidas para cada equipamento, à 
limitação do número de presenças, e ao 
controlo das distâncias de segurança; na 
realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, dos limites anteriormente 
fixados, não pode resultar a 
impossibilidade da presença no funeral de 
cônjuge ou unido de facto, ascendentes, 
descendentes, parentes ou afins; 

 
17. A continuidade da atividade de 

fiscalização da LouresParque — 
Empresa Municipal de Estacionamento 
de Loures, EM. no cumprimento do 
pagamento do estacionamento tarifado 

à superfície, e a retoma do atendimento 
presencial, de preferência com marcação 
prévia; 
 

18. A continuidade da atividade regular dos 
serviços de fiscalização, nas várias 
áreas de competência municipal, 
condicionadas às medidas de segurança 
sanitária exigíveis; 

 
19. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para 
iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas, continuará a ser 
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; 

 
20. O funcionamento de todos os parques 

infantis e recreativos para crianças, 
equipamentos de diversão e similares 
(incluindo parques de diversão infantil 
de natureza privada) devendo, no 
entanto, a circulação e permanência 
nestes equipamentos respeitar as 
regras sanitárias aplicáveis e as 
recomendações específicas para os 
espaços em causa definidas pela DGS; 

 
21. Continuam abertos ao público os 

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; 

 
22. 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; 
 

23.   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; 
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24. Apesar da retoma do atendimento 
presencial, continua a recomendar-se 
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; 

 
25. 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; 

 
26.  A Continuação das medidas de isenção 

da aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro 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 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até ao 
final do mês de janeiro de 2022; 

 
27. 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; 

 
28. A manutenção da insistência junto do 

Governo, para a necessidade do reforço 
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; e a 
concretização de uma efetiva gestão 
regional da capacidade de resposta 
hospitalar; 

 
 

29. Finalmente, apelar à população do 
concelho de Loures para que continue a 
adoptar 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: 

 
- Seguindo 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; 

 
-  Informar-se e esclarecer-se junto das 

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

 
-  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 nas Resoluções de 
Conselho de Ministros n.º 86-A/2021, de 1 de 
julho, a RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho,  a 
RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, que 
declaram a situação de calamidade pública, no 
âmbito da pandemia da doença Covid-19, 
alterando as medidas aplicáveis, entrando em 
vigor às 00:00 h do dia 2 de julho de 2021 e 
cessando às 23:59 horas do dia 11 de julho 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 248/2021 
 

de 9 de julho de 2021 
 

(registo E/81444/2021, de 12 de julho de 2021) 
 
 

RRCCMM  NN..ºº  9911--AA//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUULLHHOO,,  QQUUEE  
AALLTTEERRAA  AASS  MMEEDDIIDDAASS  AAPPLLIICCÁÁVVEEIISS  AA  
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DDEETTEERRMMIINNAADDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  SSIITTUUAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAALLAAMMIIDDAADDEE,,  EE  AASS  RRCCMM  
NN..ºº  7700--BB//22002211,,  DDEE  0044  DDEE  JJUUNNHHOO,,  AA  RRCCMM  NN..ºº  7744--
AA//22002211,,  DDEE  99  DDEE  JJUUNNHHOO..  
 
Considerando que: 
 
A. O Governo tem vindo a avaliar a cada sete 

dias—com base, designadamente, nos dados 
epidemiológicos verificados em cada 
município—o âmbito de aplicação territorial 
das regras sanitárias; 

 
B. Na sequência dessa revisão semanal, verifica-

se que a situação epidemiológica em Portugal 
se mantém numa fase de aumento do nível de 
incidência, do número de infetados e do 
número de internados; 

 
C. Perante esta circunstância, o Governo 

continua a considerar a necessidade de 
manter a vigência da situação de calamidade, 
tendo sido a mesma prorrogada, em todo o 
território nacional continental, até às 23:59 h 
do dia 25 de julho de 2021; 

 
D. Portugal tem agora 33 concelhos com uma 

situação de risco muito elevado (incluindo 
Loures), 27 concelhos com risco elevado e 34 
concelhos em estado de alerta; 

 
E. O Governo entende justificar-se a alteração de 

novas medidas de mitigação e contenção, 
bem como o reforço da necessidade de 
manter todos os cuidados que nos têm 
acompanhado desde o início desta pandemia; 

 
F. Para o efeito, o Governo publicou a RCM n.º 

91-A/2021, de 9 de julho, em que determina 
que devem alterar-se as medidas aplicáveis a 
determinados municípios, no âmbito da 
situação de calamidade; 

 
G. Na sequência da publicação desta RCM, ficou 

determinado que sem prejuízo das regras 
sobre testes no âmbito de estabelecimentos 
educativos, de ensino e de formação 
profissional ou outras estruturas e respostas 
dedicadas a crianças e jovens, e rastreios 
efetuados nomeadamente nestes locais — os 
menores de 12 anos ficam dispensados da 
obrigação de se sujeitarem a testes de 
despistagem da infeção por SARS-CoV -2 
para efeitos do presente regime; 

 
H. Em acréscimo à situação epidemiológica 

agravada que se regista nos municípios que 
se encontram sujeitos às regras de «risco 
elevado» e «risco muito elevado», o Governo 
determina que aos sábados, domingos e 

feriados, bem como às sextas-feiras a partir 
das 19:00 h, o funcionamento de 
estabelecimentos de restauração nestes 
concelhos, para efeitos de serviço de refeições 
no interior do estabelecimento, apenas é 
permitido, salvo algumas exceções, desde que 
os clientes apresentem Certificado Digital 
COVID da UE ou sejam portadores de um 
teste com resultado negativo realizado nos 
termos da presente resolução; 

 
I. Adicionalmente, uma regra idêntica será 

aplicável em estabelecimentos turísticos ou de 
alojamento local localizados em território 
nacional continental, ficando o acesso aos 
mesmos, independentemente do dia da 
semana ou do horário — e, também neste 
caso, sem prejuízo de algumas exceções 
previstas na presente resolução—dependente 
da apresentação, pelos clientes, no momento 
do check-in, de Certificado Digital COVID da 
UE ou de um teste com resultado negativo, a 
realizar nos termos desta mesma resolução; 

 
J. Se continua a considerar essencial que se 

mantenha a necessidade 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, designadamente a redução de 
movimentações geográficas e os encontros 
familiares, de outros eventos e convívios 
sociais; 

 
K. A mitigação do contágio e da propagação do 

vírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 é 
fundamental na salvaguarda da saúde e 
segurança da população, pelo que ficam em 
confinamento obrigatório, em estabelecimento 
de saúde, no respetivo domicílio ou noutro 
local as pessoas doentes e em vigilância ativa; 

 
L. A presente RCM n.º 91-A/2021, de 9 de julho, 

constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o 
preenchimento do tipo de crime de 
desobediência; 

 
O Governo, nos termos do artigo 12.º do 
Decreto -Lei n.º 54-A/2021, de 25 de junho, dos 
artigos 12.º e 13.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 
de 13 de março, na sua redação atual, por 
força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1-
A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, 
da base 34 da Lei n.º 95/2019, de 4 de 
setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 
21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea 
g) do artigo 199.º da Constituição, resolveu, 
através da RCM n.º 91-A/2021, de 9 de julho, 
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alterar a RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, 
declarar a prorrogação da situação de 
calamidade em todo o território nacional 
continental, alterar algumas das regras 
aplicáveis em vigor, até às 23:59 h do dia 25 
de julho de 2021, com efeitos a partir das 
00:00 h do dia 10 de julho de 2021, sem 
prejuízo de eventuais renovações nos termos 
da Lei. 
 
Mantém-se, em síntese, as seguintes regras: 
 
Limitações nos municípios de Risco Elevado e 
Muito Elevado 
 
-  Às sextas-feiras a partir das 19h00, ao fim-

de-semana e aos feriados, o funcionamento 
de serviço de refeições no interior dos 
restaurantes só é permitido a clientes 
portadores de Certificado Digital COVID da 
União Europeia ou teste negativo; 

 
-  O acesso a estabelecimentos turísticos ou 

a estabelecimentos de alojamento 
local depende da apresentação pelos clientes, 
no momento do check-in, de Certificado Digital 
COVID da União Europeia ou teste negativo. 

 
Aceitam-se os seguintes testes para estes 
efeitos: 
 
-  Realização laboratorial de teste de 

amplificação de ácidos nucleicos (TAAN), 
realizado nas 72 horas anteriores à sua 
apresentação; 

  
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), verificado por entidade certificada, 
realizado nas 48 horas anteriores à sua 
apresentação;  

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 
horas anteriores à sua apresentação, na 
presença de um qualquer profissional de 
saúde ou da área farmacêutica que certifique 
a realização do mesmo e o respetivo 
resultado; 

 
-  Realização de teste rápido de antigénio 

(TRAg), na modalidade de autoteste, no 
momento, à porta do estabelecimento ou 
do espaço cuja frequência se pretende, com a 
supervisão dos responsáveis pelos mesmos. 

 
Os menores de 12 anos não têm de efetuar 
testes de despistagem para acesso a locais ou 
estabelecimentos, para participar em eventos e 
para efeitos de circulação. 
 

 Limitação da circulação na via pública a 
partir das 23h00. 
 

 Restaurantes podem funcionar até às 
22h30. Às sextas-feiras a partir das 
19h00 e aos sábados, domingos e 
feriados durante todo o dia, o acesso a 
restaurantes para serviço de refeições no 
interior é apenas permitido aos 
portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 4 
pessoas por mesa no interior e de 6 
pessoas por mesa na esplanada; 

 
 Exigência de teste negativo ou certificado 

digital para o acesso a estabelecimentos 
turísticos e de alojamento local; 

 
 Teletrabalho obrigatório quando as 

atividades o permitam; 
 

 Espetáculos culturais até às 22h30; 
 

 Casamentos e batizados com 25% da 
lotação; 

 
 Comércio a retalho alimentar até às 

21h00 durante a semana e até às 19h00 
ao fim de semana e feriados; 

 
 Comércio a retalho não alimentar e 

prestação de serviços até às 21h00 
durante a semana e até às 15h30 ao fim 
de semana e feriados; 

 
 Permissão de prática de modalidades 

desportivas de médio risco, sem público, 
e de atividade física ao ar livre até seis 
pessoas e ginásios sem aulas de grupo; 

 
 Eventos em exterior com diminuição de 

lotação, a definir pela DGS; 
 

 Lojas de Cidadão com atendimento 
presencial por marcação. 

 
Contraordenações 
 

 O regime contraordenacional aplicável 
para incrementar o cumprimento dos 
deveres decorrentes da prorrogação da 
situação de calamidade é alterado. 
Assim, clarifica-se que entre os deveres 
se incluem: 
 
-  a observância das limitações à 

circulação; 
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-  a realização de testes de diagnóstico 
de SARS-CoV-2 no acesso a serviço 
de refeições no interior dos 
restaurantes e estabelecimentos 
turísticos ou de alojamento local, ou 
para quem pretenda assistir ou 
participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou 
familiar, designadamente casamentos 
e batizados. Nestes casos, é dever 
dos participantes dos eventos ou dos 
interessados em aceder àqueles locais 
a responsabilidade pela realização do 
teste, bem como dos responsáveis 
pelos locais e estabelecimentos ou os 
organizadores dos eventos, consoante 
o que for aplicável, confirmar a 
observância da apresentação de teste. 

 
Não obstante as medidas assinaladas, considera-
se avisado, continuar a alertar para a 
necessidade de não criar situações que 
ponham em causa a capacidade hospitalar do 
País e do concelho de Loures, pese embora a 
evolução verificada na situação pandémica e 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 possibilidade de realização de eventos, 

em espaço fechado ou ao ar livre, que 
impliquem a concentração de pessoas, 
desde que tenham sido autorizados pelas 

entidades competentes, sujeitos a plano de 
contingência e orientações específicas da 
Autoridade de Saúde Local; em eventos de 
natureza familiar, incluindo casamentos e 
batizados, não são permitidas aglomerações 
de pessoas em lotação superior a 25% da 
capacidade do espaço em que sejam 
realizados; 

 
2. A realização de atividades desportivas, 

de médio risco, sem aulas de grupo em 
ginásios e academias, bem como a 
atividade física ao ar livre, com limite de 
pessoas (seis) e nos termos definidos 
pela DGS; nos pavilhões municipais e 
outras instalações desportivas, as 
atividades desportivas (aulas, treinos e 
competições) e todas as atividades de treino 
e competitivas amadoras, incluindo de 
escalões de formação, sem a presença de 
público e regras a definir pela DGS; 

 
3. A continuidade da atividade das piscinas 

municipais, designadamente para a prática 
de atividade física e desportiva de pessoas 
portadoras de deficiência, de treino de 
atletas de competição previstos na 
legislação em vigor e atividades físicas e 
desportivas de baixo e médio risco, 
designadamente de âmbito escolar, 
condicionadas aos termos e orientações 
específicas da DGS – Direção Geral de 
Saúde; 
 

4. A continuidade da atividade nos polos da 
Academia dos Saberes e de todas as 
ações externas de formação e 
sensibilização pública dinamizadas a partir 
destes equipamentos, condicionada ao 
cumprimento das regras específicas da 
DGS; 
 

5. A continuidade da atividade e 
funcionamento da creche municipal, 
assim como de outros níveis de ensino, 
condicionados às orientações específicas 
e/ou aos pareceres técnicos emitidos pela 
DGS – Direção Geral de Saúde - Autoridade 
Saúde Concelhia, quanto ao seu 
funcionamento; 

 
6. A manutenção da atividade e 

funcionamento de bibliotecas, dos 
arquivos municipais, dos museus, 
monumentos, palácios e sítios 
arqueológicos ou similares, cinemas, 
teatros, auditórios e salas de 
espetáculos, garantindo o cumprimento 
das normas e as instruções definidas 
pela DGS referentes ao distanciamento 
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físico, higiene das mãos e superfícies, 
etiqueta respiratória; os equipamentos 
culturais cujo funcionamento seja admitido 
nos termos da presente resolução 
encerram às 22,30 h; 

 
7. O funcionamento pleno dos serviços 

públicos essenciais e de interesse 
geral, integrantes do universo municipal, 
acompanhadas de medidas organizativas 
e de gestão de recursos humanos, 
incluindo o regime laboral de teletrabalho e 
retomando o atendimento presencial, de 
preferência com marcação prévia; 

 
 
8. A retoma do funcionamento de todos os 

serviços de atendimento presencial, 
incluindo as tesourarias, privilegiando o 
atendimento com marcação prévia; 
 

9. A manutenção de regras de organização 
de trabalho, teletrabalho, distanciamento 
físico e regras sanitárias aplicáveis; 

 
10. A manutenção das atividades de feiras 

e mercados de rua, continua 
condicionada à evolução da situação 
epidemiológica e à decisão das respetivas 
entidades gestoras (Juntas/Uniões de 
Freguesias), sujeitas à execução dos 
respetivos “planos de contingência” e 
parecer da Autoridade de Saúde; 
acompanhadas de ações de sensibilização 
de todos os feirantes e comerciantes, 
relativas à execução do “plano de 
contingência”, outras medidas de 
prevenção e práticas de higiene sanitária, 
garantindo sempre o cumprimento de 
todas as regras aplicáveis a este tipo de 
eventos; 

 
11. As atividades de comércio de retalho 

alimentar passam a funcionar de acordo 
com o horário do respetivo licenciamento, 
com o limite até às 21,00 h durante a 
semana e até às 19,00h ao fim de semana 
e aos feriados; 

12. As atividades de comércio de retalho não 
alimentar e prestação de serviços passam 
a funcionar de acordo com o horário do 
respetivo licenciamento, com o limite até às 
21,00 h durante a semana e até às 15,30h 
ao fim de semana e aos feriados; 

 
13. Os restaurantes, cafés e pastelarias, 

podem funcionar até às 22,30h. Às sextas-
feiras a partir das 19h00 e aos sábados, 
domingos e feriados durante todo o dia, o 
acesso a restaurantes para serviço de 

refeições no interior é apenas permitido aos 
portadores de certificado digital ou teste 
negativo. Vigora um máximo de 4 pessoas 
por mesa no interior e de 6 pessoas por 
mesa na esplanada; 

 
14. Continua proibida a venda de bebidas 

alcoólicas nos estabelecimentos de 
comércio a retalho, incluindo 
supermercados e hipermercados e em take-
away (a partir das 21:00 h), aplicável até às 
06:00 h; 

 
15. O funcionamento, mediante marcação 

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

 
16. A continuidade de funcionamento e da 

atividade de comércio a retalho e de 
prestação de serviços em 
estabelecimentos abertos ao público, 
deve continuar a ser acompanhada pela 
implementação de medidas higieno-
sanitárias e observadas todas as regras de 
ocupação, permanência e distanciamento 
físico determinadas pela DGS; 

 
17. O funcionamento da atividade nos 

cemitérios e as cerimónias fúnebres, 
continuam condicionadas à adoção de 
medidas organizacionais de acordo com as 
regras definidas para cada equipamento, à 
limitação do número de presenças, e ao 
controlo das distâncias de segurança; na 
realização de funerais e cerimónias 
fúnebres, dos limites anteriormente fixados, 
não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de 
facto, ascendentes, descendentes, parentes 
ou afins; 

 
18. A continuidade da atividade de 

fiscalização da LouresParque — Empresa 
Municipal de Estacionamento de Loures, 
EM. no cumprimento do pagamento do 
estacionamento tarifado à superfície, e a 
retoma do atendimento presencial, de 
preferência com marcação prévia; 

 
19. A continuidade da atividade regular dos 

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

 
20. A manutenção e cedência de apoio 

logístico e de outros meios para 
iniciativas ou eventos realizados por 
entidades externas, continuará a ser 
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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; 

 
21. O funcionamento de todos os parques 

infantis e recreativos para crianças, 
equipamentos de diversão e similares 
(incluindo parques de diversão infantil 
de natureza privada) devendo, no 
entanto, a circulação e permanência 
nestes equipamentos respeitar as 
regras sanitárias aplicáveis e as 
recomendações específicas para os 
espaços em causa definidas pela DGS; 

 
22. Continuam abertos ao público os 

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; 

 
23. 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; 

 
24. 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; 

 
25. Apesar da retoma do atendimento 

presencial, continua a recomendar-se 
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; 

 
26. 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; 

 
27. A Continuação das medidas de isenção 

da aplicação da indemnização moratória 
(IM)/juros às rendas de habitação 
municipal até dezembro 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 
dezembro de 2021, permitindo deste modo 
que a fatura de dezembro seja paga até ao 
final do mês de janeiro de 2022; 

 
28. 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; 

 
29.  A manutenção da insistência junto do 

Governo, para a necessidade do reforço 
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; e a 
concretização de uma efetiva gestão 
regional da capacidade de resposta 
hospitalar; 

 
30. Finalmente, apelar à população do 

concelho de Loures para que continue a 
adoptar 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: 

 
-  Seguindo 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; 

 
-  Informar-se e esclarecer-se junto das 

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

 
-  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 nas Resoluções de 
Conselho de Ministros n.º 91-A/2021, de 9 de 
julho, a RCM n.º 70-B/2021, de 04 de junho,  a 
RCM n.º 74-A/2021, de 09 de junho, que 
declaram a situação de calamidade pública, no 
âmbito da pandemia da doença Covid-19, 
alterando as medidas aplicáveis, entrando em 
vigor às 00:00 horas do dia 10 de julho de 
2021 e cessando às 23:59 horas do dia 25 de 
julho 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 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 228/DE-DIPE/RS 

 
de 1 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 1 de julho de 2021, 
pela Sr.ª Diretora de Departamento, Ana Silva 

 
(registo E/76722/2021) 

 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  ((0055  
AA  1188  DDEE  JJUULLHHOO  DDEE  22002211))  

 
Considerando a ausência da signatária por 
motivo de férias no período de 5 a 18 de julho de 
2021 e a necessidade de assegurar o regular 
funcionamento da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr. a Diretora do Departamento de Educação, 
através do Despacho n.º 116/2020, sejam 
asseguradas do seguinte modo: 
 
- 5 a 11 de julho pela Técnica Superior Patrícia 
João Ribeiro Alves Carvalho.  
 
- 12 a 18 de julho pela Técnica Superior Cristina 
Maria de Almeida Lucas. 
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à DGDMA para 
divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

A Chefe da Divisão de Planeamento e 
Intervenção Educativa 

 
 

(a)Raquel Silva 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 27/DPGU/DRU/AL/2021 

 
de 23 de junho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 30 de junho de 2021, 
pelo Sr. Diretor de Departamento, Luís 

Carvalho 
 

(registo E/73223/2021) 
 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  DDAA  
CCHHEEFFEE  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  UURRBBAANNAA 

 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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Considerando a ausência ao serviço da 
signatária, no período compreendido entre 
05/07/2021 a 09/07/2021, por motivo de férias, 
propõem-se nos termos do disposto no artigo 42º 
do Código do Procedimento Administrativo e no 
âmbito das competências que me foram 
delegadas pelo Sr. Diretor, as mesmas sejam 
asseguradas pela técnica superior Cristina 
Alexandra Soares Parreira. 
 

Adicionalmente proponho que caso a 
presente informação mereça despacho superior 
favorável a mesma seja remetida à 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação  
 
À consideração superior, 
 
Por Subdelegação do Diretor do Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística  
A Chefe de Divisão de Reabilitação Urbana 

 
 

(a)Ana Luís 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 30/DAUGI/RP/2021 

 
de 5 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 5 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 

 
(registo E/78790/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  CCHHEEFFEE  DDAA  DDAAUUGGII  PPOORR  

GGOOZZOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  EEMM  JJUULLHHOO  EE  AAGGOOSSTTOO//22002211  

À Consideração Superior 
 

          Considerando a ausência do signatário, por 
motivo de férias, no período compreendido entre 
19 de julho e 10 de agosto proponho que aos 
técnicos abaixo designados e nos períodos 
definidos lhe sejam confiados os poderes e 
competências que me foram     subdelegados por 
despacho n.º 224/2021 do Sr. Vereador Tiago 
Matias, de 21.06.2021. 
 

De 19 a 23 de julho a José António Silva Alves 
Costa, arquiteto 
 
De 27 de julho a 02 de agosto a Rita Filomena 
Gonçalves Mil-Homens, jurista 
 
De 03 a 10 de agosto a Carla Maria Lapa 
Alexandre Correia, arquiteta 
 
Para divulgação após despacho. 
 

O Chefe de Divisão 
 

 
(a)Rui Paulo 

 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 154/DSV/2021 

 
de 1 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 8 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/76967/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS..  

 
Em face da ausência da signatária, por motivo de 
gozo de férias, de 12 a 16 de julho de 2021, e 
para garantir o normal funcionamento da Divisão 
de Serviços Veterinários, proponho que as 
competências que me estão subdelegadas pelo 
Sr. Vice-Presidente através do Despacho nº 

3/2020, sejam subdelegadas na Dr. a Carla 
Alexandra Sardinha Figueiredo. 

Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação, 

À consideração superior, 
 
A Chefe de Divisão 
 
 
(a)Vanessa Grima 
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 INFORMAÇÃO n.º 093/DA/ MN 

 
de 5 de julho de 2021 

 
sobre a qual foi exarado despacho de 

concordância, datado de 10 de julho de 2021, 
pelo Sr. Vice-Presidente 

 
(registo E/78292/2021) 

 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAA  DDIIRREETTOORRAA  DDOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  AAMMBBIIEENNTTEE  DDEE  1122  AA  2200  

DDEE  JJUULLHHOO..  
 

Considerando a ausência da signatária no período 
de 12 a 20 de julho de 2021, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas no 
despacho n o 317/2020, sejam assumidas, pela 
Sra. Chefe da Divisão de Energia e 
Sustentabilidade Ambiental, Eng. a Ana João dos 
Santos Gaiolas, de 12 a 16 de julho e de 17 a 20 
de julho de 2021, pelo Sr. Chefe de Divisão de 
Zonas Verdes e Floresta, Dr. João Manuel Janeiro 
Lucas. 
 
Em caso de concordância superior, mais 
se propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

A Diretora do Departamento de Ambiente 

 
(a)Madalena Neves 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 321/DCME/ CM 

de 12 de julho de 2021 
 

sobre a qual foi exarado despacho de 
concordância, datado de 12 de julho de 2021, 

pela Sr.ª Diretora de Departamento, Amélia 
Pardal 

 
(registo E/81813/2021) 

 
SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  ((1155  

AA  3300--0077--22002211))..  

 
Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 15 a 30 de julho por 
motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n. 0 231/2021, datado de 23 de junho 
de 2021 pelos Técnicos Superiores 
 
Engenheiro Luís Soares de 15 a 21 de julho de 
2021 
 
Arquiteta Sandra Correia de 22 a 30 de Julho de 
2021 

 
Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à Secção de Expediente, 
para divulgação. 

A Chefe da Divisão de Conservação Manutenção 
de Equipamento 

 
(a)Carla Monteiro 
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AVISO nº 12522/2021 
 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  

AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  JJOOSSÉÉ  MMAANNUUEELL  
RRUUIIVVOO  SSAALLGGUUEEIIRROO..  

  
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Executivo da União 
de Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação e 
por acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria do Assistente Operacional José Manuel 
Ruivo Salgueiro nesta Câmara Municipal, a partir 
de 01 de maio de 2021, nos termos da Lei Geral 
do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na 
sua atual redação. 
 
 
20 de abril de 2021. - O Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 129, de 6 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO (extrato) nº 12523/2021 
 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDAA  

TTRRAABBAALLHHAADDOORRAA  SSAARRAA  MMAARRIIAA  MMOONNTTEEIIRROO  
DDUUAARRTTEE  CCOORRRREEIIAA..  

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Oeiras e por acordo da 
trabalhadora, foi autorizada a consolidação 
definitiva da mobilidade na categoria da Técnica 

Superior Sara Maria Monteiro Duarte Correia 
nesta Câmara Municipal, a partir de 30 de abril de 
2021, nos termos da Lei Geral do Trabalho em 
Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 
35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação. 
 
24 de maio de 2021. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 129, de 6 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 12633/2021 
 
 
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOIITTOO  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  
  

LLIISSTTAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  DDEE  OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  
HHOOMMOOLLOOGGAADDAA  

 
Para efeitos do disposto nos n.ºs 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notificam-se os candidatos ao procedimento 
concursal comum para ocupação de oito postos 
de trabalho da carreira/categoria de Assistente 
Operacional, publicado no Diário da República, 
2.ª série, N.º 105, de 16 de junho de 2020, 
através do Aviso n.º 9086/2020, da homologação 
da lista unitária de ordenação final, por despacho 
do Sr. Presidente de 20 de junho 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. 
 
 
21 de junho de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 130, de 7 de julho de 2021) 
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AVISO nº 12909/2021 
 
 

AABBEERRTTUURRAA  DDOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  DDIISSCCUUSSSSÃÃOO  
PPÚÚBBLLIICCAA  DDAA  DDEELLIIMMIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  QQUUAATTRROO  

UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEENNOOMMIINNAADDAASS  
««UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  LLOOUURREESS  

NNAASSCCEENNTTEE»»  DDEESSIIGGNNAADDAAMMEENNTTEE  UUNNIIDDAADDEE  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  0011,,  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
0022,,  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  0033  EE  UUNNIIDDAADDEE  

DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  0044  
  

Tiago Farinha Matias, Vereador da Câmara 
Municipal de Loures, no âmbito das competências 
que lhe foram delegadas por Despacho n.º 
207/2021 de 18.6.2021, 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 90.º Reunião Ordinária de 
16.06.2021, de acordo com a proposta n.º 
284/2021, deliberou por maioria dar início à 
abertura do período de discussão pública relativa 
à proposta de delimitação de 4 Unidades de 
Execução denominadas "Unidades de Execução 
de Loures Nascente", designadamente Unidade 
de Execução 01, Unidade de Execução 02, 
Unidade de Execução 03 e Unidade de Execução 
04, fixando o prazo de 20 dias úteis, com início a 
partir do 5.º dia útil após a publicação deste Aviso 
no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 - 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação de qualquer das Unidades de 
Execução de Loures Nascente. 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. 
 
21 de junho de 2021. - O Vereador, Tiago Matias. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 119, de 9 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO nº 13408/2021 
 
 

CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  
MMOOBBIILLIIDDAADDEE  NNAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDOO  

TTRRAABBAALLHHAADDOORR  RRIICCAARRDDOO  SSAAMMUUEELL  RRIIBBEEIIRROO  
 

Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por deliberação do Conselho de 
Administração dos SIMAR de Loures e Odivelas e 
por acordo do trabalhador, foi autorizada a 
consolidação definitiva da mobilidade na 
categoria do Assistente Técnico Ricardo Samuel 
Ribeiro nesta Câmara Municipal, a partir de 01 de 
julho de 2021, nos termos da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada 
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual 
redação. 
 
29 de junho de 2021. - O Chefe da Divisão de 
Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 

(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 
nº 136, de 15 de julho de 2021) 

 
 
 

AVISO (extrato) nº 13467/2021 
 
 

HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAASS  LLIISSTTAASS  UUNNIITTÁÁRRIIAASS  DDEE  
OORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  FFIINNAALL  DDOOSS  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  
CCOONNCCUURRSSAAIISS  CCOOMMUUNNSS  PPAARRAA  AA  CCAATTEEGGOORRIIAA  

DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL  
((RREEFFEERRÊÊNNCCIIAASS  44//22002200  EE  88//22002200))..  

 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-se os 
interessados que as Listas Unitárias de 
Ordenação Final dos Procedimentos Concursais 
Comuns para ocupação de postos de trabalho em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, foram 
homologadas pelo Conselho de Administração 
em reunião de 25 de junho de 2021, encontrando-
se afixadas nos placards da Divisão de Recursos 
Humanos no edifício Sede destes Serviços 
Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da Madeira, 
n.º 2, Loures, e disponíveis para consulta na 
página eletrónica www.simar-louresodivelas.pt: 
 



 

 
N.º 14 

 

 

 

16 de JULHO 
de 2021 
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Ref.ª 4/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Asfaltador, para ocupação de 3 
postos de trabalho, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
183, aviso extrato n.º 14341 de 2019/09/18, com 
o código de oferta OE202009/0820 da Bolsa de 
Emprego Público. 
 
Ref.ª 8/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Mecânico Eletricista, para ocupação 
de 4 postos de trabalho, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
183, aviso extrato n.º 14341 de 2020/09/18, com 
o código de oferta OE202009/0832 da Bolsa de 
Emprego Público. 
 
28 de junho de 2021. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado em Diário da República, 2.ª Série, 

nº 136, de 15 de julho de 2021) 
 

 
 
 

RETIFICAÇÃO 
 
 
 

Na Edição nº 13 de 1 de julho de 2021, na 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº 300/2021, onde 
se lê, como título: 
 
- “PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA 
PROPOSTA Nº 186/2021, DE 25 DE JUNHO, 
REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO 
DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE 
CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA 
URBANIZAÇÃO DA CODIVEL – FASE 1, 
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA” 

 
Deverá ler-se: 
 
- “PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA 
PROPOSTA Nº 183/2021, DE 25 DE JUNHO, 
REFERENTE AO 2º PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA AV. D. DINIS E 
REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO A ODIVELAS – FASE 

1B, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE 
DA CÂMARA” 

 
Nesta mesma Edição, na PROPOSTA DE 
DELIBERAÇÃO Nº 301/2021, onde se lê, como 
título: 
 
- “PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA 
PROPOSTA Nº 183/2021, DE 25 DE JUNHO, 
REFERENTE AO 2º PEDIDO DE 
PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE 
EXECUÇÃO DA EMPREITADA DE 
REQUALIFICAÇÃO DA AV. D.DINIS E 
REMODELAÇÃO DA REDE DE ÁGUA DE 
ABASTECIMENTO A ODIVELAS – FASE 
1B, SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE 
DA CÂMARA” 

 
Deverá ler-se: 
 
- “PARA APROVAR A DELIBERAÇÃO DO 

CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DOS 
SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE 
ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNÍCIPIOS DE 
LOURES E ODIVELAS, CONSTANTE DA 
PROPOSTA Nº 186/2021, DE 25 DE JUNHO, 
REFERENTE À ADENDA AO CONTRATO 
DA EMPREITADA DE SUBSTITUIÇÃO DE 
CONDUTAS DE DISTRIBUIÇÃO NA 
URBANIZAÇÃO DA CODIVEL – FASE 1, 
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA” 

 
 
Nesta Edição, na Informação nº 0438/DI/LL, de 
28 de junho de 2021, onde consta como 
assinatura: 
 
- Manuel Braz costa Lopes 
 
Deverá constar: 
 
- Luís Manuel Braz Costa Lopes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 302/2021 

 

 

 

5ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2021 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2021-2025 



C â m a r a M u n i c i p a l d e L o u r e s

5 ª  A l t e r a ç ã o  P e r m u t a t i v a



Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

RECEITAS CORRENTES

Impostos Diretos 59.449.731,00 59.449.731,00 59.449.731,00

Impostos Indiretos 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Taxas, Multas e Outras Penalidades 5.237.576,00 5.237.676,00 5.237.676,00

Rendimentos de Propriedade 1.892.630,00 1.892.630,00 1.892.630,00

Transferências Correntes 35.792.130,00 37.638.440,00 37.638.440,00

Venda de Bens e Serviços Correntes 12.338.783,00 12.344.783,00 12.344.783,00

Outras Receitas Correntes 17.437.378,00 17.437.378,00 17.437.378,00

Total Receitas Correntes 132.149.228,00 134.001.638,00 0,00 0,00 134.001.638,00

RECEITAS DE CAPITAL

Venda de Bens de Investimento 50.910,00 121.010,00 121.010,00

Transferências de Capital 17.748.421,00 17.957.659,00 17.957.659,00

Ativos Financeiros 16.000.000,00 16.000.000,00 16.000.000,00

Passivos Financeiros 10.705.336,00 17.297.772,01 17.297.772,01

Outras Receitas de Capital 125.940,00 125.940,00 125.940,00

Total Receitas de Capital 44.630.607,00 51.502.381,01 0,00 0,00 51.502.381,01

OUTRAS RECEITAS

Reposições não Abat.nos Pagamentos 26.822,00 26.822,00 26.822,00

Saldo da Gerência Anterior 4.796.143,81 4.796.143,81

Total Outras Receitas 26.822,00 4.822.965,81 0,00 0,00 4.822.965,81

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 0,00 0,00 190.326.984,82

Dotação Dotação Dotação

Inicial Atual Reforços Diminuições Final

DESPESAS CORRENTES

Despesas com Pessoal 51.868.000,00 51.748.400,00 10.000,00 0,00 51.758.400,00

Aquisição de Bens e Serviços 43.068.645,00 42.998.082,92 149.000,00 323.233,00 42.823.849,92

Juros e Outros Encargos 390.598,00 355.848,00 355.848,00

Transferências Correntes 21.612.911,00 21.500.881,00 42.000,00 20.699,00 21.522.182,00

Subsídios 1.550.000,00 2.350.000,00 2.350.000,00

Outras Despesas Correntes 733.300,00 659.293,00 20.000,00 10.000,00 669.293,00

Total Despesas Correntes 119.223.454,00 119.612.504,92 221.000,00 353.932,00 119.479.572,92

DESPESAS DE CAPITAL

Aquisição de Bens de Capital 44.965.860,00 56.786.138,21 199.759,00 66.827,00 56.919.070,21

Transferências de Capital 10.579.384,00 10.598.113,00 10.598.113,00

Ativos Financeiros 156.318,00 78.318,00 78.318,00

Passivos Financeiros 1.881.641,00 3.251.910,69 3.251.910,69

Total Despesas de Capital 57.583.203,00 70.714.479,90 199.759,00 66.827,00 70.847.411,90

TOTAL GERAL 176.806.657,00 190.326.984,82 420.759,00 420.759,00 190.326.984,82

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS

Modificação

Modificação



 
 
 
 
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. 

 

RECEITA CORRENTE BRUTA (1)

SALDO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL APLICADO NA DESPESA CORRENTE* (2)

TOTAL (3)

DESPESA CORRENTE (4)

MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES** (5)

DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES (6)

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL [ (3) - (6) ]

MONTANTE MÁXIMO DAS DESPESAS CORRENTES A CONSIDERAR

RÁCIO [ (3) / (6) ]

EQUILÍBRIO ORÇAMENTAL

RECEITA CORRENTE BRUTA  > = [ DESPESA CORRENTE + MÉDIA DAS AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS DE M/L PRAZOS ]

5ª Alteração Permutativa          

Ano 2021

15.123.543,52

134.603.116,44

1,12

134.001.638,00

4.261.046,81

138.262.684,81

119.479.572,92

3.659.568,37

123.139.141,29

 

 

 

* 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 3.659.568,37€. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 307/2021 

 

 

 

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

 

 

  - UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SAVAÉM E PRIOR VELHO -  
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 
- UNIÃO DE FREGUESIAS DE SACAVÉM E PRIOR VELHO- 

 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, pessoa coletiva de direito público nº 510839355, com sede 

em Largo 1º de Maio, n.º 1 2685-099 Sacavém, neste ato representada por …………………….., adiante 

designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

 O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

 Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

 A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

 A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 
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competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

 Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; 

 No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

 Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18º, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

 A União de Freguesias de Sacavém e Prior Velho, no âmbito deste processo, manifestou 

interesse na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a 

proposta de requalificação dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes Constantino – lado norte, 

no Bairro da Courela do Foguete, em Sacavém; 
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 Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 

Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

 Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2021 e XX/XX/2021, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à requalificação dos espaços verdes da Rua Teófilo Lopes Constantino – lado norte, no Bairro da 

Courela do Foguete, em Sacavém. 

 

 

Cláusula 2ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 10.798,35 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 
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Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9ª 

 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2021. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara             O/A  Presidente da Junta 

 

 

 (Bernardino José Torrão Soares)    (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 308/2021 
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 - FREGUESIA DE FANHÕES - 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- JUNTA DE FREGUESIA DE FANHÕES- 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

Junta de Freguesia de Fanhões, pessoa coletiva de direito público nº 505254107, com sede em Largo 

da Igreja, 2670-709 Fanhões, neste ato representada pelo ……………………………….., adiante designado 

como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

 O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

 Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

 A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

 A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 
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competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

 Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; 

 No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

 Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18º, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

 A Junta de Freguesia de Fanhões, no âmbito deste processo, manifestou interesse na 

celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 

construção de passadiço pedonal na Av. Catarina Eufémia - Estrada Fanhões - Ribas de Baixo; 

 Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
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Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

 Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2021 e XX/XX/2021, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de passadiço pedonal na Av. Catarina Eufémia - Estrada Fanhões - Ribas de Baixo. 

 

 

Cláusula 2ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 25.143,78 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 
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Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9ª 

 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de ____________ de 2021. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara             O/A  Presidente da Junta 

 

 

 (Bernardino José Torrão Soares)    (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DE INVESTIMENTO 

- UNIÃO DE FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA- 
 

 

Entre: 

O Município de Loures, pessoa coletiva de direito público n.º 501294996 com sede na Praça da Liberdade, 

neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Bernardino José Torrão Soares, adiante 

designado como PRIMEIRO OUTORGANTE 

e 

União das Freguesias de Moscavide e Portela, pessoa coletiva de direito público nº 510838162 com sede em 

Av. da República, nº 19, antiga escola Vasco da Gama, 2685-232 Portela LRS, neste ato representada por 

…………………….., adiante designado como SEGUNDA OUTORGANTE. 

 

Considerando que: 

 O regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, 

prevê a concretização da delegação de competências através da celebração de contratos 

interadministrativos, prevista no artigo 120º, entre órgãos de municípios e órgãos das 

freguesias e que pode efetuar-se em todos os domínios dos interesses próprios das populações 

das freguesias, em especial no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e do apoio 

direto às comunidades locais. 

 Os contratos interadministrativos visam regular relações jurídicas de coordenação e 

colaboração entre pessoas coletivas públicas, que permitam conferir à Administração Pública 

uma maior flexibilidade e capacidade de adaptação em face de novos desafios e de novas 

exigências. 

 A negociação, celebração, execução e cessação destes contratos é aplicável o disposto no 

Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, e obedece aos princípios 

da igualdade; da não discriminação; da estabilidade; da prossecução do interesse público; da 

continuidade da prestação do serviço público; e da necessidade e suficiência dos recursos. 

 A par das regras estabelecidas pelo regime jurídico aprovado pela Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, na sua redação atual, os contratos interadministrativos de delegação de 
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competências estão ainda sujeitos, a título subsidiário, ao Código dos Contratos Públicos e ao 

Código do Procedimento Administrativo. 

 Uma administração local moderna assenta a sua ação numa efetiva articulação entre todos os 

órgãos das autarquias locais, em respeito pela autonomia de cada um, mas colaborando 

ativamente entre si no sentido da melhoria dos serviços prestados às populações; 

 O Município de Loures tem uma prática de delegação de competências efetivada, com 

resultados positivos na garantia dos interesses das populações e que a avaliação da execução 

de delegação de competências tem demonstrado que as Juntas e as Uniões de Freguesia estão 

preparadas para continuar a exercer as competências, mantendo e melhorando a qualidade 

dos serviços prestados às populações; 

 No atual contexto, importa rentabilizar os meios disponíveis, num quadro de 

corresponsabilização, cooperação, solidariedade, mas sobretudo tendo em atenção a 

necessidade de encontrar respostas eficazes para os problemas e dificuldades com que todos 

os dias as autarquias locais são confrontadas; 

 As atribuições dos municípios podem ser prosseguidas pelas freguesias desde que os órgãos 

municipais deleguem competências nos seus órgãos em domínios dos interesses próprios das 

populações destas, nomeadamente no âmbito dos serviços e das atividades de proximidade e 

do apoio direto às comunidades locais, nos termos dos artigos 117º, n.º 2 e 131º, do Anexo I 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual; 

 Constituem atribuições do Município de Loures, em articulação com as respetivas Juntas de 

Freguesias, a promoção e salvaguarda dos interesses da sua população, nos termos do artigo 

23º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 

 A celebração de contratos administrativos adicionais para a concretização de obras ou 

investimentos em áreas ou equipamentos delegados se encontra prevista no n.º 5, da cláusula 

18º, do Contrato Interadministrativo celebrado com as juntas e uniões de freguesia a 16 de 

abril de 2018; 

 A União de Freguesias de Moscavide e Portela, no âmbito deste processo, manifestou interesse 

na celebração do contrato Interadministrativo adicional, tendo apresentado a proposta de 

Requalificação dos espaços verdes da Rua Goa, em Moscavide ; 

 Após a apresentação da proposta foi realizado um trabalho de avaliação e estudo coordenado 

pelo Gabinete de Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias Unidades Orgânicas do 
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Município, tendo-se comprovado os requisitos previstos nas alíneas a) a e) do n.º 3 do artigo 

115.º do Anexo I da lei n.º 75/2013; 

 Que a celebração dos contratos interadministrativos pressupõe prévia autorização quer das 

assembleias de freguesia, quer das assembleias municipais [alínea g) do n.º 1 do artigo 9.º, 

alínea j) do n.º 1 do artigo 16.º, alínea k) do n.º 1 do artigo 25.º e alínea m) do n.º 1 do artigo 

33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013]; 

 E que, no caso, a Assembleia Municipal e a Assembleia de Freguesia autorizaram a celebração 

do presente Contrato Interadministrativo nas suas reuniões de XX/XX/2021 e XX/XX/2021, 

respetivamente; 

 

Após negociação é livremente celebrado e de boa-fé reduzido a escrito o presente contrato, que se 

subordina aos considerandos que antecedem e se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

 

Cláusula 1ª 

Objeto do contrato 

O presente contrato tem por objeto estabelecer mecanismos de cooperação entre os outorgantes com 

vista à construção de um espaço de jogo e recreio no Bairro Municipal da Quinta da Vitória, na Portela. 

 

 

Cláusula 2ª 

Competências do primeiro outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações do PRIMEIRO OUTORGANTE: 

a) Acompanhar e monitorizar a execução da obra em estreita ligação com a SEGUNDA 

OUTORGANTE; 

b) Transferir para a SEGUNDA OUTORGANTE os encargos previstos na clausula 4ª, após a 

assinatura do presente contrato. 
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Cláusula 3ª 

Competências da segunda outorgante 

Ao abrigo do presente contrato, configuram obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE: 

a) Proceder, caso seja o caso, à elaboração dos projetos, peças desenhadas, escritas e 

procedimentos com vista à abertura dos concursos públicos ou procedimentos administrativos 

necessários à realização das obras e respetiva fiscalização, de acordo com os pareceres 

técnicos e licenciamentos emitidos pelo PRIMEIRO OUTORGANTE, de acordo com as suas 

competências; 

b) Proceder à adjudicação das eventuais empreitadas e celebração dos contratos necessários e 

relativos às obras a realizar; 

c) Comunicar ao PRIMEIRO OUTORGANTE a data de início dos trabalhos objeto do presente 

contrato; 

d) Proceder, na qualidade de dono de obra, à fiscalização da eventual empreitada relativa à 

intervenção objeto do presente contrato; 

e) Promover todas as ações que garantam o cumprimento das condições contratadas; 

f) Assegurar o cumprimento das boas regras de arte na execução dos trabalhos de construção, 

independentemente dos mesmos serem realizados por meios próprios e/ou subcontratados; 

g) Informar por escrito o PRIMEIRO OUTORGANTE sempre que sofra atrasos na execução dos 

trabalhos objeto do presente contrato, em virtude de qualquer facto imputável a terceiros, a 

fim de aquela ficar habilitada a tomar as providências que estejam ao seu alcance; 

h) Assumir a reparação e a indemnização de todos os prejuízos que, por motivos que lhe sejam 

imputáveis e que resultem da própria natureza dos trabalhos, sejam sofridos por terceiros, em 

consequência do seu modo de execução, da atuação dos funcionários e do deficiente 

comportamento ou da falta de segurança, materiais e equipamentos; 

i) Assumir todos os danos causados no decorrer da execução dos trabalhos objeto do presente 

contrato pelo seu pessoal, quer aqueles que sejam de natureza humana ou material, devendo 

reparar com urgência e à sua custa, os danos que venham a ocorrer. Qualquer ocorrência 

desta natureza deverá ser comunicada por escrito ao Gabinete de Intervenção Local, para que 

seja registada; 
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j) Realizar os trabalhos objeto do presente contrato sem qualquer quebra de continuidade ou 

qualidade da execução dos mesmos ainda que, para tal, tenha de recorrer a situações 

alternativas; 

k) Executar alterações necessárias aos traçados de redes de concessionárias de infraestruturas; 

l) Cooperar com o PRIMEIRO OUTORGANTE no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente contrato, prestando todas as informações necessárias à sua boa 

execução; 

m) Apresentar um relatório final de execução dos trabalhos desenvolvidos no âmbito do objeto do 

presente contrato; 

n) Facultar todos os elementos contabilísticos ou outros que venham a ser solicitados pelo 

PRIMEIRO OUTORGANTE no âmbito do objeto do presente contrato; 

o) Aplicar e administrar, de boa fé e no estrito cumprimento da lei e dos regulamentos aplicáveis, 

os recursos financeiros, tendo em conta o objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 4ª 

Recursos financeiros 

O PRIMEIRO OUTORGANTE transfere para a SEGUNDA OUTORGANTE o montante de 20.000,00 € para 

execução do objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 5ª 

Publicitação da obra 

A SEGUNDA OUTORGANTE obriga-se a colocar no local da obra uma placa identificativa da mesma e 

que contenha menção expressa e quantificada da participação das partes na obra. 

 

 

Cláusula 6ª 

Acompanhamento e monitorização  

A execução do presente contrato será acompanhada e monitorizada, a todo o tempo e de forma 

contínua, pelos respetivos serviços municipais do PRIMEIRO OUTORGANTE, trabalho coordenado pelo 
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Gabinete de Intervenção Local (GIL) e promoverá, caso seja necessário, reuniões conjuntas com a 

SEGUNDA OUTORGANTE, bem como visitas às obras objeto do presente contrato. 

 

 

Cláusula 7ª 

 Incumprimentos e consequências 

1. Considera-se que existe incumprimento contratual, designadamente, quando não sejam 

cumpridas as obrigações da SEGUNDA OUTORGANTE previstas na cláusula 3ª e 5ª do presente 

contrato. 

2. O incumprimento por parte da SEGUNDA OUTORGANTE terá como consequência um corte nas 

verbas a transferir mensalmente pelo PRIMEIRO OUTORGANTE (ao abrigo do Acordo de 

Execução e Contrato Interadministrativo assinados a 16 de abril de 2018), até ao valor máximo 

definido na cláusula 4ª do presente Contrato. 

 

 

Cláusula 8ª 

 Resolução e cessação do contrato 

1. As partes podem resolver o Contrato por incumprimento da contraparte ou por razões de 

relevante interesse público devidamente fundamentado. 

2. A resolução deve ser submetida a deliberação dos órgãos autárquicos; 

3. A resolução é concretizada mediante oficio registado remetido ao outro outorgante. 

4. O Contrato pode cessar por caducidade, revogação ou resolução, nos termos previstos na 

lei. 

 

 

Cláusula 9ª 

 Informação ao Munícipe 

Os dois outorgantes obrigam-se a publicitar e divulgar a concretização do investimento previsto de 

acordo e ao abrigo do presente contrato. 
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Cláusula 10ª 

 Entrada em vigor e período de vigência 

1. O presente contrato entra em vigor com a assinatura do mesmo. 

2. O período de vigência do presente contrato é de um ano, contado a partir da data da sua 

entrada em vigor. 

 

 

Loures, ____ de _________ de 2021. 

 

 

Pelo PRIMEIRO OUTORGANTE     Pela SEGUNDA OUTORGANTE 

     O Presidente da Câmara             O/A  Presidente da Junta 

 

 

 (Bernardino José Torrão Soares)    (XXXXXXXXXXXXXXXXXXX) 
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SIGLAS E NOTAÇÕES UTILIZADAS 
 

ANSR  Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária 

CCP  Código dos Contratos Públicos 

CM de Loures  Câmara Municipal de Loures 

CPA  Código do Procedimento Administrativo 

CPC  Conselho de Prevenção da Corrupção 

DGAV  Direção-Geral de Alimentação e Veterinária 

IMI  Imposto Municipal sobre Imóveis  

IRS  Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 

MEDIDATA  Denominação de Aplicativo Informático em uso na CM de Loures  

MP  Ministério Público 

NCI  Norma de Controlo Interno 

OTL  Ocupação de Tempos Livres  

PDM  Plano Diretor Municipal 

POCAL  Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 

PPRGCIC  Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

RFALEI  Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais 

SCoT  Sistema de Contraordenações de Trânsito 

OLA  Operational Level Agreement 

SEL  Setor Empresarial Local 

SGSTI  Sistema de Gestão dos Serviços de Tecnologias de informação 

SIADAP  Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho na Administração Pública 

SIGO  Sistema de Gestão de Contraordenações 

SIMAR  Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 

SLA  Service Level Agreement 

SNC-AP  Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas 

SOFPARK  Sistema de Gestão de Autos de Denúncia por Infrações Rodoviárias e Autos de Contraordenação 

TC  Tribunal de Contas 

TMDP  Taxa Municipal de Direitos de Passagem 

VORTAL  Plataforma de Contratação Pública Eletrónica 

WEBDOC  Aplicação Informática de Gestão Documental em uso na CM de Loures 

 

 

 

 

 

 

http://www.fujitsu.com/pt/about/resources/events/smartdocs/Casestudys/ansr/
http://pt.vortal.biz/
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NOTA INTRODUTÓRIA 

 

O Conselho de Prevenção da Corrupção (CPC), criado pela Lei n.º 54/2008, de 4 de setembro, é uma entidade 

administrativa independente, que funciona junto do Tribunal de Contas (TC), e desenvolve uma atividade de 

âmbito nacional no domínio da prevenção da corrupção e infrações conexas. 

O Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas do Município de 

Loures, doravante indicado por PPRGCIC, ou simplesmente Plano(s), visa dar cumprimento, designadamente, 

às recomendações de 1 de julho de 2009, de 7 de abril (n.º 1/2010), de 7 de novembro de 2012, de 7 de janeiro 

de 2015, e de 1 de julho de 2015, do CPC. 

Estas recomendações incidem, especialmente, sobre a necessidade de os dirigentes máximos de entidades 

gestoras de dinheiro, valores e património públicos, adotarem e divulgarem os seus Planos de Prevenção de 

Riscos de Gestão. 

No presente Plano procurou-se identificar os potenciais riscos de gestão associados às principais atividades 

desenvolvidas pela Autarquia, relativamente a cada uma das estruturas orgânicas e incluídos os Planos das 

Empresas Municipais, Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal Lda. e Loures Parque – 

Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda.. Elencaram-se as medidas preventivas e 

corretivas a adotar com o objetivo de mitigar e/ou minimizar a probabilidade de ocorrência desses mesmos 

riscos, incluindo-se, também, a identificação dos vários responsáveis pela gestão de cada Plano. 

O PPRGCIC, entendido como instrumento de gestão contínuo e que assume uma natureza dinâmica, deve ser 

anualmente avaliada a sua execução e o seu conteúdo atualizado, visando o aperfeiçoamento dos 

procedimentos, a análise e verificação da adequação e do grau de implementação das medidas como auxilio à 

gestão. 

. 
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ENQUADRAMENTO 

 

O Município de Loures é uma autarquia local que orienta a sua atividade no intuito de operar transformações 

na área territorial do Município, que apontem para o concretizar do seu desenvolvimento, visando a excelência 

da prestação do serviço público, assente na adoção das melhores práticas e na criteriosa aplicação dos recursos 

públicos disponíveis, no sentido de proporcionar aos munícipes, e aos cidadãos em geral, a satisfação das suas 

necessidades bem como das legitimas expectativas e aspirações. 

Tem como Missão promover a qualidade de vida dos seus munícipes através da adoção de políticas públicas, 

assentes na gestão sustentável dos recursos, na qualificação dos Trabalhadores municipais e na prestação de 

um serviço público de qualidade. 

Em conformidade com a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, o município detém atribuições nos seguintes 

domínios: equipamento rural e urbano, energia, transportes e comunicações, educação, ensino e formação 

profissional, património, cultura e ciência, tempos livres e desporto, saúde, ação social, habitação, proteção 

civil, ambiente e saneamento básico, defesa do consumidor, promoção do desenvolvimento, ordenamento do 

território e urbanismo, polícia municipal e cooperação externa. 

As atribuições do Município de Loures, desenvolvidas pelos Serviços da Câmara Municipal, são prosseguidas 

tendo por base os seguintes princípios gerais1: 

 Unidade e eficácia na ação; 

 Aproximação dos serviços ao cidadão; 

 Racionalização de meios; 

 Eficiência na afetação de recursos públicos; 

 Melhoria do serviço prestado; 

 Garantia da participação dos cidadãos, 

Bem como pelos demais princípios constitucionais aplicáveis à atividade administrativa e acolhidos no Código 

de Procedimento Administrativo (CPA), sendo de salientar os princípios de organização e ação administrativa 

seguintes: 

 

                                                           
1 Regulamento da Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de Loures, Despacho n.º 9712/2019 de 28 de Agosto, publicado 

no Diário da República, 2ª série, n.º 205, de 24 de outubro de 2019. 
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a) Da administração aberta, privilegiando o interesse dos cidadãos, facilitando a sua participação 

no processo administrativo, designadamente prestando as informações de que careçam, 

divulgando as atividades do município e recebendo as suas sugestões e reclamações; 

b) Da eficiência e eficácia, prestando um serviço célere e de qualidade, racionalizando os meios 

disponíveis, para uma melhor prestação de serviços aos cidadãos; 

c) Da simplicidade nos procedimentos, saneando atos inúteis e redundantes, encurtando 

circuitos, simplificando processos de trabalho e promovendo a comunicação intra e 

interdepartamental; 

d) Da coordenação dos serviços e racionalização dos circuitos administrativos, assegurando a 

articulação entre as diferentes unidades orgânicas e tendo em vista dar célere e integral 

execução às deliberações e decisões dos órgãos municipais; 

e) Da gestão participada, assegurando uma comunicação eficaz e transparente e o envolvimento 

dos Trabalhadores municipais e dos interessados, na conceção, coordenação e execução das 

decisões municipais; 

f) Da dignificação e valorização dos Trabalhadores municipais, estimulando o seu desempenho e 

formação profissional, promovendo a melhoria das condições de trabalho e assegurando 

mecanismos adequados de acesso ao conhecimento das decisões tomadas pelos órgãos 

municipais; 

g) Do respeito pela legalidade e adequação das atividades municipais ao quadro jurídico-legal e 

regulamentar aplicável à administração local; 

h) Da imparcialidade, igualdade e transparência de tratamento de todos os cidadãos, conduzindo 

todas as atividades pelos mais elevados padrões éticos; 

i) Do fomento da comunicação virtual e da preferência dos meios eletrónicos nas comunicações 

e nas notificações das decisões e a potenciação das novas tecnologias da informação e 

comunicação. 

O primeiro PPRGCIC do Município de Loures foi elaborado em 2009, contendo em apenso os Planos respetivos 

dos Serviços Municipalizados de Água e Saneamento da Câmara Municipal de Loures (SMAS) e das Empresas 

Municipais Gesloures – Gestão de Equipamentos Socias, E.M. e Loures Parque – Empresa Municipal de 

Estacionamento, E.M., foi aprovado na 23ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de Loures (CM de Loures), 

realizada em 23 de dezembro de 2009. O Plano foi revisto em dezembro de 2011, resultado do estádio de 

desenvolvimento desta ferramenta de gestão e da reestruturação dos Serviços Municipais da CM de Loures e 

dos SMAS, ocorrida em janeiro de 2011 e teve uma segunda revisão em 2017, aprovada na 16ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 06 de Junho de 2018. 
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Através do Aviso n.º 11181/2014, de 07 de outubro, publicado na 2ª série, do Diário da República n.º 193, foram 

criados os Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) e 

aprovado o Regulamento de Organização respetivo, o qual entrou em vigor em 08 de outubro de 2014, sendo 

que por este motivo esta entidade (antigos SMAS) deixou de integrar o PPRGCIC do Município de Loures, 

passando a elaborar documento próprio e autónomo. 

A estrutura orgânica da CM de Loures sofreu novas alterações no ano de 2013, 2015 e no ano de 2019, sendo 

a estrutura resultante desta última a que se encontra em vigor à data de execução do presente Plano. O 

PPRGCIC atualmente em vigor não tem refletidas estas alterações pelo que era manifestamente necessária à 

sua revisão.  

Atendendo às considerações antecedentes, a CM de Loures consciente de que os riscos de gestão, de corrupção 

e infrações conexas são um sério obstáculo ao normal funcionamento da organização: 

 revelando-se como uma ameaça à democracia; 

 prejudicando a seriedade das relações entre a Administração Pública e os cidadãos; 

 obstando ao desejável desenvolvimento das economias e ao normal funcionamento dos mercados. 

O presente documento consubstancia a 3ª revisão do PPRGCIC, que se traduz num novo plano, desenvolvido 

de acordo com a seguinte estrutura base: 

I. Compromisso Ético 

II. Estrutura Orgânica e Identificação dos Responsáveis 

III. Identificação das Áreas e Atividades, dos Riscos de Gestão, de Corrupção e Infrações Conexas, da 

Qualificação da Frequência dos Riscos, das Medidas e dos Responsáveis 

IV. Controlo e Monitorização 

V. Comunicação e Divulgação 

VI. Norma Revogatória e Vigência 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

11 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

I. COMPROMISSO ÉTICO 
 

O fortalecimento da cultura organizacional, assenta na disseminação de um conjunto de princípios e valores 

fundamentais, enquanto referência de atitudes, comportamentos e deveres profissionais, a interiorizar e a 

exercer de forma ativa e com efetividade, pelos Eleitos, Dirigentes, Trabalhadores e Colaboradores, no exercício 

das suas funções internas e externas às organizações.  

O aprofundamento da consciência dos seus deveres profissionais e deontológicos, a realização do interesse e 

espírito de serviço públicos, a satisfação de todos os participantes e interessados, constituem-se como preceitos 

alicerçais para o estabelecimento de um compromisso Ético transversal a todo o Município. 

Os princípios a observar pelos vários intervenientes nas atividades e procedimentos, são os valores éticos do 

serviço público. Estes encontram-se definidos na “Carta Ética - Dez Princípios Éticos da Administração Pública”2, 

a qual constitui a síntese dos comportamentos e pretende ser um modelo para a ação de cada um dos 

intervenientes mencionados no parágrafo que antecede. 

Esses princípios devem ser entendidos como deveres: 

1. Princípio do Serviço Público:  

Os Trabalhadores encontram-se ao serviço exclusivo da comunidade e dos cidadãos, prevalecendo sempre 

o interesse público sobre os interesses particulares ou de grupo. 

  

2. Princípio da Legalidade:  

Os Trabalhadores atuam em conformidade com os princípios constitucionais e de acordo com a lei e o 

direito.  

 

3. Princípio da Justiça e da Imparcialidade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem tratar de forma justa e imparcial todos os cidadãos, 

atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade.  

 

4. Princípio da Igualdade:  

Os Trabalhadores não podem beneficiar ou prejudicar qualquer cidadão em função da sua ascendência, 

sexo, raça, língua, convicções políticas, ideológicas ou religiosas, situação económica ou condição social.  

 

 

                                                           
2 Consensualizada com as Associações Sindicais e o Governo, referida na Resolução do Conselho de Ministros nº 47/97, de 27 de fevereiro, 

que revogou a Carta Deontológica do Serviço Público. 
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5. Princípio da Proporcionalidade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, só podem exigir aos cidadãos o indispensável à realização 

da atividade administrativa.  

 

6. Princípio da Colaboração e da Boa-fé:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem colaborar com os cidadãos, segundo o princípio da 

Boa-fé, tendo em vista a realização do interesse da comunidade e fomentar a sua participação na realização 

da atividade administrativa. 

 

7. Princípio da Informação e da Qualidade:  

Os Trabalhadores devem prestar informações e/ou esclarecimentos de forma clara, simples, cortês e rápida.  

 

8. Princípio da Lealdade:  

Os Trabalhadores, no exercício da sua atividade, devem agir de forma leal, solidária e cooperante.  

 

9. Princípio da Integridade:  

Os Trabalhadores regem-se segundo critérios de honestidade pessoal e de integridade de carácter.  

 

10. Princípio da Competência e Responsabilidade:  

Os Trabalhadores agem de forma responsável e competente, dedicada e crítica, empenhando-se na 

valorização profissional.  
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II. ESTRUTURA ORGÂNICA E IDENTIFICAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS 
 

PRESIDENTE BERNARDINO SOARES 

 
DPFA - Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento  

         DPCA - Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades - Chefe de Divisão: Luís Paulo Pereira 

         DGF - Divisão de Gestão Financeira - Chefe de Divisão: Susana Fonseca 

         DCP - Divisão de Contabilidade e Património - Chefe de Divisão: Paula Louro 

         DCA - Divisão de Contratação e Aprovisionamento - Chefe de Divisão: Viriato Aguilar 

DEI - Divisão de Economia e Inovação - Chefe de Divisão: José Alberto Almeida 

DAIC - Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação - Chefe de Divisão: Calos Gomes 

DT - Divisão de Turismo - Chefe de Divisão: Sílvia Santos 

GRU - Gabinete de Revitalização Urbana - Coordenadora: Margarida Tomás 

GAP - Gabinete de Apoio à Presidência - Chefe de Gabinete: António Pombinho 

GPRI - Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais - Coordenadora: Isabel Tojal 

GCJ - Gabinete de Consultadoria Jurídica  

GIL - Gabinete de Intervenção Local - Coordenadora: Maria do Carmo Guilherme 

GAI - Gabinete de Auditoria Interna - Coordenadora: Lara Barata 

SMPC - Serviço Municipal de Proteção Civil - Chefe de Unidade: Rui Alves 

 

VICE-PRESIDENTE PAULO PITEIRA 

 
DCDJ - Departamento de Cultura, Desporto e Juventude - Diretor: Alfredo Santos 

         DC - Divisão da Cultura - Chefe de Divisão: Patrícia Silva 

 UBLP - Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública - Chefe de Unidade: Fernanda Santos 

 UPM - Unidade de Património e Museologia - Chefe de Unidade: Ana Raquel Silva 

         DD - Divisão do Desporto - Chefe de Divisão: Fernando Fernandes 

GJ - Gabinete da Juventude - Coordenadora: Rita Mota 

DA - Departamento de Ambiente - Diretora: Madalena Neves 

         DZVF - Divisão de Zonas Verdes e Floresta - Chefe de Divisão: João Lucas 

         DSPA - Divisão de Serviços Públicos Ambientais - Chefe de Divisão - Rui Máximo dos Santos 

         DESA - Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental - Chefe de Divisão: Ana Gaiolas 

DSV – Divisão de Serviços Veterinários - Chefe de Unidade: Vanessa Grima 

PML - Polícia Municipal de Loures - Comandante: Bruno Miguel Ramos Alves 

         DO - Divisão Operacional – Comandante: Bruno Miguel Ramos Alves 

         DJA - Divisão Jurídico-Administrativa - Chefe de Divisão: Alexandra Gomes 
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VEREADOR TIAGO MATIAS 

 
DOM - Departamento de Obras Municipais - Diretora: Amélia Pardal 

         DEP - Divisão de Estudos e Projetos - Chefe de Divisão: João Félix 

         DO - Divisão de Obras - Chefe de Divisão: Paulino Reis 

         DCME - Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos - Chefe de Divisão: Carla Monteiro 

         DI - Divisão de Infraestruturas - Chefe de Divisão: Luís Lopes 

         UIEP - Unidade de Intervenção no Espaço Público - Chefe de Unidade: Jorge Simões 

DPGU - Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística - Diretor: Luís Carvalho 

         DRU - Divisão de Reabilitação Urbana - Chefe de Divisão: Ana Luís 

         DPU - Divisão de Planeamento Urbanístico - Chefe de Divisão: Ana Paula Félix 

         DGU - Divisão de Gestão Urbanística - Chefe de Divisão: João Costa 

         DFTU - Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística - Chefe de Divisão: Francisco Santos 

         DAU - Divisão de Administração Urbanística - Chefe de Divisão: Anabela Nunes 

DTO - Divisão de Transportes e Oficinas - Chefe de Divisão: Victor Correia 

DAUGI - Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal - Chefe de Divisão: Rui Paulo 

GP - Gabinete de Planeamento - Coordenadora: Paula Vidal Pereira 

 

VEREADOR GONÇALO CAROÇO 

 
DE - Departamento de Educação - Diretora: Ana Paula Silva 

         DIPE - Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo - Chefe de Divisão: Raquel Silva 

         DASE - Divisão de Ação Social Escolar - Chefe de Divisão: Alexandra Pestana 

         DISE - Divisão de Intervenção Socioeducativa - Chefe de Divisão: Dina Ribeiro 

DCSH - Departamento de Coesão Social e Habitação - Diretora: Carla Barra 

         DH - Divisão de Habitação - Chefe de Divisão: Lucília Reis 

         DIS - Divisão de Intervenção Social - Chefe de Divisão: Paula Henriques 

         DGPS - Divisão de Gestão e Promoção de Saúde - Chefe de Divisão: Conceição Antunes 

         UIC - Unidade de Inclusão e Cidadania - Chefe de Unidade: Amélia Fançony 

         GCLS - Gabinete do Contrato Local de Segurança - Coordenadora: Carla Barra 

DGMA - Departamento de Gestão e Modernização Administrativa – Diretora: Raquel Pereira 

         DITQ - Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade - Chefe de Divisão: Paulo Soares 

         DGDMA - Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa - Chefe de Divisão: Laura Alves 

         DAG - Divisão de Administração Geral - Chefe de Divisão: Paula Marreiros 

DRH - Departamento de Recursos Humanos - Diretor: Carlos Santos 

         DGRH - Divisão de Gestão de Recursos Humanos - Chefe de Divisão: Cândido Esteves 

         DSSOAP - Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial - Chefe de Divisão: Adília Ferreira 

         DARH - Divisão Administrativa de Recursos Humanos - Chefe de Divisão: Cristina Azedo 
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VEREADORES SEM PELOUROS 

 

     SÓNIA PAIXÃO 

     JOÃO CALADO 

     NUNO DIAS 

     NUNO BOTELHO 

     RITA LEÃO 

     IVONE GONÇALVES 

     ANTÓNIO MARCELINO 
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III.  IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS E ATIVIDADES, DOS RISCOS DE GESTÃO, DE 
CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS, DA QUALIFICAÇÃO DA 
FREQUÊNCIA DOS RISCOS, DAS MEDIDAS E DOS RESPONSÁVEIS  
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ORGANOGRAMA DOS SERVIÇOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
Aprovado na 44.ª Reunião Ordinária de Câmara Municipal, realizada em 28 de agosto de 2019, e na 1.ª Reunião da 4.ª Sessão Ordinária de Assembleia Municipal, 

realizada em 26 de setembro de 2019 
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1. Riscos Transversais 
Responsável: Todas as Unidades 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Cultivar o exercício ético e 
profissional das funções 

R1. Quebra de valores e deveres institucionais 
(independência, integridade, responsabilidade, 
transparência, objetividade, imparcialidade e 
confidencialidade) 

PF R M 

M1. Estabelecimento da competência 
“Responsabilidade e compromisso com o serviço” nas 
fichas de avaliação de todos os trabalhadores 

M2. Analise de todas as queixas e reclamações 

M3. Formação e sensibilização dos trabalhadores 

M4. Missão, visão, valores e objetivos estratégicos da 
instituição disponíveis nas plataformas eletrónicas 

M5. Obrigatoriedade do preenchimento da 
Declaração de inexistência de conflito de interesses 
em determinados tipos de procedimentos 

M6. Divulgar e promover a adoção do Código de 
Conduta e Ética 

M7. Política de segurança e controlo de acessos a 
informação reservada, a instalações e a sistemas 
informáticos 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Assegurar a guarda e conservação 
de documentos e equipamentos 

R2. Extravio ou deterioração de documentos e/ou 
equipamento, bem com a utilização para fins privados 
de equipamentos/bens municipais 

F M M 

M8. Implementação da funcionalidade de assinatura 
digital para efeitos de assinatura e despacho de 
documentos via Webdoc 

M9. Regras de conservação e manuseamento dos 
equipamentos e documentos 

M10. Sensibilizar/formar os trabalhadores, com 
carácter obrigatório, em áreas como ética, 
deontologia, direitos e deveres 

M11. Regulamentar a utilização de equipamentos e 
bens municipais 

A3. Garantir a articulação entre 
Serviços 

R3. Omissão de informação entre serviços MF A E 

M12. Realização de reuniões periódicas de 
planeamento e acompanhamento das atividades 

M13. Normalização de procedimentos 

R4. Dificuldade na articulação entre Serviços MF A  E M14. Estabelecer objetivos partilhados entre Serviços 

A4. Dever de informação 

R5. Prestação de informação inadequada, 
desatualizada e/ou pouco clara/percetível 

F M M 

M15. Formação dos trabalhadores 

M16. Definição de níveis de responsabilidade e de 
validação da informação prestada 

M17. Adoção e difusão de melhores práticas 

M18. Partilha de informação, conhecimentos e 
experiências entre departamentos 

R6. Prestação de informação pouco apelativa F M M 
M19. Identificar o público alvo e as melhores técnicas 
de comunicação (vídeos promocionais) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A5. Cultivar as competências técnicas 
e comportamentais 

R7. Inadequação do perfil técnico e comportamental 
para o exercício das funções 

F M M 

M20. Formação técnica e comportamental 

M21. Implementação de mecanismos de aferição 
externa dos comportamentos no exercício das funções 

A6. Executar procedimentos de 
Contratação Pública 

R8. Incumprimento das regras de contratação pública PF R M 

M22. Planeamento das atividades com a antecedência 
adequada (Plano Anual de Compras) 

M23. Reforçar a rotatividade dos prestadores de 
serviços 

M24. Informar e sensibilizar os dirigentes e 
trabalhadores sobre a importância do cumprimento 
das regras de contratação pública 

A7. Tomada de decisão 
R9. Falta de informação ou utilização de informação 
inadequada para a tomada de decisões 

PF R M 

M25. Tomada de decisão em grupo, com partilha de 
informação 

M26. Monitorizar os resultados/as consequências da 
tomada de decisão 

M27. Análise dos fluxos procedimentais e incentivo à 
formação de sugestões de melhoria dos fluxos 
existentes 
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2. Executivo 
Responsável: Todas as Unidades 

  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1.Exercício das competências do 
executivo com pelouros atribuídos 

R1. Ausência de decisão, demora na tomada de 
decisão ou decisão não fundamentada 

F A E 

M1. Controlo do exercício de competências delegadas 
e subdelegadas 

M2.Tomada de decisão fundamentada no parecer dos 
serviços ou em conformidade com preceitos legais e 
regulamentares 

M3. Transparência nas tomadas de decisão, 
disponibilização de informação nas plataformas 
eletrónicas  

M4. Emissão de decisão, obrigatoriamente, com base 
em informação dos serviços devidamente 
fundamentada e em conformidade com preceitos 
legais e regulamentares 

M5.Sensibilização e divulgação da "Carta Ética - Dez 
princípios éticos da Administração Pública" 

M6.Preferência de colegialidade nas tomadas de 
decisão 

M7. Elaborar atas das reuniões do executivo 
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2.1. Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) 
Responsável: António Pombinho 

Missão: Prestar apoio direto à Presidência da Câmara no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da 
autarquia com entidades externas 

R1. Favorecimento de determinada(s) entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

F A E 
M1. Sensibilização para as consequências da 
corrupção e infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o 
atendimento público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s) 

F B R 

M2.Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica 
dos pedidos, salvo em situações de força maior 
devidamente comprovadas 

A3. Assegurar a representação do 
presidente em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

F A E M4. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Elaborar a "Ordem do Dia", em 
articulação  com a Divisão de Gestão 
e Modernização Administrativa 

R4. Lapsos na elaboração da "Ordem do Dia" F A E 

M5. Análise da conformidade legal, processual, 
regulamentar e da organização dos processos 

M6. Conferência administrativa e técnica do 
documento efetuada por 2 trabalhadores (segregação 
de funções) 
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2.1. Gabinete de Apoio à Vereação(GAV) 
Responsável: António Pombinho 

Missão: Prestar apoio direto à vereação da Câmara Municipal no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da 
autarquia com entidades externas 

R1. Favorecimento de determinada(s) entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

PF B R 
M1. Sensibilização para as consequências da 
corrupção e infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o 
atendimento público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s) 

PF B R 

M2.Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica 
dos pedidos, salvo em situações de força maior 
devidamente comprovadas 

A3. Assegurar a representação dos 
vereadores em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

F A E M4. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Remessa de processos ao 
Gabinete de Apoio à Presidência para 
inclusão na "Ordem do Dia" 

R4. Processos insuficientemente instruídos PF M R 

M5. Análise da conformidade legal, processual, 
regulamentar e da organização dos processos 

M6. Conferência administrativa e técnica do 
documento efetuada por 2 trabalhadores (segregação 
de funções) 
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3. Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal (GAAM) 
Responsável: Ricardo Leão 

Missão: Assegurar o apoio à Assembleia Municipal no desempenho das suas competências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apoiar o relacionamento da 
autarquia com entidades externas 

R1. Favorecimento de determinada(s) entidade(s) em 
detrimento de outra(s) 

PF B R 
M1. Sensibilização para as consequências da 
corrupção e infrações conexas 

A2. Assegurar e agendar o 
atendimento público 

R2. Atendimento prioritário de determinado(s) 
munícipe(s)  

PF B R 

M2. Registo dos pedidos de atendimento público 

M3. Atendimento efetuado por ordem cronológica 
dos pedidos, salvo em situações de força maior 
devidamente comprovadas 

A3. Assegurar a representação do 
Presidente da AM em atos públicos 

R3. Informação não concertada que ponha em causa a 
efetiva representação 

PF B R M4. Validação e verificação periódica da agenda 

A4. Elaborar as atas das reuniões R4. Lapsos na elaboração das atas PF B R 
M5. Elaboração e conferência do documento efetuada 
por 2 trabalhadores (segregação de funções) 
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4. Gabinete de Planeamento (GP) 
Responsável: Paula Vidal Pereira 

Missão: Promover processos de planeamento estratégico indutores do desenvolvimento sustentável do Concelho 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Promover a elaboração do Plano 
Estratégico Municipal 

R1. Défice de informação que sustente a elaboração 
do diagnóstico 

MF M E 
M1. Promover a aquisição da informação necessária 
ou adequada 

R2. Défice de participação das partes interessadas MF A E 

M2. Definição de público estratégico, com fortes 
interesses no território 

M3. Alertar para as datas para apresentação de 
contributos 

M4. Divulgação do processo de participação em 
diferentes canais de comunicação  

R3. Incumprimento do cronograma com desfasamento 
do diagnóstico 

F A E 
M5. Controle de execução interno, de periodicidade 
regular 

R4.Opções de desenvolvimento desfasadas dos 
interesses públicos 

PF A M 
M6. Promover processos de participação em vários 
momentos 

R5. Desalinhamento das estratégias definidas com os 
resultados da monitorização 

F M M 

M7. Integrar procedimentos de monitorização 
periódica 

M8. Realizar momentos de monitorização através de 
consulta pública 

A2. Coordenar o processo de 
monitorização do Plano Diretor 
Municipal 

R6. Má definição de indicadores F M M 

M9. Articular com a DPU para adequar os indicadores 

M10. Promover a validação de conclusões do Grupo 
de Trabalho pelas Unidades Orgânicas intervenientes 

R7.Desfasamento entre as alterações/adaptações do 
PDM e a recolha de informação 

PF B R 
M11. Articular com a DPU para concretizar uma 
agenda de tarefas 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Planear e gerir os processos de 
Mobilidade e Transportes Públicos 

R8. Desadequação dos cenários da estratégia do Plano 
de Mobilidade e Transportes de Loures por 
desfasamento do diagnóstico 

F A E 

M12. Controle de execução interno, de periodicidade 
regular 

M13. Análise de informação de fontes oficiais públicas 
e estudos sobre o tema 

R9. Falta de coerência nas respostas à população PF B R M14. Análise conjunta de reclamações 

R10. Desconhecimento da realidade vivida no TP F M M 
M15. Realizar inquéritos de satisfação/ fiscalização do 
serviço prestado 

A4. Acompanhar os projetos de 
impacto estratégico para o 
desenvolvimento do concelho 

R11. Atraso na realização dos projetos do Parque da 
Várzea 

F M M 
M16. Controle de execução interno, de periodicidade 
regular 

R12.Défice de operacionalização das ações para o 
desenvolvimento do projeto Loures Norte 

MF B M 
M17. Dinamizar os procedimentos necessários para a 
concretização dos projetos 

R13. Deficiente articulação entre Serviços Municipais 
(duplicação de tarefas, desperdícios de recursos, 
incoerência do discurso e da comunicação) 

MF M E 

M18. Medição do impacto dos projetos municipais 

M19. Definição de um plano de comunicação interna 

R14. Ineficácia na comunicação do processo que leve à 
reduzida notoriedade e à deficiente perceção dos 
destinatários 

F M M M20. Definição de estratégia de comunicação externa 

R15. Deficiente capacitação da Equipa Técnica F M M 
M21. Participação da Equipa Técnica em formações de 
capacitação especifica 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A5. Cultivar as competências técnicas 
e comportamentais 

R16.  Inadequação do perfil técnico e comportamental 
para o exercício das funções 

F B R M22. Formação técnica e comportamental 

A6. Executar procedimentos de 
Contratação Pública 

R17. Incumprimento das regras de contratação pública PF A M 

M23.  Planeamento das atividades com a 
antecedência adequada 

M24. Reforçar a rotatividade dos prestadores de 
serviços 

M25. Informar e sensibilizar os dirigentes e 
Trabalhadores sobre a importância do cumprimento 
das regras de contratação pública 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

5. Gabinete de Protocolo e Relações Internacionais (GPRI) 
Responsável: Isabel Tojal 

Missão: Assegurar a representação institucional do Município  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a logística protocolar 
das iniciativas municipais. 

R1. Favorecimento de determinado fornecedor em 
detrimento de outros, aquando das propostas de 
aquisição de bens e serviços 

PF M R 
M1. Efetuar obrigatoriamente duas ou mais consultas 
para pedido de propostas de orçamento e 
fundamentar os critérios de seleção 

R2. Inexistência, ou existência deficiente, da avaliação 
das necessidades 

PF M R 

M2. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades e respetivo 
acompanhamento 

M3. Sensibilização dos Serviços para o envio 
atempado dos eventos a realizar 

R3. Incumprimento das regras de protocolo (interno e 
externo) 

PF A M M5.Formação/sensibilização do pessoal interveniente 

R4. Inventário dos bens para oferta desatualizado PF M R M6. Controlo trimestral das existências 

R5. Utilização indevida dos bens para oferta PF M R 

M7. Registo dos bens oferecidos, a quem e no âmbito 
de que evento/atividade 

M8. Bens guardados em local com acesso restrito 

R6. Falhas no envio da correspondência oficial PF M R M9. Envio, pelos Serviços, de dados atualizados 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Efetuar contatos institucionais, 
nacionais e internacionais no âmbito 
da Cooperação Externa/Protocolo 

R7. Incumprimento na concretização das atividades 
apoiadas pelo Município (geminação e/ou 
cooperação) 

PF A M 

M10. Elaboração e análise dos relatórios de atividade 
no âmbito dos protocolos de geminação e/ou 
cooperação 

M11. Elaborar mapas do ponto de situação dos 
protocolos para reporte ao Executivo 

M12.Acompanhamento/monitorização contínua das 
ações e projetos realizados 

A3. Candidaturas a Projetos 
Comunitários 

R8.  Incumprimento de prazos de apresentação de 
candidaturas 

PF A M 
M13. Análise regular do financiamento existente 
através dos IMVF/RICD 

A4. Gerir a Agenda de Representação 
Institucional 

R9. Utilização indevida de informação privilegiada 
para a obtenção de vantagens pessoais 

PF A M 

M14. Implementação e acompanhamento de manual 
de procedimentos 

M15. Sensibilização dos colaboradores e divulgação da 
carta deontológica da F. Pública 

R10. Eliminação ou adulteração de eventos 
previamente agendados 

PF M R 
M16. Definição de níveis de acesso por perfil de 
utilizador 

R11. Calendarização intempestiva F M M 
M17. Sensibilização dos Serviços para o envio 
atempado dos eventos a realizar 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

6. Gabinete de Auditoria Interna (GAI) 
Responsável: Lara Barata 

Missão: Otimização da gestão, acrescentando valor através da promoção da simplificação, agilização, inovação, integridade, confiança e transparência nos processos e atividades desenvolvidas 
pelas diferentes Unidades Orgânicas, visando a sua eficiência, eficácia, rendibilidade e sustentabilidade, e assim concorrer para o êxito da gestão das finanças públicas 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaborar a proposta e garantir a 
execução do 'Programa Anual de 
Auditoria Interna' 

R1. Proposta não incluir as áreas de maior risco da 
câmara 

PF M R 

M1. Levantamento das necessidades em articulação 
com a Presidência e tendo também em consideração o 
Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, Incluindo os 
de Corrupção e Infrações Conexas 

R2. Não realização e/ou atraso na realização das 
atividades previstas no Programa 

F M M 
M2. Monitorização de acompanhamento da execução 
do 'Programa Anual de Auditoria Interna' 

A2. Realizar ações de auditoria 
interna 

R3. Quebra dos princípios deontológicos (sigilo, 
confidencialidade, independência, integridade, 
objetividade, competência, transparência e 
imparcialidade) 

PF A M 

M3. Contínua divulgação e atualização da Carta de 
Auditoria Interna da CM Loures 

M4. Dupla validação 

M5. Difundir a obrigatoriedade de entrega da 
Declaração de Compromisso relativa a 
incompatibilidades, impedimentos e inibições 

M6. Promover a aplicação dos Princípios e Regras de 
Conduta constantes do Código de Ética do IIA - The 
Institute of Internal Auditors 

M7. Promover a rotatividade dos auditores 

M8. Realização de auditorias em equipa 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Realizar ações de auditoria 
interna. 
(Cont.) 

R4. Constatações, sugestões e recomendações 
(constantes dos Relatórios de Auditoria) 
inadequadamente suportados e fundamentados 

PF M R 

M9. Promover a aplicação das Normas para a Prática 
Profissional da Auditoria Interna - NPPAI, bem como 
do estabelecido na Carta de Auditoria Interna da CM 
de Loures 

M10. Elaborar e implementar o Manual de Auditoria 
Interna 

R5. Reporte de auditoria insuficiente ou inexato 
devido à não deteção de irregularidades 
materialmente relevantes e/ou inexistência ou pouco 
conhecimento e competências em matérias de 
particular especificidade 

PF A M 

M11. Promover o incremento de competências 
técnicas, bem como de procedimentos executados 
pelo Auditor visando a redução dos riscos de auditoria 

M12. Recurso a colaboradores especialistas, internos 
ou externos 

M13. Realizar obrigatoriamente uma reunião de 
preparação e uma reunião de abertura antes de cada 
ação de auditoria 

M14. Promover a formação da equipa de auditoria 

R6. Incumprimento de prazos nos planos e/ou 
programas de auditoria interna 

F B R 

M15. Realização de reuniões periódicas de 
acompanhamento 

M16. Calendarização das atividades  

R7. Falta de colaboração dos serviços PF M R 

M17.  Envio prévio do Plano Anual de Auditoria para 
análise 

M18.  Remeter informação atempada aos serviços, 
sobre a equipa e a calendarização da auditoria 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Acompanhar as recomendações 
formuladas nos relatórios de 
Auditoria Interna (Relatórios de 
Follow Up) 

R8. Não implementação ou aplicação não tempestiva 
das recomendações aprovadas 

F A E 

M19. Divulgar os relatórios de auditoria pelos serviços 

M20. Promover medidas de acompanhamento da 
implementação das recomendações, conjuntamente 
com os serviços e efetuar a respetiva monitorização 

A4. Acompanhar as ações inspetivas e 
auditorias externas do ROC, auditores 
externos e de todas as entidades com 
competência de fiscalização e 
avaliação 

R9. Abordagem direta das entidades externas aos 
serviços do Município sem conhecimento do GAI 

PF M R 

M21. Reforçar a divulgação das competências do GAI 
junto dos serviços do Município e das entidades 
externas 

M22. Sensibilizar a organização e as entidades 
externas para a importância do acompanhamento das 
ações ser efetuado pelo GAI 

R10. Reforçar a vistoria sobre os dados enviados PF A E 
M23. Celebração de um novo contrato com a equipa 
de auditores externos que contemple a RGPD. 

A5. Elaborar, monitorizar e rever 
periodicamente a Norma de Controlo 
Interno 

R11. Não identificação das áreas de maior risco PF A M 

M24. Promover a divulgação da Norma pelos meios 
considerados adequados 

M25. Realização de testes de controlo 

A6. Acompanhar e monitorizar o 
Plano de Prevenção de Riscos de 
Gestão, Incluindo os de Corrupção e 
Infrações Conexas 

R12. Não identificação das áreas de maior risco PF A M 
M26. Realizar sessões de esclarecimento com os 
serviços 

R13. Falha no acompanhamento e no reporte da 
execução do Plano 

PF A M 

M27. Realização de auditorias às áreas de maior risco 

M28. Acompanhamento da aplicação das medidas 
previstas no Plano 

A7. Acompanhar a contagem de caixa 
e de inventários 

R14. Falha na contagem ou conluio  PF A M 
M29. Acompanhamento das contagens por 2 
auditores 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

7. Gabinete de Consultadoria Jurídica (GCJ) 
Responsável:   

Missão: Assegurar a representação forense do Município e o apoio jurídico geral aos serviços do Município 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a representação 
forense do Município 

R1. Extravio de processos  PF A M 

M1. Assegurar que toda a documentação recebida no 
GCJ se encontra registada em Webdoc 

M2. Efetuar movimentação de documentação em 
Webdoc, efetuar registo de processos em formato 
digital e identificação da situação atual dos processos 
judiciais 

R2. Não observância de prazos fixados pelos Tribunais PF B R 
M3. Monitorização da recolha de elementos e 
testemunhas para cumprimento de prazos  através do 
contato direto com os serviços  

R3. Insuficiência de registo de processos a cargo do 
GCJ bem como dos advogados responsáveis 

PF M R 

M4. Manter permanentemente atualizado o 
inventário de processos judiciais/administrativos e 
correspondente atribuição ao Advogado respetivo 

M5. Manter atualizadas as Capa de Processo 
(identificação de Advogado/nº de processo) 

A2. Assegurar o apoio jurídico geral 
aos serviços do Município 

R4. Extravio de documentação remetida ao GCJ PF M R 
M6. Assegurar que toda a documentação recebida se 
encontra registada em webdoc e em formato digital 

R5. Não emissão de pareceres jurídicos em tempo útil PF B R 
M7. Acautelar o cumprimento de prazos  através de 
monitorização regular de expediente 

 



 
 

37 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

8. Gabinete de Intervenção Local (GIL) 
Responsável:  Maria do Carmo Guilherme 

Missão: Promover a articulação com as Juntas de Freguesia e coordenar processos integrados de atuação no território. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Monitorizar e acompanhar o 
exercício das competências delegadas 
pelo Município nas Freguesias 

R1. Deficiente serviço público às populações com 
desperdício de recursos públicos 

F M M 

M1. Rever e atualizar o Manual de Plataforma 
informática "Mais perto de si" por forma a promover a 
participação cidadã sobre o exercício das 
competências delegadas 

M2. Articulação com corpo técnico 
interdepartamental de acompanhamento e 
monitorização das competências delegadas sob 
coordenação do GIL 

M3. Realização reuniões e visitas regulares de 
monitorização e controlo 

R2. Ausência de informação fundamentada à gestão 
decorrente da falta de cultura de avaliação 

F M M 
M4. criar e implementar sistema de monitorização 
comum que sustente a produção de informação 
fundamentada 

R3. Possibilidade de se verificar margem de erro nas 
transferências financeiras para as Freguesias  

PF B R 
M5. Estabelecer parceria interna para controlar 
resultados 

A2. Uniformizar procedimentos 
relativos aos licenciamentos 
delegados nas juntas de freguesia 

R4. Cobrança diferenciada das taxas municipais F A E 
M6. Rever Manual dos licenciamentos e insistir com 
novas ações de informação e formação junto das 
Freguesias 

A3. Coordenar a elaboração de novos 
instrumentos de delegação de 
competências  

R5. Défice de informação de gestão que condiciona a 
correta afetação de recursos 

PF M R 
M7. Promover a produção regular de informação à 
gestão no sistema de monitorização a implementar 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

9. Gabinete de Revitalização Urbana (GRU) 
Responsável:  Margarida Tomás 

Missão: Promover de forma integrada a revitalização dos Centros Urbanos, fomentando a participação ativa dos vários agentes locais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Coordenar projetos de 
revitalização urbana 

R1. Inadequação dos projetos às realidades e às 
necessidades dos vários centros urbanos 

PF A M 

M1. Elaboração de diagnóstico correto e detalhado 
das necessidades das várias especialidades, 
potencialidades e condicionantes dos vários centros 
urbanos 

R2. Desarticulação entre serviços F M M M2. Promoção de reuniões de acompanhamento 

A2. Acompanhar as obras de 
revitalização urbana 

R3. Incumprimento dos prazos divulgados 
publicamente 

PF A M 
M3. Criação de uma plataforma inter-Serviços visando 
a gestão integrada de prioridades, tempos de decisão 
e monitorização dos prazos 

R4. Desarticulação entre serviços PF A M 

A3. Analisar e responder a 
reclamações, queixas e participações 

R5. Ausência de imparcialidade PF A M 
M4. Implementação de relatórios semestrais, com 
indicação de tipologia, frequência e decisão 

A4. Analisar pretensões para 
atribuição de isenções e reduções 
fiscais aos vários agentes existentes 
na áreas intervencionadas 

R6. Não cumprimento ou cumprimento deficiente dos 
instrumentos que regulam a atribuição de isenções e 
reduções fiscais 

PF B R 

M5. Registo sequencial em suporte informático 

M6. Elaboração de relatório trimestral para 
monitorização das pretensões (por tipo, frequência e 
resultado da decisão) 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

10. Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística (DPGU) 
Responsável:  Luis Carvalho 

Missão:  Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana e 
do urbanismo. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao do Departamento  

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento. 

A2. Direção das Divisões: DAU; DFTU; 
DGU; DPU; DRU 

R2. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M2. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 

A3. Atendimento ao público 
R3.  Incumprimento da obrigações legais de 
informação ao cidadão 

PF M  R 

M3. Disponibilização do organigrama do Serviço, bem 
como da identificação dos respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local visível e acessível ao público. 

M4. Elaboração de atas de reunião, Registo de 
pedidos de reunião 

M5. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público. 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

10.1. Divisão Reabilitação Urbana (DRU) 
Responsável: Ana Luís 

Missão:   Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana e 
do urbanismo. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apreciar os projetos de 
operações urbanísticas, submetendo-
os a decisão final. 

R1. Ausência de Imparcialidade PF M R 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização 
para o exercício de acumulação de funções privadas 
por parte dos trabalhadores em funções públicas 

M2. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações 
previstas na lei, entrega de uma Declaração de 
Compromisso relativa a Incompatibilidades e 
Impedimentos, que deverá ser apensa ao processo em 
análise.  

M3. Informatizar e monitorizar procedimentos por 
forma a não permitir que a hierarquia temporal da 
entrada e de registo de documentos possa ser 
adulterada. 

M4. Existência de um relatório trimestral das 
atividades e reclamações apresentadas por tipo, 
frequência e resultado da decisão. 

M5. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho por áreas geográficas de 
atividade.  

M6. Comunicação de infrações às respetivas 
associações profissionais. 

R2. Deferimento tácito de pedidos de licenciamento. PF M R 
M7. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos 
prazos administrativos.     

R3. Erro e saturação face à sobrecarga processual PF M R M8. Redistribuição de processos 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Emitir pareceres e informar os 
procedimentos legalmente previstos 
relacionados com a reabilitação 
urbana 

R4. Ausência de imparcialidade PF M R 
M9. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

A3. Atendimento ao público. 
R5. Incumprimento das obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF M R 

M10. Disponibilização do organigrama do Serviço, 
bem como da identificação dos respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local visível e acessível ao público. 

M11. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público. 

M12. Disponibilização, através do Balcão Único, de 
informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos. 

A4. Promover a elaboração e 
acompanhamento de estudos e 
projetos de apoio a Instrumentos de 
gestão urbanística e de Reabilitação 
Urbana 

R6. Falha na definição dos requisitos a contratar PF M R 
M13. Reforço da equipa por integração de técnicos da 
área ou através de formação específica 

R7. Ausência de realismo na viabilidade económica 
dos projetos 

F M M 
M14. Reforço da vertente económica ou por 
integração de técnicos da área ou através de 
formação específica 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

10.2. Divisão de Planeamento Urbanístico (DPU) 
Responsável: Ana Paula Félix 

Missão:   Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos domínios do ordenamento do território. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a elaboração, alteração 
e revisão de Planos Municipais.  

R1. Ausência de imparcialidade. PF M R 

M1. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

M2. Promoção da participação, no âmbito da 
discussão Pública dos IGT 

R2. Incumprimento de prazos MF M E 

M3. Calendarizar as tarefas 

M4. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos 
prazos. 

A2. Emitir  pareceres no âmbito do 
direito à informação, legalmente 
previstos e relacionados com os IGT. 

R3. Falta de clareza ou percetibilidade das 
informações emitidas. 

PF M R 

M5. Elaboração de informações tipo e estabelecer 
conjunto de regras de expressão, privilegiando 
linguagem clara, limitando as meras remissões a 
legislação, de forma a facilitar a comunicação entre 
serviços e com o público. 

M6. Solicitação de parecer jurídico, sempre que haja 
dúvidas sobre a informação a prestar. 

A3.  Propor a delimitação de 
Unidades de Execução, no âmbito dos 
IGT, em vigor. 

R4. Falha na definição dos requisitos a contratualizar F M M 
M7. Reforço da equipa por integração de técnicos da 
área ou através da contratualização específica 

R5. Dificuldade na compatibilização das dinâmicas 
urbanísticas 

MF M E 
M8. Reforçar as ações de esclarecimento e 
concertação das dinâmicas entre os intervenientes 
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10.3. Divisão de Gestão Urbanística (DGU) 
Responsável:  João Costa 

Missão:  Garantir o correto ordenamento do território no âmbito da Gestão Urbanística, pela aplicação dos instrumentos e disposições legais aplicáveis, pelo exercício de ação pedagógica 
relativamente aos particulares, na prossecução do interesse público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apreciar os projetos de 
operações urbanísticas, submetendo-
os a decisão final. 

R1. Ausência de Imparcialidade F A E 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização 
para o exercício de acumulação de funções provadas 
por parte dos trabalhadores em funções públicas 

M2. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações 
previstas na lei, entrega de uma Declaração de 
Compromisso relativa a Incompatibilidades e 
Impedimentos, que deverá ser apensa ao processo em 
análise.  

M3. Informatizar e monitorizar procedimentos por 
forma a não permitir que a hierarquia temporal da 
entrada e de registo de documentos possa ser 
adulterada. 

M4. Existência de um relatório semestral das 
atividades e reclamações apresentadas por tipo, 
frequência e resultado da decisão. 

M5. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho por áreas geográficas de 
atividade.  

M6. Comunicação de infrações às respetivas 
associações profissionais. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apreciar os projetos de operações 
urbanísticas, submetendo-os a 
decisão final.(Cont.) 

R2. Deferimento tácito de pedidos de licenciamento. PF M R 

M7. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos 
prazos administrativos.     

M8. Disponibilização de fluxograma dos diversos 
processos 

M9. Comunicação ao interessado da nomeação do 
gestor do procedimento, com identificação do 
respetivo contacto nos serviços. 

R3. Erro e saturação face à sobrecarga processual F M M M10. Redistribuição de processos 

A2. Emitir pareceres e informar os 
procedimentos legalmente previstos 
relacionados com a gestão 
urbanística. 

R4. Falta de clareza ou percetibilidade das 
informações emitidas. 

F M M 

M11. Elaboração de informações tipo e estabelecer 
conjunto de regras de expressão, privilegiando 
linguagem clara, limitando as meras remissões a 
legislação, de forma a facilitar a comunicação entre 
serviços e com o público. 

A3. Atendimento ao público. 
R5. Incumprimento das obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF M R 

M12. Disponibilização do organigrama do Serviço, 
bem como da identificação dos respetivos Dirigentes, 
em local visível e acessível ao público. 

M13. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público. 

M14. Disponibilização, através do Balcão Único de 
informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos. 
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10.4. Divisão de Fiscalização Técnica Urbanística(DFTU) 
Responsável: Francisco Santos 

Missão:  Garantir o correto ordenamento do território, no âmbito da Gestão Urbanística, pela aplicação das disposições legais aplicáveis, pelo exercício de uma ação pedagógica relativamente aos 
particulares na prossecução da defesa do interesse público e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados 
com a gestão urbanística, fiscalizar e 
acompanhar a conformidade da 
execução das obras e emitir 
pareceres no âmbito daquela 
fiscalização. 

R1. Ausência de imparcialidade PF M R 

M1. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização 
para o exercício de acumulação de funções privadas, 
por parte dos trabalhadores em funções públicas 

M2. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações 
previstas na lei, entrega de uma Declaração de 
Compromisso a Incompatibilidades e Impedimentos, 
que deverá ser apensa ao processo em análise 

M3. Informatizar procedimentos por forma a não 
permitir que a hierarquia temporal da entrada e de 
registo de documentos possa ser adulterada. 

M4. Existência de um relatório mensal das atividades 
e reclamações apresentadas por tipo, frequência e 
resultado da decisão. 

M5. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

M6. Comunicação de infrações às respetivas ordens 
profissionais. 

R2. Deferimento tácito de pedidos de emissão de 
alvarás de utilização.- 

PF M R 
M7. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos 
prazos administrativos.  

R3. Erro e saturação face á subcarga processual. PF B R M8. Redistribuição de processos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Preparar, lançar concursos de 
empreitadas, e acompanhar obras 
coercivas. 

R4. Incumprimento das obrigações estabelecida no 
CCP. 

PF M R 
M9. Utilização da base VORTAL e demais aplicações 
informáticas existentes para este fim. 

A3. Atendimento ao público. 
R5. Incumprimento das obrigações legais de 
informação ao cidadão. 

PF M R 

M10. Disponibilização do organigrama do Serviço, 
bem como da identificação dos respetivos Dirigentes e 
Trabalhadores, em local visível e acessível ao público. 

M11. Informação relativa à existência do livro de 
reclamações, em local visível e acessível ao público. 

M12. Comunicação ao interessado da nomeação  do 
gestor do procedimento, com identificação do 
respetivo contacto nos serviços. 

M13. Disponibilização, através do Balcão Virtual, de 
informação de carácter administrativo, nos termos do 
estabelecido na Lei de Acesso aos Documentos 
Administrativos. 
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10.5. Divisão de Administração Urbanística (DAU) 
Responsável: Anabela Nunes 

Missão: Garantir o correto ordenamento do território, no âmbito da Gestão Urbanística, pela aplicação das disposições legais aplicáveis, pelo exercício de uma ação pedagógica relativamente aos 
particulares na prossecução da defesa do interesse público e contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das populações. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Registo  tramitação documental e 
formalização processual 

R1. Ausência de Imparcialidade PF M R 

M1. Informatizar e monitorizar procedimentos por 
forma a não permitir que a hierarquia temporal da 
entrada e de registo de documentos possa ser 
adulterada. 

A2. Emitir títulos urbanísticos, 
certidões e reprodução documental 

A3. Registo georreferencial e 
aplicação de taxas 

A4. Informar os procedimentos 
legalmente previstos relacionados 
com a gestão urbanística 

A5. Propor licenciamentos e 
autorizações de utilização 

R2. Deferimento tácito MF M E 
M2. Informatizar e monitorizar o cumprimento dos 
prazos administrativos.     

R3. Erro e saturação face à sobrecarga processual MF M E M3. Redistribuição de processos. 

R4. Ausência de Imparcialidade PF M R 

M4. Difundir a obrigatoriedade de possuir autorização 
para o exercício de acumulação de funções privadas, 
por parte dos trabalhadores em funções públicas 

M5. Difundir a obrigatoriedade de, nas situações 
previstas na lei, entrega de uma Declaração de 
Compromisso a Incompatibilidades e Impedimentos, 
que deverá ser apensa ao processo em análise 
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11. Departamento de Obras Municipais (DOM) 
Responsável: Amélia Pardal  

Missão:  Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço publico municipal, equipamentos coletivos municipais e 
edifícios municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento.  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao Departamento. 

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento. 

A2. Direção das Divisões:  
DEP, DO, DCME, DI e UIEP 

R2. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M2. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 

 

11.1. Divisão de Estudos e Projetos (DEP) 
Responsável: João Félix 

Missão:  Projetar os equipamentos coletivos, espaços públicos, áreas verdes e infraestruturas rodoviárias. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaboração de projetos de 
equipamentos coletivos, espaços 
públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias 

R1. Ausência de imparcialidade F A E 

M1. Prescrição de materiais para projeto efetuada 
pela descrição das características técnicas 

M2. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 

R2. Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave 
na sua apresentação) 

F A E 

M3. Validação através de checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios 

M4. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Procedimentos para o 
fornecimento de bens e serviços de 
projetos de equipamentos coletivos, 
espaços públicos, áreas verdes e 
infraestruturas rodoviárias 

R3. Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave 
na sua apresentação) 

F A E 

M5. Validação através de checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios 

M6. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 

M7. Promover a melhoria da formação profissional 
dos trabalhadores 

R4. Ausência de imparcialidade F A E 
M8. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 

R5.  Incumprimento de prazos definidos no caderno 
de encargos e especificações técnicas para a obtenção 
do serviço 

F M M 
M9. Definir prazos realistas e garantir a monitorização 
da execução dos contratos  
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11.2. Divisão de Obras (DO) 
Responsável: Paulino Reis 

Missão:  Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço publico municipal, equipamentos coletivos municipais e 
edifícios municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar os procedimentos para 
o fornecimento de bens e serviços e 
de empreitadas de obras públicas 

R1. Planeamento insuficiente F M M 

M1. Planear as atividades de forma atempada e 
adequada às necessidades (Plano Anual de Compras), 
evitando o clima de urgências injustificadas que 
favorecem o recurso recorrente aos procedimentos 
excecionais 

R2. Favorecimento decorrente da ausência de 
imparcialidade 

F M M 

M2. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 

M3. Seleção das entidades a convidar por ajuste 
direto, tendo por base os dados das empresas 
previamente validados pelo DOM (análise técnica e 
financeira das empresas). 

R3. Indemnizações decorrentes de incumprimento de 
prazos 

PF A M 
M4. Verificação dos procedimentos através de 
checklist, para evitar o deferimento tácito por falta de 
decisão em tempo útil 

A2. Assegurar a fiscalização de 
empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos 
de bens e/ou serviços e execução de 
obras por administração direta 

R4. Produtos finais de inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados 

F A E 
M5. Elaborar e implementar plano de aprovação de 
materiais 

A3. Controlar a operacionalização do 
Protocolo de Delegação de 
Competências com as Juntas de 
Freguesia 

R5. Aplicação de materiais e técnicas adequadas F A E 
M6. Implementar maior fiscalização e promover ações 
de sensibilização sobre materiais e técnicas 
construtivas 
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11.3. Divisão de Conservação e Manutenção de Equipamentos (DCME) 
Responsável: Carla Monteiro 

Missão:  Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço publico municipal, equipamentos coletivos municipais e 
edifícios municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar os procedimentos para 
o fornecimento de bens e serviços e 
de empreitadas de obras públicas 

R1. Planeamento insuficiente F M M 

M1. Planear as atividades de forma atempada e 
adequada às necessidades (Plano Anual de Compras), 
evitando o clima de urgências injustificadas que 
favorecem o recurso recorrente aos procedimentos 
excecionais 

R2. Favorecimento decorrente da ausência de 
imparcialidade 

F M M 

M2. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 

M3. Seleção das entidades a convidar por ajuste 
direto, tendo por base os dados das empresas 
previamente validados pelo DOM (análise técnica e 
financeira das empresas). 

R3. Indemnizações decorrentes de incumprimento de 
prazos 

PF A M 
M4. Verificação dos procedimentos através de 
checklist, para evitar o deferimento tácito por falta de 
decisão em tempo útil 

A2. Assegurar a fiscalização de 
empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos 
de bens e/ou serviços e execução de 
obras por administração direta 

R4. Produtos finais de inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados 

F A E 
M5. Elaborar e implementar plano de aprovação de 
materiais 

A3. Controlar a operacionalização do 
Protocolo de Delegação de 
Competências com as Juntas de 
Freguesia 

R5. Aplicação de materiais e técnicas adequadas F A E 
M6. Implementar maior fiscalização e promover ações 
de sensibilização sobre materiais e técnicas 
construtivas 
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11.4. Divisão de Infraestruturas(DI) 
Responsável: Luís Lopes 

Missão:  Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraestruturas viárias municipais, espaço publico municipal, equipamentos coletivos municipais e 
edifícios municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaborar informações,  promover, 
diagnosticar, articular e acompanhar 
as ações no âmbito da circulação e 
tráfego e rede rodoviária 

R1. Ausência de imparcialidade PF M R 

M1. Implementação de regras de rotatividade na 
nomeação do técnico responsável, de forma a evitar a 
apreciação continuada de processos de determinado 
requerente pelo mesmo elemento 

R2. Planeamento insuficiente PF A M 

M2. Planear as atividades de forma atempada e 
adequada às necessidades (Plano Anual de Compras), 
evitando o clima de urgências injustificadas que 
favorecem o recurso recorrente aos procedimentos 
excecionais 

M3. Instituir sistema de planeamento da contratação 
pública e divulgá-lo no município 

R3. Necessidade de um maior conhecimento da 
realidade da atividade do departamento quanto a 
indicadores estatísticos nos diferentes setores de 
atividade 

F M M 
M4. Assegurar a existência do tratamento de 
indicadores estatísticos e a sua divulgação pelos 
serviços 

R4. Regras pouco claras na atuação do departamento PF M R 
M5. Assegurar a elaboração de regulamento que vise 
a sistematização da ocupação do espaço público e da 
atribuição de reservas de estacionamento 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Assegurar os procedimentos para 
o fornecimento de bens e serviços e 
de empreitadas de obras públicas. 

R5. Inexistência de um sistema de controlo interno 
formal, com circuitos de informação instituídos 

F M M 
M6. Manter e aplicar instruções / procedimentos 
contratação pública para as fases do 
concurso/consulta e seus possíveis incidentes  

R6. Utilização sistemática do procedimento por ajuste 
direto 

PF M R 

M7. Continuar a adotar o procedimento por concurso 
público como regra geral, utilizando o procedimento 
por ajuste direto em situações pontuais que sejam 
incompatíveis com os prazos estipulados para os 
concursos públicos, cumprindo as regras e 
formalidades legalmente estipuladas 

R7. Autorização de despesa através de ajuste direto 
sem convite a três entidades 

F M M 

M8. Criar e manter uma base de dados que permita 
registar todas as empresas às quais se adjudica por 
Ajuste Direto e conhecer qual o montante / volume de 
obra adjudicada a cada uma 

M9. Nos procedimentos por Ajuste direto, definir o 
limite (preço base) acima do qual é obrigatório o 
convite a mais do que uma entidade. 

R8. Falta de definição rigorosa e objetiva de fatores 
que densificam os critérios de adjudicação da 
proposta economicamente mais vantajosa em 
procedimentos de contratação pública 

F M M 
M10. Continuar a garantir a uniformização dos 
critérios de fixação dos fatores de ponderação 

R9. Dificuldade em avaliar o desempenho dos 
empreiteiros em todos os tipos de procedimentos, 
mas em especial no ajuste direto com recurso a 
critérios materiais 

F M M 
M11. Criar / manter base de dados que inclua a 
avaliação de desempenho técnico temporal e 
financeiro dos empreiteiros 

R10. Desconhecimento do novo Código da 
Contratação Pública 

PF B R 

M12. Continuar a promover a formação dos vários 
intervenientes nos procedimentos inerentes à 
formação, celebração e execução de contratos na área 
da contratação pública, visando a uniformização de 
metodologias e critérios, bem como a atualização 
constante dos trabalhadores com os diplomas legais 

R11. Existência de conflitos de interesses PF A M 
M13. Obrigação de fazer declarações de interesses 
privados dos trabalhadores e obter a sua renovação 
periódica 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Assegurar a fiscalização de 
empreitadas de obras públicas e 
acompanhamento dos fornecimentos 
de bens e/ou serviços e execução de 
obras por administração direta. 

R12. Receções (definitivas e provisórias) tácitas em 
procedimentos de empreitada 

PF A M 

M14. Implementar / manter em execução um sistema 
de alerta dos serviços de fiscalização para a marcação 
das vistorias para efeitos de receção provisória e 
definitiva de obras públicas e responsabilização efetiva 
de quem, tendo essa obrigação, não o fizer 

R13. Equipas de fiscalização fixas  F M M 
M15. Continuar a evitar o recurso a equipas fixas de 
fiscalização, promovendo a rotatividade dos 
elementos que compõem as diferentes equipas 

R14. Indemnizações decorrentes de incumprimento 
de prazos 

PF A M 
M16. Verificação de procedimentos através de 
checklist, para evitar o deferimento tácito por falta de 
decisão em tempo útil 

R15. Produtos finais de inferior qualidade e custos de 
manutenção mais elevados 

PF M R 
M17. Elaborar e implementar plano de aprovação de 
materiais 

A4. Monitorizar a operacionalização 
dos Instrumentos de Delegação de 
Competências com as Juntas de 
Freguesia 

R16. Aplicação de materiais e técnicas inadequadas PF M R 
M18. Ações de sensibilização sobre materiais e 
técnicas construtivas 

R17. Ineficiente acompanhamento dos Instrumentos 
de Delegação de competências, com 
acompanhamento presencial das intervenções 
realizadas no território 

F M M 
M19. Implementação de ferramentas de gestão e 
acompanhamento dos contratos e apuramento do 
grau de cumprimento do acordo 

A5. Acompanhar e monitorizar as 
intervenções dos diversos operadores 
no solo e subsolo do espaço público 

R18. Intervenções realizadas pelos operadores de 
subsolo com qualidade inadequada (por insuficiência 
de meios para o controlo das intervenções) 

MF M E 
M20. Implementação do Regulamento dos 
Operadores de Subsolo, em vigor 
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11.4.1. Unidade de Intervenção no Espaço Público (UIEP) 
Responsável: Jorge Simões 

Missão:  garantir a conceção de estudos e projetos integrados para intervenções de qualificação do espaço público. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Conceção de estudos e projetos 
integrados para intervenções de 
qualificação do espaço público e da 
rede viária a uma escala local. 

R1. Ausência de imparcialidade F M M 
M1. Prescrição de materiais para projeto efetuada 
pela descrição das características técnicas 

R2. Projetos incompletos, de qualidade inadequada 
e/ou não realistas (não inclusão de elementos chave 
na sua apresentação) 

PF A M 
M2. Validação através de checklist dos elementos de 
projeto obrigatórios 

A2. Elaboração de informações, 
pareceres e/ou propostas no âmbito 
da área funcional 

R3. Ausência de imparcialidade PF A M M3. Garantir a rotatividade dos técnicos 
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12. Departamento de Educação (DE) 
Responsável: Ana Paula Silva  

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento.  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao Departamento. 

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento. 

A2. Direção das Divisões. 
R2. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M2. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 

 A3. Assegurar a dinamização da 
Academia dos Saberes 

R3. Não aplicação ou aplicação indevida de 
procedimentos de admissão dos alunos e professores 
voluntários 

PF B B 
M3. Aplicação das normas estabelecidas no 
Regulamento Interno em vigor no processo de 
admissão das matrículas 

R4. Continuidade do projeto Academia dos Saberes PF B B 
M4. Sensibilização dos vários serviços, para a dispensa 
de professores voluntários para assegurar a 
lecionação das disciplinas/módulos 

R5. Incumprimento do dever de sigilo no tratamento 
dos dados pessoais dos alunos e professores 

PF B B 

M5. Garantir o tratamento sigiloso de informação 
específica, através de base dados interna criada para 
esse efeito, com acesso limitado a um grupo reduzido 
de trabalhadores 

PF B B 

M6. Incluir no formulário de matrícula o pedido de 
consentimento para autorização do tratamento de 
dados pessoais  âmbito da atividade da Academia dos 
Saberes (renovado anualmente) 

R6. Recolha indevida de imagens no âmbito das 
atividades da Academia dos Saberes 

PF B B 

M7. Incluir no formulário de matrícula o pedido de 
consentimento para autorização de recolha e uso de 
imagem  no âmbito da atividade da Academia dos 
Saberes (renovado anualmente) 

 



 
 

57 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Promover o planeamento dos 
Polos da Academia dos Saberes 

R3. Elaborar planeamento desajustado das 
necessidades identificadas 

PF B B 
M8. Reunir e tratar a informação técnica referente à 
evolução do n.º de utentes 

A5. Identificar as necessidades de 
conservação e manutenção nas 
instalações dos Polos da Academia 
dos Saberes 

R4. Não assegurar atempadamente a execução das 
intervenções necessárias à manutenção das boas 
condições das instalações 

PF B B 
M9. Planear e realizar vistoria às instalações de forma 
periódica 

A6. Gestão de Faturação 

R5. Existência de irregularidades na faturação aos 
alunos  

PF M  M 
 M10. Verificação dos recebimentos emitidos, por 
serviço ou 
pessoa diferente do emitente 

R6. Recebimentos Indevidos PF B B 
M11. Identificação prévia do aluno e o valor a liquidar, 
através de cruzamento de informação com o registo 
da base de dados 

R7. Apropriação de valores em numerário, sem 
emissão 
do respetivo recibo 

PF M  M 
M12. Disponibilização do recibo ao aluno após 
cobrança e confirmação dos duplicados por serviço ou 
pessoa diferente do emitente 

A7. Assegurar a gestão da Academia 
dos Saberes (meios, aquisição de 
serviços e recursos materiais 
necessários ao seu bom 
funcionamento) 

R8. Insuficiência ou existência desconforme de 
mobiliário e/ou informático ou de apoio 

PF B B 
M13. Proceder/atualizar levantamentos com 
regularidade 

R9. Acompanhamento inadequado dos processos de 
aquisição de bens e serviços 

PF B B 
M14. Manter atualizada a informação sobre pedidos  
de aquisição de bens e serviços (fornecedores, custos, 
prazos de entrega) 

PF B B 
M15. Acompanhamento, avaliação qualitativa e 
quantitativa dos bens/serviços adquiridos 

PF B B 
M16. Acompanhamento dos contratos de prestação 
de serviços de média/longa duração 

 



 
 

58 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

12.1. Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE) 
Responsável: Dina Ribeiro 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a gestão do apoio para 
o prosseguimento das Atividades de 
Enriquecimento Curricular 

R1. Não aplicação ou aplicação indevida dos apoios 
financeiros por parte dos  parceiros 

F M M 

M1. Celebração de protocolo, por ano letivo 

M2. Requerer junto dos parceiros o relatório das 
atividades desenvolvidas  e acompanhamento geral 

M3. Requerer junto dos  parceiros a apresentação de 
relatório ou documento comprovativo da aplicação da 
verba atribuída 

A2. Fomentar a dinamização de 
Projetos Socioeducativos 

R2. Não aplicação ou aplicação indevida dos apoios 
financeiros ou logísticos por parte dos beneficiários 

F M M 
M4. Aplicar o Regulamento Municipal de Apoio aos 
Projetos Socioeducativos 

A3. Assegurar a dinamização do OTL - 
Loures Aventura-te 

R3. Não aplicação ou aplicação indevida de 
procedimentos de seleção dos participantes 

PF M R 
M5. Aplicar as normas de participação aprovadas (RC) 
para a admissão das candidaturas e para a ordenação 
dos participantes. 

R4. Continuidade do Programa  F M M 
M6. Sensibilização dos vários serviços, para a cedência 
de monitores para garantir o acompanhamento 
necessário. 

A4. Gerir a prestação de serviços 
Adaptação ao Meio Aquático (AMA)  

R5. Acompanhamento inadequado dos processos de 
aquisição de bens e serviços 

PF B R 

M7. Manter atualizada a informação sobre pedidos  
de aquisição de bens e serviços (fornecedores, custos, 
prazos de entrega) 

M8. Acompanhamento, avaliação qualitativa e 
quantitativa dos bens adquiridos 

M9. Monitorização dos contratos de prestação de 
serviços de média/longa duração 
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12.2. Divisão de Intervenção e Planeamento Educativo (DIPE) 
Responsável: Raquel Silva 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Promover o planeamento da rede 
escolar  

R1. Elaborar planeamento desajustado das 
necessidades da rede educativa 

PF B R 
M1. Reunir e tratar a informação técnica da área da 
educação e gestão da rede escolar e do pessoal não 
docente 

A2. Identificar as necessidades de 
conservação e manutenção nos 
equipamentos escolares 

R2. Não assegurar atempadamente a execução das 
intervenções necessárias à manutenção das boas 
condições do parque escolar 

F M M 

M2. Planear e efetuar visitas de periodicidade regular 
às instalações das unidades educativas do Município 

M3. Elaborar propostas de intervenção, para 
encaminhamento ao serviço competente e/ou 
realização de trabalhos 

A3. Assegurar a gestão da rede 
escolar (edifícios e recursos materiais 
e humanos necessários ao seu bom 
funcionamento) 

R3. Insuficiência ou existência desconforme de 
mobiliário, material didático, informático, hoteleiro ou 
de apoio 

F M M 

M4. Proceder/atualizar levantamentos com 
regularidade e compará-los com os requisitos 
normativos de apetrechamento 

M5. Efetuar uma caracterização adequada e objetiva 
por forma a manter os referenciais técnicos nos 
programas de concurso de aquisição 

M6. Elaborar propostas para processos de aquisição 

R4. Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida 
de subsídios a entidades (apoio para material, 
equipamentos ou despesas de funcionamento). 

PF B R 

M7. Acautelar a definição de critérios de atribuição de 
subsídio, com recurso a diplomas legais ou 
regulamentos, ou justificação inequívoca da 
necessidade de atribuição do benefício 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Assegurar a gestão da rede 
escolar (edifícios e recursos materiais 
e humanos necessários ao seu bom 
funcionamento). 
(Cont.) 

R5. Não aplicação ou aplicação indevida de subsídio 
por parte dos Parceiros  

PF B R 
M8. Requerer junto dos beneficiários a apresentação 
de relatório ou documento comprovativo da aplicação 
da verba atribuída 

R6. Distribuição desadequada ou insuficiente do 
pessoal não docente  

F B R 

M9. Exercer uma gestão de proximidade em estreita 
articulação com os Agrupamentos de Escola 

M10. Apresentar critérios objetivos para fundamentar 
decisões de afetação do pessoal não docente 

R7. Acompanhamento inadequado dos processos de 
aquisição de bens e serviços 

PF B R 

M11. Manter atualizada a informação sobre pedidos  
de aquisição de bens e serviços (fornecedores, custos, 
prazos de entrega) 

M12. Acompanhamento, avaliação qualitativa e 
quantitativa dos bens adquiridos 

M13. Monitorização dos contratos de prestação de 
serviços de média/longa duração 

A4. Assegurar os 
procedimentos para a realização de 
empreitadas de obras públicas e 
respetiva fiscalização 

R8. Incumprimento das obrigações estabelecida no 
CCP 

PF B R 

M14. Utilização da base VORTAL e demais aplicações 
informáticas existentes para este fim. 

M15. Manter atualizada a informação sobre as 
empreitadas lançadas (controlo prazos procedimento 
CCP, empresa adjudicada, contrato, valores 
adjudicado, controlo prazos de execução, etc) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Assegurar os 
procedimentos para a realização de 
empreitadas de obras públicas e 
respetiva fiscalização. 
(Cont.) 

R9. Favorecimento decorrente da ausência de 
imparcialidade 

F M M 

M16. Seleção diferenciada do técnico responsável 
pelas peças do procedimento e integração do júri em 
relação ao técnico responsável pela fiscalização da 
empreitada 

M17. Seleção das entidades a convidar na consulta 
prévia, tendo por base os dados das empresas 
previamente validados  

R10. Receções tácitas (definitivas e provisórias) F A E 
M18. Manter um sistema de alerta/controlo da 
fiscalização para a marcação das vistorias para efeitos 
de receção provisória e definitiva de obras públicas 

R11. Produtos finais de inferior qualidade e custos 
de manutenção mais elevados 

F A E 
M19. Elaborar e implementar plano de aprovação de 
materiais (PAM) 
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12.3. Divisão de Ação Social e Escolar (DASE) 
Responsável: Alexandra Pestana 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da Educação 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gerir o Serviço de Apoio à Família 
(SAF)  

R1. Incumprimento de obrigações do caderno de 
encargos referente ao fornecimento de refeições e 
lanches a alunos, refeições a adultos, refeições de 
piqueniques e  Kits descartáveis 

F M M 

M1. Verificar os serviços prestados pela empresa 
adjudicatária 

M2. Aplicar medidas corretivas conducentes à 
regularização imediata das desconformidades 

R2. Existência de irregularidades na faturação F M M 

M3. Acompanhar com rigor a aplicação das 
candidaturas. Confirmar a encomenda das refeições, 
por parte dos agrupamentos de escolas. Maior rigor 
nos critérios de autorização de atribuição das 
refeições escolares. Controlo atempado por parte dos 
agrupamentos de escolas da assiduidade das crianças 
e alunos.  

R3. Existência de dívidas por parte das famílias 
(comparticipações familiares mensais ao SAF) 

F M M 

M4. Estreitar uma relação entre a Autarquia e as 
famílias e mesmos com os agrupamentos de escola, 
numa análise social, detetando-se fragilidades 
existentes, com propostas concretas a definir para 
minimizar dívidas. 

R4. Utilização indevida das verbas atribuídas pelo 
Município para apoio ao SAF 

PF M R 
M5. Exigir o envio por parte dos beneficiários, de 
comprovativos da aplicação da verba atribuída. 

R5. Ausência de imparcialidade ou atribuição indevida 
de subsídios a entidades (apoio a materiais, 
equipamento ou despesas de funcionamento) 

PF M R 

M6. Acautelar a definição de critérios de atribuição de 
subsídios, com recurso a diplomas legais, 
regulamentos ou justificação inequívoca da 
necessidade de atribuição do benefício. 

R6. Incumprimento de cláusulas do Protocolo de 
Colaboração SAF  com entidades parceiras 

PF B R 
M7. Monitorizar o cumprimento das obrigações dos 
Parceiros 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Gerir os Transportes Escolares 

R7. Incumprimento de obrigações do caderno de 
encargos referente ao serviço de transportes escolares 
em circuito especiais 

PF M R 
M8. Verificar os serviços prestados pela empresa 
adjudicatária 

R8. Utilização inadequada de subsídios atribuídos pelo 
Município às Juntas de Freguesia no âmbito dos 
apoios aos alunos a estudar fora do Concelho. 

PF B M 
M9. Reforçar os mecanismos de controlo da aplicação 
das verbas considerando os fins para que foram 
atribuídas através de comprovação documental. 

R9. Utilização inadequada dos apoios atribuídos pelo 
Município aos alunos, por parte dos agrupamentos de 
escolas e demais escolas parceiras no âmbito dos 
carregamentos de passe escolar. 

PF B R 

M10. Reforçar os mecanismos de controlo da 
utilização dos apoios pelos agrupamentos, através de 
comprovação documental. 

R10. Utilização inadequada dos apoios atribuídos pelo 
Município aos alunos em circuitos especiais  por parte 
dos agrupamentos de escolas  

PF B R 
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13. Departamento de Ambiente (DA) 
Responsável: Madalena Neves 

Missão:  Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços públicos 
ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento de 
Ambiente  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao do Departamento de Ambiente 

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento de 
Ambiente  

A2. Direção das Divisões: DSPA, DZVF 
e DESA 

R2. Não cumprimentos dos objetivos anuais do 
departamento 

PF M R 
M2. Elaboração dos relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP 
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13.1. Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA) 
Responsável: Rui Máximo 

Missão:  Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços públicos 
ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a limpeza das vias e 
outros espaços públicos sob gestão 
Municipal 

R1. Falta de limpeza ou limpeza inadequada das vias e 
outros espaços públicos sob gestão municipal  

PF B R 
M1. Limpezas de vias que se mantiveram sob 
responsabilidade da DSPA 

A2.  Apoio Técnico às JF na área de 
limpeza pública no âmbito do Acordo 
de Execução, com articulação direta 
com GIL. 

R2. Ausência de imparcialidade F M M M2. Monitorização do Acordo de Execução 

A3. Planeamento e promoção da 
implementação de novo mobiliário 
urbano destinado à limpeza dos 
espaços sob gestão municipal 

R3. Planeamento incorreto. Distribuição inadequada 
do mobiliário urbano . 

PF B R 
M3. Promover um controlo interno através do 
planeamento da sua localização 

A4. Controlo preventivo de pragas 
urbanas 

R4. Resposta insuficiente  no controlo de pragas 
urbanas. 

PF A M 
M4. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação de necessidades e respetivas prioridades. 

A5.  Atuação em situações de 
emergência e de risco para a saúde 
pública. 

R5. Ausência de Imparcialidade PF M R 
M5. Implementação de sistema de avaliação e 
promoção de ações de verificação a realizar por 
entidades externas à DSPA. 

A6. Saneamento de deposições 
ilegais de resíduos na via pública 

R6.  Limpeza insuficiente e/ou deficiente das 
deposições ilegais de resíduos na via pública 

PF M R 
M6. Implementação de sistema de avaliação e 
promoção de ações de monotorização/controlo, a 
realizar por entidades externas à DSPA. 

A7. Planear, limpar e efetuar o 
desassoreamento de linhas de água 
sob gestão municipal  

R7. Planeamento incorreto. Falta de limpeza ou 
limpeza inadequada das linhas de água sob gestão 
municipal 

F M M 
M7. Implementação de sistema de avaliação e 
promoção de ações de monotorização a realizar pela 
DSPA. Calendarização da limpeza de linhas de água  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A8. Limpeza de terrenos municipais 
R8. Planeamento incorreto das necessidades e/ou 
prioridades de limpeza. 

PF B R 

M8. Implementação de sistema de avaliação e 
promoção de ações de monotorização e controlo a 
realizar pela DSPA. Calendarização da limpeza de 
terrenos municipais   

A9. Gestão de Cemitérios e do 
Crematório Municipal 

R9. Ausência de imparcialidade em virtude da 
atribuição de gratificações  

MF A E 

M9. Promover e incrementar aplicação de 
procedimentos objetivos de controlo interno 
eficientes e eficazes 

M10.  Sensibilização e formação dos trabalhadores 

M11. Uniformização dos procedimentos 

M12. Alteração ao Regulamento dos cemitérios 

A10. Elaboração de  procedimentos 
de empreitadas: cemitérios e 
crematório municipais  

R10. Existência de falhas técnicas no processo prévio 
ao lançamento do procedimento  

PF M R 
M13.  Definição clara do procedimento/Rigor na 
análise técnica, efetuada com base nos critérios 
definidos em caderno de encargos  

R11. Ausência de imparcialidade PF M R 
M14.  Supervisão do cumprimento da legislação para a 
contratação publica/Revisão do procedimento de 
empreitada  

R12. Favorecimento de terceiros PF M R 
M15.  Implementação de rotatividade na formação do 
júri dos procedimentos.  

A11. Vigilância Ambiental  
R13. Ausência de imparcialidade no tratamento dos 
processos 

PF M R 

M16. Implementação de um sistema de controlo de 
reclamações ambientais  

M17.  Mapeamento e Georreferenciação de todas as 
reclamações e processos pendentes (histórico das 
reclamações recebidas)  
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13.2. Divisão de Zonas Verdes e Floresta (DZVF) 
Responsável: João Manuel Lucas 

Missão:  Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços públicos 
ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Efetuar a manutenção e 
conservação dos espaços verdes 
municipais,  parques sob gestão 
municipal e viveiros municipais  

R1. Inadequada manutenção e conservação dos 
espaços verdes municipais,  parques sob gestão 
municipal e viveiros municipais 

F M M 

M1. Acompanhamento, supervisão e monotorização 
dos trabalhos e atividades desenvolvidos.  

M2. Manutenção de stocks de reposição de 
consumíveis. 

M3. Supervisão do trabalho de equipas de 
manutenção contratadas em prestação de serviços 

A2. Coordenar as Equipas 
Operacionais (sapadores florestais, 
viveiristas, jardineiros e manutenção 
de parques) 

R2. Ocorrência de acidentes de trabalho com períodos 
de inatividade por utilização indevida ou uso 
inadequado de ferramentas/ equipamento  ou 
ausência de usos de equipamentos de proteção 
individual (EPI) 

PF A M 

M4. Difusão de fichas de utilização e manutenção de 
ferramentas. 

M5. Acompanhamento e supervisão por coordenador 
técnico.  

M6. Formação específica sobre os equipamentos em 
uso. Atualização de conhecimentos sobre o uso de EPI  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Gerir os Parques Municipais 

R3. Prestação de informação inadequada ou incorreta 
aos utentes/utilizadores  

PF M R 

M7. Formação 

M8.Elaboração de manuais de procedimentos internos 

R4. Ausência de imparcialidade na reserva de espaços 
para a realização de eventos 

PF M R 

M9. Elaboração e difusão de  regulamentos 
normativos de utilização dos espaços verdes 
municipais e parques sob gestão municipal 

M10. Registo informático de controlo de reservas   

R5. Não arrecadação de receita ou arrecadação  de 
receita em desconformidade com os Regulamentos 
Municipais em vigor  

PF A M 

M11. Implementação de sistema de cobrança 
informatizado.  

M12.Elaboração de folha diária de arrecadação de 
receita com validação e conferência mensal por 
coordenador/supervisor.  

R6. Aceitação de ofertas e/ou gratificações no 
exercício de funções 

PF B R 

M13. Sensibilização e formação dos trabalhadores  

M14. Consciencialização das consequências legais 
decorrentes do incumprimento dos regulamentos 
normativos e manuais de procedimentos.  
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Lançar e acompanhar os 
procedimentos de empreitada para a 
recuperação e valorização dos 
Parques Municipais 

R7. Existência de falhas técnicas no processo prévio ao 
lançamento do procedimento  

PF A M 
M15. Análise detalhada do processo, por mais do que 
um elemento. 

R8. Ausência de imparcialidade PF A M 
M16. Garantir a rotatividade do júri dos 
procedimentos.  

R9. Favorecimento de terceiros PF A M M17. Assegurar a criação de rotinas de monitorização  

A5. Apoio Técnico às JF na área de 
limpeza pública no âmbito do Acordo 
de Execução, com articulação direta 
com GIL. 

R10. Ausência de imparcialidade F A E M18. Monitorização do Acordo de Execução 
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13.3. Divisão de Energia e Sustentabilidade Ambiental (DESA) 
Responsável:  Ana Gaiolas 

Missão:  Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas, e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município nos domínios do ambiente e dos serviços públicos 
ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Dinamização dos parques de 
gestão municipal 

R1. Ausência de imparcialidade na reserva de 
espaços no CEA para a realização de eventos por 
particulares/Associações sem fins lucrativos  

PF B R M1. Análise de todas as propostas de reservas de espaços 

R2. Não arrecadação de receita ou arrecadação de 
receita proveniente da cedência de sala do CEA em 
desconformidade com os Regulamentos em vigor. 

PF B R 
M2. Adoção de sistema de cobrança informatizado com o 
DPFL 

R3.  Ausência de imparcialidade na reserva de 
espaços dos parques de gestão municipal para a 
realização de eventos organizados pelo DA ou 
outras unidades orgânicas, particulares e 
associações sem fins lucrativos  

PF B R M3. Análise de todas as propostas de reservas de espaços 

A2. Ações de educação e 
sensibilização Ambiental  

R4. Ausência de imparcialidade na inscrição das 
escolas nas atividades 

PF B R 
M4. Plataforma de inscrições online disponível em 
http://app.cm-
loures.pt/WebCEA/AGENDA.aspx?ReturnUrl=%2fwebcea%2f 

R5. Ausência do dever de informação sobre a forma 
como são tratados os dados recolhidos na 
plataforma Web.  

PF B R 
M5. Existência de política de privacidade para a aplicação 
web do Centro de Educação Ambiental  

R6. Tratamento ilícito de dados pessoais no 
consentimento para recolha e utilização de 
fotografias de visitantes. 

PF B R 

M6.  Consentimento do uso de imagem entregue pelas 
escolas ao município, que previamente solicitou aos 
Encarregados de Educação, sendo esta responsabilidade das 
mesmas. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Emissão de Pareceres e 
Acompanhamento de 
processos/estudos de cariz ambiental 
no âmbito das competências da USA 

R7. Ausência de imparcialidade  PF M R M7. Criação de procedimentos bem definidos. 

R8. Ausência do dever de informação sobre 
procedimento de medições acústicas  

PF B R 
M8. Criação de formulário informativo do 
procedimento de medição acústicas  

A4. Celebração de protocolos de 
colaboração /parcerias/ contratos 
com entidades externas 

R9. Ausência de imparcialidade PF B R 
M9. Criação de procedimentos bem definidos. Rigor 
na análise técnica das propostas apresentadas pelas 
entidades externas  

R10. Tratamento ilícito de dados pessoais no contrato 
existente com a Dbwave.I - Acoustic Engineering, S. A.  

PF B R 
M10. Inclusão em caderno de encargos de 
cláusulas/anexos ou acordo  de proteção de dados,  e 
dever de sigilo. 

A5. Promoção da eficiência 
energética e gestão de indicadores 
ambientais 

R11. Favorecimento de terceiros na análise técnica de 
propostas de adjudicação processos de prestações de 
serviço/aquisições 

PF M R M11. Criação de procedimentos bem definidos. 
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14. Departamento de Coesão Social e Habitação (DCSH) 
Responsável: Carla Barra 

Missão:  Prosseguir as políticas municipais de desenvolvimento social do concelho, competindo-lhe planear e executar projetos, medidas e ações nas áreas da ação social e saúde, bem como, 
implementar a política de habitação municipal, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gerir e controlar a execução dos 
contratos de prestação de serviços. 

R1. Gestão e controlo inadequados por inexistência de 
uma rigorosa avaliação dos custos associados a 
contratos. 

PF A M 
M1. Controlo de custos, através da informatização e 
atualização de registos em suporte informático. 

A2. Realizar iniciativas e atividades 
dirigidas aos munícipes. 

R2. Planeamento inadequado por inexistência de um 
sistema estruturado de avaliação de necessidades e 
respetivas prioridades. 

F M M 

M2. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

M3. Elaboração de relatórios de atividades e registo 
de toda a informação em WEBDOC. 

A3. Gerir o património habitacional 
municipal. 

R3. Gestão inadequada devido a inexistência de 
planeamento das necessidades de aquisições 

PF A M 

M4. Elaboração de BD com informação relevante 
sobre intervenções/aquisições anteriores. 

M5. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

M6. Instituição de checklist de verificação do 
cumprimento do quadro legal a observar nos 
procedimentos para adjudicação de bens ou serviços. 

A4. Análise jurídica de processos. 
R4. Atribuição de benefícios indevidos resultante da 
instrução inadequada de processos. 

PF A M 
M7. Definição de procedimentos de acordo com o 
Código Deontológico dos Advogados e com o Código 
do Procedimento Disciplinar. 
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14.1. Divisão de Habitação (DH) 
Responsável:  Lucília Reis 

Missão:   Gestão do Património Habitacional Municipal 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gestão do património 
habitacional municipal. 

R1. Ausência de imparcialidade potenciada pela 
intervenção sistemática dos mesmos intervenientes. 

PF A M 
M1. Implementar rotatividade na formação das 
equipas de trabalho.  

R2. Morosidade de decisão. PF A M 

M2. Disponibilização, através das tecnologias da 
informação, de toda a informação de carácter 
administrativo, nos termos do estabelecido na lei de 
acesso aos documentos administrativos. 

R3. Atribuição de benefício indevido resultante de 
cálculo incorreto da renda apoiada. 

PF A M 
M3. Cálculo de renda de acordo com os documentos 
apresentados pelo arrendatário e legislação aplicável. 

R4. Atribuição de benefício indevido resultante da 
prestação de falsas declarações por parte do 
beneficiário de renda apoiada. 

PF A M 

M4. Despistar, periodicamente, junto da Segurança 
Social e dos Serviços de Finanças, informação relativa 
a eventual existência de património ou outros 
benefícios dos titulares de renda apoiada. 

R5. Incumprimento do contrato de arrendamento por 
parte do beneficiário. 

F M M 
M5. Aplicação das sanções previstas na lei, em caso de 
deteção de incumprimento. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gestão do património 
habitacional municipal. 

R6. Inexistência de cabimentação prévia das despesas. PF B R 

M6. Elaboração de BD com informação relevante 
sobre intervenções/aquisições. 

M7. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades. 

M8. Instituição de checklist de procedimentos a 
observar nos procedimentos de adjudicação. 
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14.2. Divisão de Intervenção Social (DIS) 
Responsável:  Paula Henriques 

Missão:   Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da ação social. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Realizar Iniciativas e Programas 
dirigidos aos munícipes 

R1. Favorecimento resultante de utilização indevida 
de procedimentos simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado e utilização de critérios 
subjetivos   

F M M 

M1. Criação, aprovação e divulgação de 
regulamento/quadro normativo, que estabeleça 
regras de funcionamento e condições de acesso a 
Programas/Iniciativas 

A2. Adquirir bens e serviços para o 
desenvolvimento de 
atividades/projetos de caráter social 
e lúdico-recreativo 

R2. Desrespeito pelas regras da contratação pública PF A M M2. Definição de procedimentos de acordo com o CCP 

A3. Gerir os apoios financeiros a 
entidades para desenvolvimento de 
atividades e projetos específicos na 
área social  

R3. Não observância das condições de seleção das 
entidades beneficiárias na atribuição de apoios em 
conjunto com outros serviços 

F M M 

M3. Criação de registo único para atribuição de apoios 
a entidades  

M4. Definição de sanções por incumprimento  

A4. Organizar atividades de âmbito 
lúdico-recreativo, com a participação 
de instituições 

R4. Favorecimento na seleção de instituições a apoiar      F B R 
M5. Clarificação dos critérios de seleção das 
instituições a apoiar 

A5. Atribuir apoios financeiros e 
logísticos a instituições sociais, 
incluindo materiais e transportes 

R5. Atribuição indevida de apoios por inexistência de 
documento interno que regule a sua atribuição 

F A M 

M6. Elaboração, aprovação e publicitação de 
Regulamento Municipal, relativo à concessão de 
apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os 
procedimentos e critérios de atribuição, 
acompanhamento e validação. 
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14.3. Divisão de Gestão e Promoção da Saúde (DGPS) 
Responsável:  Conceição Antunes 

Missão: Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município no domínio da saúde. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Realizar Iniciativas e Programas e 
Projetos  de Promoção e Educação 
para a Saúde e Prevenção da Doença 
dirigidos aos munícipes 

R1. Favorecimento resultante de utilização indevida 
de procedimentos simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado e utilização de critérios 
subjetivos   

F M M 

M1. Criação, aprovação e divulgação de 
regulamento/quadro normativo, que estabeleça 
regras de funcionamento e condições de acesso a 
Programas/Projetos / Iniciativas 

A2. Aquisição de bens e serviços para 
atividades de promoção e educação 
para a saúde e prevenção da doença. 

R2. Desrespeito pelas regras da contratação pública PF A M M2. Definição de procedimentos de acordo com o CCP 

A3. Gerir os apoios financeiros a 
entidades para desenvolvimento de 
projetos / atividades na área da 
saúde 

R3. Não observância das condições de seleção das 
entidades beneficiárias na atribuição de apoios em 
conjunto com outros serviços 

F M M 

M3. Criação de registo único para atribuição de apoios 
a entidades  

M4. Definição de sanções por incumprimento  

A4. Organizar atividades no âmbito 
da promoção da saúde e prevenção 
da doença com a participação de 
instituições / entidades do Concelho.  

R4. Favorecimento na seleção de instituições / 
entidades a apoiar      

F B R 
M5. Clarificação dos critérios de seleção das 
instituições a apoiar 

A5. Atribuição de apoios financeiros e 
logísticos a entidades que promovam 
ações na área da Saúde. 

R5. Atribuição indevida de apoios por inexistência de 
documento interno que regule a sua atribuição 

F A E 

M6. Elaboração, aprovação e publicitação de 
Regulamento Municipal, relativo à concessão de 
apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os 
procedimentos e critérios de atribuição, 
acompanhamento e validação. 
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14.4. Unidade de Inclusão e Cidadania (UIC) 
Responsável:  Amélia Fançony 

Missão: Prosseguir as políticas municipais de desenvolvimento social do concelho, competindo-lhe planear e executar projetos, medidas e ações nas áreas da ação social e saúde, bem como, 
implementar a política de habitação municipal, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Desenvolver atividades de apoio, 
integração e promoção em matéria 
de entidades religiosas, de integração 
social e dos direitos humanos 

R1. Ausência de imparcialidade por Inexistência de 
processo cronologicamente organizado e que 
identifique os intervenientes  

F M M 
M1. Clarificação das regras de instrução de processos 
e de seleção de instituições a apoiar 

R2. Atribuição indevida de apoios por Inexistência de 
instrumento que estabeleça as condições de 
atribuição de benefícios públicos, apoios financeiros 
e/ou outros apoios da CM de Loures 

F M M 

M2. Elaboração, aprovação e publicitação de 
Regulamento Municipal, relativo à concessão de 
apoios, financeiros ou outros, que estabeleça os 
procedimentos e critérios de atribuição, 
acompanhamento e validação de aplicação do 
benefício público concedido 

M3. Estabelecimento de obrigatoriedade de 
apresentação, por parte da entidade apoiada, de 
documentação de habilitação e de relatório 
discriminado da aplicação do apoio 

A2. Aquisição de bens e serviços no 
âmbito de candidaturas formalizadas 

R3. Incumprimento das disposições legais da 
contratação pública 

PF A M 
M4. Existência de checklist de verificação de 
cumprimento do quadro legal 

A3. Atendimento ao público no 
âmbito do Gabinete de Apoio ao 
Migrante 

R4. Favorecimento  F M M M5. Clarificação dos critérios de seleção 
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14.5. Gabinete do Contrato Local de Segurança (GCLS) 
Responsável:  Carla Barra 

Missão:   Implementar, monitorizar e avaliar ações e projetos preventivos nas áreas da delinquência juvenil, pequena criminalidade, violência doméstica, comportamentos antissociais e fenómenos 
de insegurança, em cooperação estratégica com os poderes públicos e a sociedade civil (agentes económicos, sociais, culturais e cidadãos em geral), fortalecendo a rede de parcerias e melhorando 
os mecanismos informação/comunicação, na construção de comunidades mais seguras. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Prevenir a pequena criminalidade 
e delinquência juvenil 

R1. Ofensa à integridade física dos técnicos afetos ao 
CLSL 

F A E 

M1. Fomentar formação profissional periódica aos 
técnicos do CLSL, nas áreas de segurança pessoal e 
mediação de conflitos 

M2. Reforço de medidas de segurança 

A2. Prevenir  comportamentos 
antissociais e violência doméstica 

R2. Ausência de preparação dos técnicos para lidarem 
com situações complexas no domínio das 
problemáticas trabalhadas 

F A E 

M3. Estabelecer/reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 

M4. Fomentar formação na área do 
socorrismo/prevenção de acidentes aos técnicos 
afetos ao CLSL, bem como na área de mediação de 
conflitos 

A3. Reforçar o sentimento de 
segurança 

R3. Ausência de preparação dos técnicos para 
responder a situações de emergência/acidentes que 
venham a ocorrer no decurso das iniciativas 

PF M R 

M5. Estabelecer/reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 

M6. Fomentar formação na área do 
socorrismo/prevenção de acidentes aos técnicos 
afetos ao CLSL, bem como na área de mediação de 
conflitos 

R4. Não realização de ações de sensibilização/outras 
atividades por fatores externos não previstos ou por 
ausência de condições técnicas/logísticas à sua 
concretização 

PF M R 
M7. Estabelecer / reforçar articulações interserviços e 
interinstitucional 

 



 
 

79 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

15. Departamento de Cultura, Desporto e Juventude  (DCDJ) 
Responsável:  Alfredo Santos 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias 
condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apoiar a definição e execução da 
política cultural, desportiva e juvenil 
do Município 

R1. Maior onerosidade decorrente de planeamento 
insuficiente  

PF B R 
M1. Elaboração de documento de documento 
estratégico de planeamento 2021 -2024 

R2. Maior onerosidade decorrente de insuficiência de 
estudos adequados ao desenvolvimento de projetos 

PF B R 

M2. Estudos setorias  a desenvolver no âmbito de 
atividade das diferentes áreas de atuação do DCDJ  e 
na sequência dos resultados do estudo ao movimento 
associativo  

M3. Monitorização e Avaliação das atividades nas 
áreas de atuação do Departamento 

A2. Coordenar o planeamento, 
organização e divulgação de 
atividades e eventos  de natureza 
cultural, desportiva e recreativa, de 
interesse municipal    

R3. Não observância de procedimentos nos 
equipamentos da responsabilidade do DCDJ  
relacionados com manutenção do nível de  segurança 
decorrentes de medidas de autoproteção e de 
preparação face a situações de emergência 

F M M 

M4. Execução de Planos de segurança e Medidas de 
autoproteção para os  equipamentos geridos pelo 
DCDJ que não disponham dos mesmos , priorizando os 
equipamentos com maior número de utentes . 

R4. Não observância dos procedimentos internos 
referentes à aquisição e à realização de despesa 

PF B R 
M5. Atualização permanente  e cumprimento do  
Manual de Procedimentos por parte de todos os 
serviços do DCDJ  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Coordenar o planeamento, 
organização e divulgação de 
atividades e eventos  de natureza 
cultural, desportiva e recreativa, de 
interesse municipal. 
(Cont.) 

R5. Favorecimento decorrente de utilização de 
procedimentos simplificados, decorrentes de 
planeamento inadequado 

PF B R 

M6. Atualização e cumprimento do  Manual de 
Procedimentos por parte de todos os serviços do 
DCDJ, nomeadamente no que concerne à aplicação da 
Declaração de Compromisso relativa a 
Incompatibilidades e Impedimentos, em uso. 

M7.  Criação de  grelhas padronizadas que permitam 
uma   valorização mais criteriosa e objetiva  de apoios 
ao movimento associativo concelhio  

R6. Imparcialidade potenciada pela acumulação de 
funções privadas dos trabalhadores envolvidos nos 
processos de concessão de benefícios 

PF B R 

M8. Difusão da obrigatoriedade de possuir 
autorização , para o exercício  de acumulação de 
funções públicas, conciliadas com as privadas  

M9.  Divulgação de Código de ética e de conduta - 
495/ 2020 aprovado em RC 21.10.2020  pelos técnicos 
e dirigentes  que fazem avaliação de candidaturas a 
apoios  a atribuir a entidades. 

R7. Registo municipal  incompleto PF B R 

M10. Reformulação da Base de Dados (BD) do 
Movimento Associativo Concelhio e criação de outras 
ferramentas para atualização regular da informação 
relativa à atividade das Associações;  

R8. Acesso partilhado a consulta de dados PF A M 

M11. Atualização regular da divulgação de apoios no 
Portal do Movimento Associativo e respetiva 
publicação. 

M12. Criação de uma declaração de consentimento de 
disponibilização de dados pela CM Loures, ao abrigo 
da lei 58/2019, (8 de agosto de 2019) para as 
associações que não dispõem de mails | informação 
institucional  

M13. Informatização de informação existente em (BD) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Estimular o associativismo de 
natureza cultural, desportiva, 
recreativa e juvenil e desenvolver em 
parceria com estas estruturas , 
projetos que contribuam para o bem-
estar dos munícipes  

R9. Atribuição desigual de apoios |subsídios PF A M 

M14. Revisão regular do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo (RMAA) para maior 
clarificação e objetividade na definição  dos requisitos 
para atribuição de apoios públicos, tendo por base 
critérios devidamente parametrizados 

R10. Incumprimento das obrigações contratuais por 
parte das instituições apoiadas 

PF A M 
M15. Acompanhamento mais efetivo da atividade dos 
agentes e aplicação das sanções previstas no RMAA 
para as situações de incumprimento 
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15.1. Divisão de Cultura (DC) 
Responsável:  Patrícia Silva 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias 
condições técnicas, financeiras e materiais 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a gestão, o 
funcionamento e a dinamização dos 
equipamentos culturais municipais 

R1. Insuficiência de controlo na arrecadação de 
receita, proveniente dos equipamentos culturais 
municipais 

PF B R 
M1. Implementação da aplicação de faturação diversa 
(FDV)  nos equipamentos que ainda não estão 
abrangidos . 

R2. Inventário indevidamente controlado PF B R 

M2. Conclusão da implementação de aplicação de 
gestão de artigos existentes para venda nas Lojas dos 
Museus (publicações, brindes e artigos em 
consignação) 

M3.  Implementação de sistema de gestão e controlo 
de stock 

A2. Assegurar a identificação, a 
preservação, a valorização e a 
divulgação do património 
antropológico, arquitetónico, 
histórico, e demais património 
cultural de Loures  

R3. Deterioração de acervo museológico, achados 
arqueológicos, artes plásticas, propriedade do 
Município ou de particulares, à guarda do DCDJ 

F M M 

M4. Criação de local de armazenamento adequado 

M5. Criação de espaço de reserva  

R4. Inexistência de cobertura de seguros de peças de 
propriedade municipal 

F A E M6. Contratação de seguros adequados 

R5. Deterioração de peças de grandes dimensões, 
decorrente da inexistência de viatura adequada para 
transporte  

F M M M7. Aquisição de viatura  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Definir estratégias e desenvolver 
ou apoiar atividades e projetos de 
âmbito cultural e recreativo que 
contribuam para o desenvolvimento 
de novos públicos e dinamização de 
práticas culturais e de cidadania 

R6. Não concretização de apoios, por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres 

PF M R 

M8. Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de 
candidaturas de acordo com os requisitos constantes 
de regulamento específico -Regulamento Municipal 
Apoio ao Associativismo- (RMAA)  

R7. Atribuição inadequada de subsídios  PF M R 

M9. Aplicação de sanções por incumprimento, 
previstas no RMAA 

M10. Controlo dos apoios e subsídios concedidos, 
através da verificação da execução do conteúdo dos 
relatórios periódicos enviados por parte das entidades 
beneficiárias 
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15.2. Divisão de Desporto (DD) 
Responsável:  Fernando Fernandes 

Missão:   Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias 
condições técnicas, financeiras e materiais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Incentivar e desenvolver, em 
parceria com o Movimento 
Associativo do Concelho, projetos 
que contribuam para o 
desenvolvimento desportivo dos 
Munícipes 

R1. Não concretização de apoios por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres 

PF M R 

M1. Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de 
candidaturas de acordo com os requisitos constantes 
dos regulamentos específicos -Regulamento Municipal 
Apoio ao Associativismo- (RMAA) e Programa "Mais 
Desporto em Loures" 

R2. Atribuição inadequada de subsídios PF M R 

M2. Aplicação de sanções por incumprimento, 
previstas no RMAA e Programa Mais Desporto em 
Loures 

M3. Controlo dos apoios e subsídios concedidos, 
através da verificação da execução do conteúdo dos 
relatórios periódicos enviados por parte das entidades 
beneficiárias  

A2.  Assegurar o planeamento e a 
programação de atividades de 
natureza desportiva de interesse 
municipal 

R3. Maior onerosidade decorrente de insuficiência de 
estudos adequados ao desenvolvimento de projetos 

PF M R 
M4. Estudos de diagnóstico da realidade desportiva no 
Concelho 

A3. Definir estratégias e desenvolver 
ou apoiar atividades e projetos de 
âmbito desportivo e recreativo que 
contribuam para o desenvolvimento 
de novos públicos e dinamização de 
práticas desportivas e de cidadania 

R4. Incumprimento do clausulado  dos Contratos 
Programa de Desenvolvimento Desportivo  

PF M R 
M5. Monitorização técnica dos Contratos Programa de 
Desenvolvimento Desportivo celebrados   
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15.3. Gabinete de Juventude (GJ) 
Responsável:  Rita Mota 

Missão: Garantir o apoio e fomento da conceção de políticas desportivas, culturais e juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das necessárias 
condições técnicas, financeiras e materiais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Efetuar levantamentos sobre os 
principais problemas e necessidades 
que afetam a população juvenil 
concelhia 

R1. Intervenção desajustada da realidade PF A M 

M1. Auscultação dos jovens no âmbito dos projetos e 
iniciativas. 

M2. Auscultação das associações juvenis no âmbito 
dos projetos e iniciativas realizados em parceria. 

A2. Propor e operacionalizar 
atividades de apoio, informação e 
encaminhamento dos jovens  

R2. Fraca participação dos jovens nas atividades 
desenvolvidas pelo Gabinete de Juventude (GJ) 

PF A M 

M3. Criação de plano de comunicação das atividades 
promovidas pelo GJ. 

M4.  Dinamização dos canais de comunicação 
específicos do GJ. 

A3. Propor o estabelecimento de 
parcerias com outros organismos cuja 
ação incida nos diferentes sectores 
que concorrem para a promoção das 
políticas de juventude  

R3. Dificuldade na captação de parceiros para a 
promoção de atividades/projetos 

PF M R 
M5. Divulgação atempada e através de meios próprios 
das iniciativas e do(s) parceiro(s) envolvido(s). 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Garantir o normal funcionamento 
do Conselho Municipal da Juventude 
(CMJ) 

R4. Fraca participação por parte das associações 
juvenis 

F A E 

M6. Promoção de relações informais com o 
Movimento Associativo, por forma a incentivar a 
representação formal no CMJ. 

M7. Apoiar através do RMAA  as atividades propostas 
pelo movimento associativo. 

A5. Propor incentivos ao movimento 
associativo juvenil, apoiando a 
realização dos seus planos anuais de 
acordo com a atividade do Município  

R5. Não concretização de apoios, por escassez de 
informação ou de fundamentação de pareceres. 

PF A M 

M8. Implementação de checklist de verificação de 
cumprimento das condições de apresentação de 
candidaturas de acordo com os requisitos constantes 
de regulamento específico - Regulamento Municipal 
Apoio ao Associativismo (RMAA). 

R6. Atribuição inadequada de subsídios PF A M 

M9. Aplicação de sanções por incumprimento, 
previstas no RMAA.  

M10. Controlo dos apoios e subsídios concedidos, 
através da verificação da execução do conteúdo dos 
relatórios periódicos enviados por parte das entidades 
beneficiárias. 
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16. Departamento de Planeamento Financeiro e Aprovisionamento (DPFA) 
Responsável:   

Missão: Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsionais, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo 
contabilístico e a legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a 
aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 

  

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento.  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao Departamento. 

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento. 

A2. Direção das Divisões:  
DPCA, DGF, DCP e DCA 

R2. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M2. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 
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16.1. Tesouraria 
Responsável:   

Missão: Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsionais, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo 
contabilístico e a legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a 
aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Proceder à elaboração dos diários 
de tesouraria e resumos diários, 
mantendo devidamente processados, 
escriturados e atualizados os 
documentos de tesouraria. 

R1. Ausência de Balanços periódicos.            PF M R M1. Realização de auditorias sem pré-aviso.                

R2. Omissões e erros dos valores inscritos.                           PF A M 
M2. Reconciliação diária, assegurando a segregação 
de funções. 

A2. Controlar e efetuar a conciliação  
das contas bancárias. 

R3. Movimentação de valores sem autorização e 
movimentação de valores para contas não 
autorizadas. 

PF  A M 

M3. Reconciliações bancárias com a DCP, segregação 
de funções.       

M4. Necessidade de duas assinaturas para 
movimentação de contas. 

A3. Garantir que a importância em 
numerário existente em caixa, não 
ultrapasse o montante definido no 
Manual de Controlo Interno. 

R4. Disponibilização de numerário em caixa superior 
às necessidades. 

PF M R M5. Implementação de um  fundo de caixa fixo. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Efetuar todos os pagamentos 
com base em documentação 
devidamente autorizada. 

R5. Pagamentos indevidos. PF A M 
M6. Conferência dos documentos de suporte às O.P. 
antes do envio para autorização de pagamento. 

A5. Efetuar os depósitos e 
transferências bancárias. 

R6. Desvio de dinheiro e valores. PF A M M7. Conferências intermédias diariamente. 
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16.2. Divisão de Planeamento e Controlo de Atividades (DPCA) 
Responsável: Luis Paulo Pereira 

Missão: Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsionais, suas alterações e revisões e o controlo da sua execução, a preparação dos documentos de prestação de contas, o registo 
contabilístico e a legalidade dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, o cumprimento das obrigações de natureza contributiva e fiscal, os pagamentos e recebimentos e a 
aquisição de bens móveis, imóveis e serviços. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaborar do Relatório de 
Atividades Anual. 

R1. Não observância do prazo para apresentação em 
tempo útil. 

MF M E 
M1. Estabelecimento de procedimentos visando a 
prestação de informação, por parte dos serviços, em 
tempo oportuno.  

A2. Elaborar informação para a 
Gestão Municipal (Assembleia 
Municipal). 

R2. Não apresentação em tempo útil da informação. PF M R 
M2. Estabelecimento de procedimentos visando a 
prestação de informação, por parte dos serviços, em 
tempo oportuno.  

A3. Elaborar,  acompanhar e gerir o 
Orçamento e as Opções do Plano. 

R3. Informação incorreta sobre o Orçamento e o 
Plano. 

PF M R 
M3. Melhoria no acompanhamento da elaboração do 
Orçamento. 

A4. Proceder à cabimentação da 
despesa respeitante a Opções do 
Plano. 

R4. Classificação incorreta da despesa.  PF M R 
M4. Sensibilização dos serviços para a necessidade de 
efetuar o cabimento atempadamente. 

A5. Pesquisar e divulgar fontes de 
financiamento nacionais e 
comunitárias, para implementação de 
projetos municipais. 

R5. Não arrecadação de financiamentos por ausência 
de informação em tempo útil. 

PF M R M5. Divulgação de informação às diversas UO. 

A6. Desenvolvimento do processo de 
majoração do IMI. 

R6. Aplicação incorreta de majorações  no âmbito do 
IMI. 

PF M R 
M6. Desburocratização e maior eficácia do processo 
major ativo. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A7. Assegurar os deveres de 
informação no âmbito da RFALEI e 
restante legislação aplicável. 

R7. Incumprimento das obrigações legais. PF M R 
M7. Adoção de procedimentos que permitam o 
cumprimento das obrigações legais estipuladas. 

A8. Comunicação dos benefícios 
fiscais deliberados pelos órgãos 
municipais, no âmbito do CIMI e ao 
abrigo do RFALEI, á Autoridade 
Tributária e Aduaneira. 

R8. Inaplicabilidade dos benefícios fiscais 
devidamente aprovados. 

PF M R 
M8. Articulação eficaz entre os serviços municipais 
intervenientes no respetivo processo.  

A9. Comunicação das taxas 
deliberadas no âmbito da politica 
fiscal à Autoridade Tributária e 
Aduaneira. 

R9. Aplicação de taxas divergentes das aprovadas 
pelos órgãos municipais. 

PF M R 
M9. Estruturação do trabalho objetivando-se o 
cumprimento dos prazos legalmente estipulados para 
as respetivas comunicações 

A10. Controlar o endividamento 
municipal (Município e Empresas 
Municipais). 

R10. Incumprimento das obrigações legais para 
apresentação de informação.  

PF M R 
M10. Definição de regras e procedimentos a adotar 
com as entidades que concorrem para o 
endividamento. 

A11. Proceder à análise económico-
financeira sobre os documentos 
previsionais e de prestação de contas 
do SEL. 

R11. Incumprimento das obrigações legais para 
prestação de informação.  

F A E 
M11. Definição de regras e procedimentos a adotar 
com o SEL. 

A12. Assegurar a gestão e 
acompanhamento dos processos de 
empréstimos e leasings do Município. 

R12. Divergência de saldos entre a  CM de Loures e as 
entidades bancárias. 

PF B R 
M12. Acompanhamento frequente das contas, junto 
das entidades bancárias. 
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16.3. Divisão de Gestão Financeira (DGF) 
Responsável: Susana Fonseca 

Missão: Preparar os documentos de prestação de contas, os registos contabilísticos e a legalidade das fatos patrimoniais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1.  Verificar a receita cobrada. 

R1. Não arrecadação ou arrecadação de receita em 
desconformidade com o Regulamento de Taxas do 
Município Loures e restantes Regulamentos em vigor 

PF A M 
M1. Incremento no controlo dos documentos de 
receita remetidos pelos diversos Serviços Emissores de 
Receita e Postos de Cobrança 

R2. Não emissão de recibo respeitante a prestação de 
serviços ou aquisição de bens 

F A E 
M2. Implementação de um sistema informático 
integrado para o registo e cobrança da receita 

R3. Contabilização inadequada de receita/proveitos 
devido a atraso na comunicação dos valores cobrados 

F A E 
M3. Implementação de um sistema informático 
integrado para o registo e cobrança da receita 

A2. Realizar o compromisso da 
despesa. 

R4. Processos de aquisição de bens e serviços e de 
transferência de subsídios incorretamente instruídos 

PF A M M4. Validação da instrução dos processos 

A3. Proceder à verificação e validação 
da faturação recebida 

R5. Ausência de cabimentação e compromisso da 
despesa 

PF A M M5. Análise prévia da existência NE/Contrato 

R6. Desconformidade no prazo de vencimento das 
faturas relativamente à adjudicação 

PF A M M6. Validação das condições de pagamento de faturas 

R7. Pagamento de faturação sem confirmação do 
serviço 

PF A M 
M7. Verificar a existência de guia de entrada ou 
informação de confirmação 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Proceder à verificação e validação 
da faturação recebida. 
(Cont.) 

R8. Custos acrescidos para a CM de Loures 
decorrentes de prazos médios de pagamento elevado 

PF A M 
M8. Melhorar a adequação entre os recursos 
disponíveis e as necessidades 

A4. Elaborar  Informação de Gestão 
Financeira 

R9. Informação incorreta ou ausência dela PF A M  
M9. Melhorar a informação com vista a uma gestão 
mais eficaz 

A5. Assegurar a gestão das cauções. 

R10. Acionar ou libertar indevidamente cauções PF A M 
M10. Validação do cumprimento das obrigações 
contratuais 

R11. Extravio de cauções PF A M 
M11. Implementação de medidas de segurança para 
guarda dos documentos em local seguro 

A6. Registar e controlar o Fundo de 
Maneio 

R12. Não cumprimento do Regulamento aprovado PF A M 
M12. Assegurar o registo e a conferência periódica 
dos documentos  

A7. Proceder à Prestação de Contas 
da Contabilidade Orçamental e 
Financeira. 

R13. Desconformidade nos mapas da prestação de 
contas 

PF A M 
M13. Implementação de medidas de conferência e 
verificação mensal 

A8. Controlar os pagamentos em 
atraso  

R14. Discricionariedade na priorização dos 
pagamentos 

PF A M 
M14. Garantir o controlo mensal  do valor de 
pagamentos em atraso e efetuar os pagamentos 
atendendo à maturidade da dívida. 
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16.4. Divisão de Contabilidade e Património (DCP) 
Responsável: Paula Louro 

Missão: Assegurar a elaboração e preparação de prestação de contas da contabilidade patrimonial e da consolidação de contas do município, registo contabilístico, contabilidade analítica e 
cumprimento de obrigações de natureza fiscal. Assegurar o inventário e o controlo físico do imobilizado municipal. Gerir e administrar o património imóvel municipal. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Proceder à prestação de contas 
da contabilidade patrimonial e 
analítica. 

R1. Erros em operações contabilísticas, devido à 
concentração de funções numa mesma pessoa.                 

F M M 

M1. Segregação de funções.                 

M2. Verificação dos documentos por mais elementos.        

R2. Desconformidades e erros na contabilização dos 
factos.                                 

PF M R 
M3. Responsabilização pelo cumprimento das 
regras/normas e princípios de controlo/verificação.             

R3. Deficiente imputação de custos. PF B R 

M4. Responsabilização pelo cumprimento das 
regras/normas e princípios de controlo/verificação.             

M5. Reanálise dos códigos dos tipo de imputação de 
custos. 

M6. Alteração ao plano de centro de custos face às 
modificações do PAM. 

M7. Recolha de informação dos recursos humanos 
afetos aos edifícios partilhados. 

R4. Registos contabilísticos patrimoniais 
desconformes com a legislação em vigor. 

PF B R 
M8. Responsabilização pelo cumprimento das regras 
existentes e criação novas regras, sempre que 
necessário e possível. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Proceder à análise de questões 
de natureza fiscal. 

R5. Despesas inadequadamente classificadas 
(classificação económica). 

PF B R 
M9. Implementação de mecanismos que visem a 
prestação de informação clara e fidedigna quanto ao 
tipo de bem/serviço a adquirir. 

R6. Erro na elaboração da IES, nomeadamente nos 
Mapas recapitulativos 

PF B R 
M10. Implementação de mecanismos que visem a 
prestação de informação fidedigna. 

A3. Proceder à consolidação das 
contas da CM de Loures com os 
SIMAR e com o SEL. 

R7. Não apresentação em tempo útil da informação 
necessária e/ou não conforme com os prazos e 
métodos de consolidação previstos na lei. 

PF A M 
M11. Divulgação do Manual de Consolidação de 
Contas e instituir procedimentos que visem garantir a 
aplicação das regras nele estabelecidas. 

A4. Proceder à reconciliação de 
contas. 

R8. Divergências nos registos contabilísticos nas 
contas de terceiros, de imobilizado e de 
disponibilidades. 

PF B R 

M12. Responsabilização e cumprimento das regras 
existentes e criação de novas regras, sempre que 
necessário e possível. 

M13. Efetuar as conciliações bancárias com 
periodicidade adequada. 

M14. Efetuar maior controlo de obras em curso. 

M15. Verificação dos valores em aberto nas 
Reconciliações Bancárias. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A5. Proceder à reconciliação entre os 
registos contabilísticos efetuados na 
MEDIDATA/SNC-AP e nos respetivos 
subsistemas. 

R9. Incremento de custos/perdas resultantes de 
divergências entre os registos contabilísticos e as 
contagens físicas. 

PF B R 
M16. Proceder, periodicamente, à inventariação física 
das existências. 

R10. Estimativas de custos e proveitos sub ou 
sobreavaliadas. 

PF B R 
M17. Melhoria da metodologia de cálculo de 
estimativas para fecho de contas. 

R11. Incoerência entre classificações na criação de 
tipos de despesa e receita. 

PF B R 
M18. Procedimentos efetivos e documentados de 
acordo com o previsto no SNC-AP, em conformidade 
com orientações/circulares e entendimentos da DGAL. 

A6. Elaborar e manter atualizado o 
regulamento municipal de inventário 
e cadastro. 

R12. Não aplicação do Regulamento PF A M 

M19. Divulgação e monitorização da obrigatoriedade 
de cumprimento de procedimentos constantes de 
Regulamento Municipal de Inventário e Cadastro, bem 
como da Norma de Controlo Interno 

A7. Efetuar o controlo físico dos bens 
móveis e imóveis municipais 
procedendo à sua etiquetagem e ao 
seu inventário. 

R13. Equipamento não etiquetado (por não estar 
inventariado ou a etiqueta ter sido removida).  

F M M 

R14. Não deteção de abates e transferência de bens 
por falta de comunicação. 

F M M 

R15. Desatualização das fichas dos bens por falta de 
informação dos serviços. 

F M M 

 

 



 
 

97 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A8. Gerir e administrar o património 
imóvel municipal. 

R16. Património municipal não regularizado 
registralmente.                     

F M M 

M20. Promover a criação de um módulo/separador na 
BD de Gestão de Informação da DCP para controlo de 
todas as regularizações registrais referentes a todas as 
propriedades imóveis municipais. 

R17. Património municipal sobre ou subvalorizado, 
por ausência de verificação rigorosa das áreas cedidas 
e a ceder. 

F M M 
M21. Presença da DCP na receção provisória e/ou 
definitiva das obras/infraestruturas. 

A9. Efetuar os procedimentos 
necessários à aquisição, oneração e a 
alienação de bens imóveis, 
promovendo a sua avaliação. 

R18. Má Instrução dos processos inerentes à 
aquisição/ alienação/ oneração de propriedades 
imóveis municipais. 

PF A M 

M22. Fomentar medidas de articulação que visem 
garantir o envio, pelo DPGU, de informação 
georreferenciada que garanta que as parcelas cedidas 
ao Município são propriedade de pleno direito da 
entidade cedente, designadamente por via da prévia 
comparação do cadastro predial rústico em 
sobreposição com o domínio municipal, e que se estas 
se encontram desoneradas. 

R19. Autorizações para o procedimento   por pessoa 
ou órgão sem competência. 

PF A M 
M23. Verificação do processo por mais que um 
Trabalhador 

A10. Instruir os procedimentos 
relativos a arrendamentos de 
património municipal, bem como 
gerir os respetivos contratos. 

R20. Não deteção de situações de incumprimento de 
condições contratuais. 

PF A M 

M24. Criação de uma Base de Dados que preste 
informação e crie alertas quanto ao controlo dos 
prazos definidos  nos contratos de Utilização/ Direitos 
de Superfície, Usufruto e Contratos de Arrendamento 
(sendo o Município o Senhorio). 
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16.5. Divisão de Contratação e Aprovisionamento (DCA) 
Responsável: Viriato Aguilar 

Missão: Disponibilizar de forma regular e atempada em quantidade, qualidade, com padrões de sustentabilidade e ao menor custo possível todos os bens e serviços necessários ao funcionamento 
dos serviços municipais. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. FASE PRÉ-CONTRATUAL - Efetuar 
a avaliação das necessidades 

R1. As necessidades de contratação não se encontram 
devidamente, especificadas e fundamentadas. 

F M M 

M1. A necessidade de contratar deverá ser 
devidamente especificada e fundamentada através de 
documento (informação, relatório, outro, …), 
indicando se é para substituição ou reforço dos 
recursos existentes ou se é para atender a uma nova 
exigência. 

R2. Não ser verificada a existência de recursos ou 
meios internos como alternativa à contratação. 

PF M R 
M2. Deve ser verificada e fundamentada a inexistência 
de recursos ou meios alternativas dentro da 
organização. 

R3. As quantidades requeridas serem desadequadas 
ou desnecessárias. 

PF A M 
M3. A proposta de aquisição deverá sustentar porque 
é que as quantidades são as efetivamente necessárias. 

A2.  FASE PRÉ-CONTRATUAL - Efetuar 
o planeamento das aquisições  

R4. Estimativa incorreta de custos e indisponibilidade 
orçamental. 

F B R 
M4. Deverá ser fornecida uma estimativa correta de 
custos e verificada a cobertura orçamental. 

R5. Não previsão de prazos razoáveis para aquisição 
e/ou execução. 

MF B M 
M5. Preparar uma estimativa realista dos prazos para 
aquisição e/ou execução, os quais não sendo 
cumpridos podem ter impacto nos custos. 

R6. Não previsão de todas as fases e possíveis 
vicissitudes do procedimento. 

F M M 
M6. Sensibilizar os serviços requisitantes para planear 
de forma atempada as necessidades identificadas. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2.  FASE PRÉ-CONTRATUAL - Efetuar 
o planeamento das aquisições. 
(Cont.) 

R7. Falta de independência dos técnicos envolvidos no 
procedimento. 

PF M R 
M7. Verificar a independência dos funcionários 
intervenientes e os eventuais conflitos de interesses. 

R8. Não existência de segregação de funções nas 
diversas fases do procedimento. 

PF A M 
M8. Assegurar que existe segregação de funções, isto 
é, o funcionário não deve intervir em mais que uma 
fase de desenvolvimento do processo. 

A3. FASE PRÉ-CONTRATUAL - Definir 
as  especificações técnicas dos bens 
ou serviços  

R9. Agravamento de custos (ex. alargamento de 
prazos de execução) pela ambiguidade, lacunas ou 
insuficiência de definição prévia das características e 
das especificações do objeto (bem/serviço) a 
contratar. 

F M M 

M9. Todas as características do objeto a contratar 
(bem/serviço) deverão ser claramente definidas e 
explicitadas previamente ao lançamento do 
procedimento. Em caso de dúvida poderão ser 
realizadas consultas preliminares ao mercado. 

R10. Falta de verificação sobre a existência de oferta 
do bem/serviço no mercado e respetivo valor (preço 
base). 

F B R 

M10. Deve haver uma análise (ex: consulta preliminar) 
do mercado com vista a determinar a oferta que 
existe bem como os diversos preços disponíveis, para 
o objeto da contratação 

R11. As especificações do bem ou serviço integrarem 
requisitos passíveis de privilegiar ou excluir 
determinadas entidades. 

PF A M 

M11. Deverá ser evitada qualquer tipo de 
especificação que favoreça uma determinada 
entidade, designadamente no que se refere a marcas 
ou denominações comerciais. 

R12. Repartição da contratação e do respetivo valor. F M M 

M12. Os procedimentos de bens ou serviços para o 
mesmo tipo de necessidade devem ser agrupados 
num único procedimento. A divisão é propícia a 
práticas não concorrenciais e suscetíveis de maiores 
riscos de corrupção. 

M13. Base de dados atualizada com o registo de todas 
as empresas às quais se adjudica por Ajuste Direto, 
com informação do respetivo montante de bens e 
serviços adjudicado a cada uma. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. FASE PRÉ-CONTRATUAL - Definir 
as  especificações técnicas dos bens 
ou serviços  

R13. O convite à apresentação de propostas ser 
formulado a empresas do mesmo grupo. 

PF A M 
M14. Analisar os concorrentes, de forma a evitar a 
existência de propostas fictícias. 

R14. Privacidade e proteção de dados pessoais F A M 

M15. Incluir/rever  nas peças do procedimento 
conteúdos (clausulado, anexos, minutas) referente a 
proteção de dados pessoais. 

M16. Incluir/rever no Manual de Apoio à Contratação 
Pública, (capítulo , módulo, outro)  sobre a proteção 
de dados e reajustar os anexos com esta vertente. 

A4. ADJUDICAÇÃO DO CONTRATO - 
Efetuar a análise das propostas e 
adjudicação dos procedimentos 

R15. Admissão indevida de concorrentes PF M R 
M17. Existência de mecanismos internos que 
permitam verificar possíveis impedimentos por parte 
dos concorrentes. 

R16. Não ser efetuada uma análise clara de todos os 
critérios e subcritérios nos relatórios 

PF A M 
M18. Os relatórios de avaliação das propostas 
deverão conter de forma clara a análise realizada 
tendo em conta os critérios e subcritérios definidos. 

R17. A decisão de adjudicação não ser comunicada a 
todos os interessados 

PF M R 
M19. É obrigatória a notificação a todos os 
interessados para efeitos de audiência prévia e 
decisão de adjudicação. 

 

 

 



 
 

101 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A5. EXECUÇÃO DO CONTRATO - 
Garantir a execução do contrato 

R18. Não serem fixadas penalidades por 
incumprimento do contrato 

F M M 
M20. As peças e o respetivo contrato deverão integrar 
cláusulas relativas a penalidades por incumprimento 
do contrato. 

R19. Não se encontrar previsto o acompanhamento 
das prestações de serviço ou fornecimento de bens 
por parte do gestor de contrato 

F M M 

M21. A entidade deverá designar um gestor de 
contrato que tenha como função acompanhar toda a 
execução e verificar a ocorrência de eventuais 
anomalias, devendo elaborar relatórios periódicos de 
acompanhamento. 

R20. Aceitação indevida  do bem ou serviço PF A M 

M22. A aceitação do bem ou serviço deverá ser 
sempre provisória e condicionada à análise da 
quantidade, da qualidade de acordo com o 
efetivamente adquirido. 

A6. PRESTAÇÃO DE CONTAS - Efetuar 
contagens físicas 

R21. Desfasamentos entre as contagens e as 
existências físicas 

PF M R 

M23. Existência de equipas rotativas de funcionários 
no momento da realização das contagens físicas e 
verificação das existências através de contagens 
aleatórias ao longo do ano 

M24. Realização de Contagem Física Anual 
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17. Departamento de Gestão e Modernização Administrativa (DGMA) 
Responsável: Raquel das Neves Pereira 

Missão: Assegurar o apoio técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito da modernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, o apoio jurídico ao funcionamento da 
Câmara municipal, gestão da execução dos contratos de apoio geral ao funcionamento dos serviços municipais, cobrança coerciva de dívidas, gestão dos sistemas gerais de apoio ao funcionamento 
da organização municipal, assegurar as funções de oficial público nos termos da lei, bem como secretariar as reuniões de Câmara. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1.Elaborar e formalizar contratos 
escritos, em especial no âmbito da 
contratação pública 

R1. Deficiências na instrução dos processos de 
formalização de contratos, nomeadamente na 
elaboração das minutas e dos contratos 

PF A M 

M1. Implementação de  sistema de controlo interno 
que vise garantir:  
1 - A verificação do cumprimento das regras relativas 
ao exercício das competências para a contratação; 
2 - A legalidade do clausulado contratual; 
3 -  A existência de correspondência entre as cláusulas 
contratuais e o estabelecido nas peças do respetivo 
procedimento de contratação; 
4 - A clareza e rigor do clausulado por forma a garantir 
os direitos e interesses do Município dos 
adjudicatários e interessados, e antecipar dúvidas na 
execução dos contratos;  
5- A previsão e regulação rigorosa de apresentação de 
documentos e elementos fundamentais para a 
execução de contratos; 
6 -O prazo estabelecido para a vigência do contrato, 
nomeadamente de aquisição de bens, incluindo as 
suas eventuais prorrogações até ao limite de 3 anos 

R2. Inexistência de procedimentos de análise da 
informação recolhida para identificar eventuais 
lacunas ou vulnerabilidades 

PF A M 

M2. Elaboração de manual de procedimentos. 

M3. Formalização de contactos com as U.O. 
instrutoras com vista a ultrapassar deficiências de 
instrução. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaborar e formalizar contratos 
escritos, em especial no âmbito da 
contratação pública. 
(Cont.) 

R3. Ausência de  notificação aos concorrentes, na fase 
de formalização das minutas e dos contratos 

PF B R M4. Elaboração de checklist de controle  

A2. Formalizar contratos escritos  no 
âmbito da adesão à Reconversão 
Urbanística no que respeita às  Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal 

R4. Deficiências no clausulado das minutas e do 
contratos de adesão, relativamente ao aprovado em 
Reunião de Câmara; elaboração das minutas e dos 
contratos 

PF A M 

M5. Implementação de mecanismo de controlo 
interno que garanta o rigor dos valores a pagar e das 
clausulas das minutas e dos contratos. 

R5. Deficiências na  notificação relativamente aos 
valores a pagar pelos aderentes 

PF A M 

A3. Direção das atividades DAG, 
DGDA, DMAQIT e NAT 

R6. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M6. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 
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17.1. Divisão de Inovação Tecnológica e Qualidade (DITQ) 
Responsável: Paulo Soares 

Missão: Prestar Serviços de Tecnologias de Informação, Modernização Administrativa e Inovação Tecnológica 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Concretizar os objetivos definidos 
para a divisão 

R1. Incumprimento dos objetivos traçados para a 
DITQ 

PF B R 
M1. Manter a incorporação dos objetivos 
estabelecidos pela Câmara nos objetivos de serviço da 
DITQ 

R2. Desvios face aos objetivos dos planos de serviço 
da DITQ 

PF B R 
M2. Manter e melhorar o procedimento de revisão do 
Sistema de Gestão dos Serviços de Tecnologias de 
Informação 

R3. Incumprimento dos níveis de serviço PF M R 
M3. Estabelecer periodicamente os níveis de serviço 
(SLA e OLA) 

R4. Ausência de reporte das necessidades em matéria 
de Tecnologias de Informação e Comunicação 

PF M R 
M4.  Manter a obrigatoriedade de manifestação de 
necessidades nos modelos de relatórios periódicos 

A2. Gerir e executar as aplicações 
informáticas/sistemas de informação 

R5. Acessos não autorizados ao centro de dados PF M R 
M5. Registo de todos os acessos feitos ao centro de 
dados 

R6. Acessos não autorizados a aplicações informáticas PF A M 
M6. Registo dos trabalhadores que estão autorizados 
a fazer o acesso a aplicações 

R7. Perda de informação ou incapacidade de 
reposição 

PF A M M7. Manutenção do plano de backups 

R8. Má utilização das aplicações informáticas PF M R M8. Manutenção de manuais de utilizador atualizados 

R9. Indisponibilidade, descontinuidade e incapacidade 
dos sistemas face às necessidades dos serviços 

F M M 
M9. Manutenção dos planos de disponibilidade,  
continuidade e de capacidade internos, e 
monitorização da atividade dos fornecedores 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Verificar e controlar os 
equipamentos informáticos 

R10. Falta de licenciamento de software PF B R 
M10. Verificação do sistema de distribuição 
centralizada e de inventário de software 

R11. Apropriação indevida e furto de equipamentos. F M M 
M11. Verificação sistemática do sistema de inventário 
permanente de hardware 

R12. Falta de controlos dos componentes dos serviços 
de tecnologias 

PF M R 
M12. Análise dos relatórios periódicos da atividade de 
cada um dos serviços da  DITQ 

A4. Avaliar a atividade da divisão 

R13. Insatisfação dos utilizadores face aos serviços 
prestados 

PF M R 
M13. Realização de inquéritos de avaliação de 
satisfação aos utilizadores 

R14. Não cumprimento das metas estabelecidas para 
os serviços prestados pela DITQ 

PF M R 
M14. Assinalar sucessos e insucessos da prestação de 
serviços com vista à revisão das metas na perspetiva 
da melhoria contínua 

R15. Desvios face às políticas, procedimentos e 
normas aprovados para o SGSTI 

PF A M 

M15. Realização de auditorias ao Sistema de Gestão 
de Serviços de Tecnologias de Informação e avaliação 
sistemática da adequação das políticas, 
procedimentos e normas internas 

A5. Avaliar o grau de implementação 
das medidas de conformidade com o 
RGPD 

R16. Incumprimentos da implementação das medidas 
de conformidade 

F A E 
M16. Monitorização sistemática do grau de 
implementação das medidas para a conformidade com 
o RGPD nos serviços municipais 

A6. Avaliar o grau de implementação 
das medidas de conformidade com o 
RNID-Regulamento Nacional de 
Interoperabilidade Digital , Resolução 
do Conselho de Ministros e do 
QNRCS-Quadro Nacional de 
Referência para a Cibersegurança 

R17. Incumprimentos da implementação das medidas 
de conformidade 

PF M R 
M17. Monitorização sistemática do grau de 
implementação das medidas de conformidade na DITQ 
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17.2. Divisão de Gestão Documental e Modernização Administrativa (DGDMA) 
Responsável: Laura Alves 

Missão: Assegurar o apoio técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito da modernização administrativa e desenvolvimento tecnológico, o apoio jurídico ao funcionamento da 
Câmara municipal, gestão da execução dos contratos de apoio geral ao funcionamento dos serviços municipais, cobrança coerciva de dívidas, gestão dos sistemas gerais de apoio ao funcionamento 
da organização municipal, assegurar as funções de oficial público nos termos da lei, bem como secretariar as reuniões de Câmara. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar o Atendimento 

R1. Ineficácia do atendimento; tratamento 
diferenciado de situações idênticas; Falta de registo 
sequencial de todos os processos que dão entrada em 
Arquivo. 

PF B R 
M1. Incremento da aplicação das regras constantes de 
Manual de Procedimentos e de  Regulamento de 
Acesso e Utilização do Arquivo Municipal de Loures 

A2. Gerir o Património Arquivístico  

R2. Dispersão do espólio documental em diversos 
pisos do Arquivo por inexistência de espaço para 
acolher toda a documentação. 

F M M 
M2. Atualização do inventário anual dos fundos 
documentais; Implementação de medidas de 
conservação e preservação 

R3. Inexistência de práticas, medidas de conservação 
e de preservação preventiva e curativa do espólio 
documental. 

F M M 

M3. Incremento da aplicação das regras constantes de 
Manual de Procedimentos; 
Atualização do inventário anual dos fundos 
documentais; 
Implementação de medidas de higienização, de 
monitorização e de restauro dos documentos, de 
digitalização e desmaterialização de processos; 
 Elaboração de plano de conservação digital 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Gerir o Património Arquivístico. 
(Cont.) 

R4. Ausência de procedimentos e instrumentos de 
gestão de documentos (tratamento, registo, 
classificação, organização, inventário, avaliação, 
seleção e eliminação). 

F M M 

M4. Incremento da aplicação das regras constantes de 
Manual de Procedimentos, bem como da aplicação da 
legislação e normas portuguesas (Regulamento 
Arquivístico para as Autarquias Locais: Portaria 
412/2001, com as alterações introduzidas pela 
Portaria 1253/2009, NP 4438:2005, NP 4041:2005); 
Preparação para a implementação do Plano de 
Classificação e Avaliação Documental - Lista 
Consolidada 

R5. Deslocação dos processos e da documentação à 
guarda do Arquivo para outras U. O. 

MF A E 
M5.  Manual de Procedimentos; Digitalização de 
documentação/processos - desmaterialização de 
processos 

R6. Inexistência de Plano de Segurança e Risco para 
documentos e do edifício do Arquivo  

MF A E 
M6. Criação de Plano de segurança contra incêndios e 
intrusão 

A3. Arrecadação Receita 

R7. Falta de cobrança, ou cobrança indevida dos 
valores de taxas e licenças; Cobrança de valores ao 
munícipe/contribuinte/utente, sem a emissão e 
entrega de fatura, ou documento equivalente, bem 
como a situação inversa (entrega de fatura sem 
cobrança) 

PF M R 

M7. Incremento da aplicação das regras constantes de 
Manual de Procedimentos; 
Implementação da obrigatoriedade de emissão de 
fatura-recibo para cada serviço prestado, através de 
documento pré numerado sequencialmente, com 
controlo diário de emissão, assente na Tabela de Taxas 
e Licenças da Câmara Municipal de Loures, e 
arrecadação de receita correspondente 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Assegurar a comunicação e 
disponibilização de toda a 
documentação em Arquivo 

R8. Impossibilidade de inventariação de todos os 
fundos em Arquivo 

MF A E 
M8. Dotar o Arquivo de mais recursos humanos com 
formação adequada 

A5. Assegurar a receção e 
distribuição do Expediente 

R9. Não registo de documentos; perda de documentos 
sem registo; extravio de valores (cheque/vale postal) 

PF A M 

M9. Procedimentos que visem a concretização dos 
objetivos do serviço; responsabilização pelo 
incumprimento dos procedimentos definidos; 
Rotatividade e variabilidade dos técnicos na execução 
das tarefas: triagem/receção e receção/triagem 

A6. Assegurar o Apoio Logístico 

R10. Elevado número de iniciativas com datas 
coincidentes (Portarias, Brigada de Carregadores, 
Reprografia e Limpeza);  

MF  A E  
M10. As U.O. deverão solicitar o serviço com a 
antecedência mínima de 10 dias, à data da iniciativa 

R11. Desaproveitamento dos recursos/bens 
existentes, potenciando a utilização em proveito 
próprio 

PF M R 
M11. Promover o uso eficiente e económico dos 
recursos, avaliando/monitorizando a sua otimização 
para a concretização dos objetivos 

R12. Entrada / Saída de pessoas externas nas portarias 
dos equipamentos municipais 

PF M R 

M12. Controlo pelas portarias dos acessos aos 
equipamentos municipais  por pessoas externas ao 
Município  (incluindo para minimização dos riscos de 
propagação da doença COVID-19 junto dos 
trabalhadores e dos utentes dos serviços) 
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17.3. Divisão de Administração Geral (DAG) 
Responsável: Paula Marreiros 

Missão:  Assegurar o apoio técnico e administrativo ao bom funcionamento do órgão Executivo Municipal e assegurar a gestão da generalidade dos contratos que suportam o funcionamento 
logístico do Município  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar o apoio técnico e 
administrativo às Reuniões da 
Câmara Municipal de Loures 

R1. Não disponibilização atempada da Ordem do Dia e 
respetiva documentação 

PF A M 

M1. Aplicação e atualização do Manual de 
Procedimentos do Serviço de Apoio às Reuniões da 
Câmara Municipal 

M2. Segregação de Funções 

M3. Solicitar confirmação das intervenções, por 
escrito, na elaboração das atas 

R2. Não publicitação das deliberações da Câmara 
Municipal 

PF A M 
M4. Aplicação e atualização do Manual de 
Procedimentos do Serviço de Apoio às Reuniões da 
Câmara Municipal 

A2. Assegurar a Gestão dos Contratos 

R3. Incumprimento, pelos prestadores de serviço, das 
condições contratualizadas 

PF A M 
M5. Implementação de procedimentos internos que 
garantam a boa e atempada execução dos contratos 
por parte dos prestadores de serviço 

R4. Pagamentos indevidos devido a deficiente 
controlo dos custos associados aos contratos 

PF A M 

M6. Comunicação periódica dos consumos efetuados 
à estrutura municipal 

M7. Verificação mensal dos valores cobrados e pagos 
vs valores contratualizados 
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18. Departamento de Recursos Humanos (DRH) 
Responsável: Carlos Santos 

Missão:  assegurar o apoio à gestão de Recursos Humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do planeamento, recrutamento 
e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do apoio psicossocial 
aos trabalhadores.  

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a prossecução das 
atribuições do Departamento.  

R1. Não cumprimento das atribuições e competências 
adstritas ao Departamento. 

PF B R 
M1. Supervisão da atividade desenvolvida pelas 
unidades orgânicas que compõem o Departamento. 

A2. Direção das Divisões:  
CRECHE, DGRH, DSSOAP e DARH 

R2. Não cumprimento dos objetivos anuais do 
Departamento 

PF M  R 
M2. Elaboração de relatórios trimestrais de 
monitorização dos objetivos no âmbito do SIADAP1 
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18.1. Creche Municipal  
Responsável: Cristina Sá 

Missão:  Promover ações sócio educativas que desenvolvam a autonomia e bem estar das crianças 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Efetuar inscrição e matrículas R1. Incorreto cálculo do valor per capita PF M R 
M1. Apuramento do cálculo do valor per capita com 
validação por técnico do DPFA 

A2. Processar e apurar 
comparticipações familiares 

R2. Falhas no registo da assiduidade PF M R 
M2. Entrega de mapa de assiduidade a cada 
educadora no 1º dia útil de cada mês para realização 
de registos respetivos 

R3. Incorreto apuramento da mensalidade PF B R 
M3. Segregação de funções entre apuramento e 
validação de valores 

R4. Incorreto processamento de vencimentos 
resultante de atraso no envio à UARH/SIMAR do valor 
a descontar ao trabalhador/utente 

PF M R 
M4. Enviar aos serviços o valor a descontar entre o dia 
5 e 8 de cada mês 

A3. Requisitar bens alimentares e 
confeção de refeições 

R5. Desajustamento na quantidade de produtos PF B R 
M5. Cumprimento dos rácios definidos para cada faixa 
etária 

R6. Desajustamento na qualidade dos produtos PF B R M6. Controlo/verificação prévia à confeção 

R7.  Ocorrência de perturbações alimentares PF B R 
M7. Controlar a aplicação dos procedimentos 
definidos no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar 
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18.2. Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH) 
Responsável: Cândido Esteves 

Missão:  Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do planeamento, 
recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do 
apoio psicossocial aos trabalhadores. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Planeamento e Gestão de 
Recursos Humanos 

R1. Ausência ou deficiente fundamentação das 
decisões. 

F B R 
M1. Conceber e Implementar Instrumentos de 
Planeamento de Recursos Humanos. 

R2. Adequação do posto de trabalho à função 
desempenhada. 

PF A M 
M2.  Cumprimento do estabelecido nos perfis 
funcionais. 

R3. Deficiente partilha de informação dentro da 
Divisão. 

F B R 

M3. Continuidade do projeto "Conviver e Conhecer"  
que consiste na realização de reuniões periódicas com 
o objetivo de partilha de informação relevante sobre 
as atividades desenvolvidas na DGRH. 

A2. Avaliação do Desempenho dos 
Trabalhadores 

R4. Dificuldade em fixar objetivos mensuráveis. MF A E 
M4. Memorando de Procedimentos para Avaliadores 
e distribuição de folhetos informativos sobre o SIADAP 
2 e 3 junto dos Avaliados. 

R5. Dificuldade na integração da informação relativa à 
avaliação de desempenho noutras áreas da gestão de 
recursos humanos. 

PF A M 
M5. Diagnóstico das competências não demonstradas 
- SIADAP 3. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Avaliação do Desempenho dos 
Trabalhadores 

R6. Utilização de elenco subjetivo de critérios de 
avaliação, não permitindo que a fundamentação das 
decisões finais de avaliação sejam facilmente 
percetíveis e sindicáveis. 

MF A E M6. Uniformização da definição de objetivos. 

R7. Deficiente gestão administrativa do processo de 
avaliação. 

PF A M M7. Elaboração de Regulamento Municipal do SIADAP. 

A3. Recrutamento e Seleção 

R8. Intervenção nos procedimentos de recrutamento 
e seleção de elementos com relação de proximidade, 
familiares ou de parentesco com candidatos. 

PF M R M8. Segregação de funções. 

R9. Dificuldades no cumprimento do Regulamento 
Geral Proteção de Dados Pessoais. 

MF A E 
M9. Cumprimento do estabelecido no Regulamento 
Geral Proteção de Dados e de Relatórios Internos da 
CM Loures sobre matéria de RGPD/RH . 

R10. Entrega de documentos falsos nas candidaturas PF B R 
M10. Apresentação de documento original sempre 
que se suscitem dúvidas relativamente à 
autenticidade dos documentos. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Formação Profissional 

R11. Constrangimentos na operacionalização das 
várias modalidades e tipologias de ações de formação 
profissional resultantes de incumprimento de prazos 
de inscrição estabelecidos. 

MF A E 
M11. Utilização integral do Portal da Formação 
Profissional  e proposta de Regulamento da Formação 
da Profissional. 

R12. Recursos do Centro de Formação não ajustados à 
boa realização das ações de Formação Profissional, 
designadamente ao nível de meios informáticos, 
acessibilidades, insonorização, conforto térmico, entre 
outros. 

MF A E 
M12. Informar, sensibilizar e pugnar pela resolução de 
insuficiências e deficiências de condições existentes e 
identificadas no Centro de Formação. 

R13. Incapacidade de dotar os formandos com 
recursos informáticos adequados à participação de 
formação à distância 

MF A E 
M13. Dotar os formandos com equipamentos 
informáticos adequados. 

A5. Comunicação Interna 
R14. Dificuldade na difusão da informação devido à 
não afetação de equipamento informático para quase 
metade dos Trabalhadores (Assistentes Operacionais).  

MF A E 
M14. Disponibilização de equipamentos informáticos 
para uso comum. 
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18.3. Divisão de Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP) 
Responsável: Adília Ferreira 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures,  articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do planeamento, 
recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do 
apoio psicossocial aos trabalhadores. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Prevenir riscos profissionais em 
matéria de Segurança no Trabalho 

R1. Não observância das exigências legais em termos 
de Segurança no Trabalho 

PF M R 

M1. Elaborar lista de acidentes de trabalho que 
tenham ocasionado ausência por incapacidade para o 
trabalho, bem como de acidentes ou incidentes que 
assumam particular gravidade na perspetiva da 
Segurança no Trabalho 

M2. Elaborar relatórios sobre acidentes de trabalho 
que originem ausência por incapacidade para o 
trabalho ou que revelem indícios de particular 
gravidade na perspetiva da Segurança no Trabalho 

M3. Elaborar lista das medidas, propostas ou 
recomendações formuladas pelo Serviço de Segurança 
e de Saúde no Trabalho 

M4. Manter a documentação em arquivo durante o 
período de tempo legalmente definido 

R2. Não disponibilização da informação em Segurança 
no Trabalho que constitua um direito consagrado para 
os Trabalhadores 

PF B R 

M5. Garantir a consulta dos Trabalhadores, através 
dos seus representantes para a Segurança e Saúde, 
nos termos sobre as matérias previstas na Lei 

M6. Implementar mecanismos de divulgação, 
sensibilização, formação  e informação aos 
Trabalhadores e seus representantes para a Segurança 
e Saúde 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Prevenir riscos profissionais em 
matéria de Segurança no Trabalho. 
(Cont.) 

R3. Incumprimento de prazos e exigências legais em 
termos de Acidentes de Trabalho 

PF M R 

M7. Assegurar a participação dos acidentes, incidentes 
e acontecimentos perigosos ocorridos com os 
Trabalhadores, às entidades identificadas na legislação 
em vigor, e nos prazos definidos 

M8. Realizar estudo sobre acidentes, de acordo com 
procedimento definido internamente 

M9. Divulgar e implementar o procedimento relativo a 
acidentes de trabalho 

A2. Promover a Saúde e o Bem-Estar 

R4. Incumprimento das exigências legais em termos 
de Saúde no Trabalho 

PF M R 

M10. Elaborar relação das doenças profissionais 
participadas 

M11. Monitorizar a aplicação do procedimento 
relativo à vigilância de saúde 

R5. Incumprimento do princípio da equidade 

PF B R 
M12. Garantir o tratamento equitativo face a 
situações específicas de insuficiência socioeconómica 

PF B R 
M13. Garantir o tratamento equitativo no acesso às 
consultas de Psicologia e Atendimento Social 

R6. Incumprimento do princípio da  Justiça e 
imparcialidade e do princípio da Igualdade 

PF B R 
M14. Garantir o tratamento justo, imparcial e 
igualitário na avaliação psicológica realizada no âmbito 
dos procedimentos concursais 

R7. Não observância da necessidade de articulação 
técnica para análise da situação específica de cada 
Trabalhador 

PF B R 
M15. Garantir metodologias de análise 
multidisciplinar 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Promover a Saúde e o Bem-Estar. 
(Cont.) 

R8. Incumprimento do dever de sigilo PF M R 
M16. Garantir o tratamento sigiloso de informação 
específica, nomeadamente de dados pessoais 

R9. Incumprimento do procedimento identificado no 
Regulamento de Prevenção e Deteção do Consumo 
Excessivo de Álcool e Outras Substâncias em Meio 
Laboral 

PF B R 

M17. Garantir o cumprimento do procedimento 
identificado em Regulamento 

M18. Garantir a operacionalização dos equipamentos 
e instrumentos utilizados no âmbito do Regulamento 

A3. Gerir recursos específicos das 
atividades desenvolvidas 

R10. Incorreto funcionamento dos equipamentos e 
instrumentos utilizados 

PF B R 
M19. Garantir a correta manutenção/calibração dos 
equipamentos e instrumentos utilizados 

R11. Não observância das exigências legais em termos 
de procedimentos concursais para aquisição de bens e 
serviços 

PF B R 
M20. Garantir o tratamento e acompanhamento 
processual de acordo com as exigências legais e os 
procedimentos internos definidos pela CML 

R12. Ineficiente gestão de recursos PF B R 

M21. Acompanhar os processos de aquisição 
específicos à atividade da DSSOAP 

M22. Acompanhar a execução dos contratos de 
prestação de serviços médicos 

M23. Acompanhar a execução do contrato de 
tratamento de resíduos hospitalares 

M24. Implementar medidas de controlo da prescrição 
de medicamentos 

M25. Implementar medidas de controlo de 
consumíveis clínicos (medicamentos e outros) 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Gerir recursos específicos das 
atividades desenvolvidas. 
(Cont.) 

R12. Ineficiente gestão de recursos. 
(Cont.) 

PF B R 

M26. Controlar a entrega de 
fardamento/equipamento de proteção aos 
trabalhadores da CM de Loures 

M27. Controlar a distribuição e realizar a 
monitorização de equipamento específico em matéria 
de segurança, nomeadamente de extintores de 
incêndio e sinalética 

R13. Não observância do principio da Informação e 
Qualidade 

PF B R 

M28. Prestar informações de forma clara, precisa e 
rápida 

M29. Garantir a permanente atualização da 
informação prestada  online 

A4. Gerir o Refeitório Municipal 

R14. Desajustamento na quantidade e/ou qualidade 
dos produtos fornecidos (recebidos) e faturados 

PF B R 

M30. Executar tarefas com segregação de funções 

M31. Incrementar medidas de controlo interno 
relativas a qualidade dos produtos e quantidades 
entregues 

R15. Não arrecadação de receita devido a não 
cobrança de senha e/ou utilização de senha já usada 

PF B R 

M32. Executar tarefas com segregação de funções 

M33. Realizar conferência de senhas no final do dia e 
verificação com folha de caixa 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Gerir o Refeitório Municipal 

R16. Não fornecimento dos alimentos adquiridos pelo 
utente por alteração das capitações 

PF B R 
M34. Aplicar medidas de controlo interno frequentes 
e aleatórias com verificação e pesagem das capitações 

R17. Fornecimento não autorizado de refeições / bens 
alimentares para apoio a Iniciativas Municipais 

PF B R 
M35. Aplicar o procedimento definido para as 
Requisições Internas de refeições / bens alimentares 
ao Refeitório Municipal 

R18. Ocorrência de perturbações alimentares PF B R 
M36. Controlar a aplicação dos procedimentos 
definidos no âmbito da Higiene e Segurança Alimentar 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

18.4. Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH) 
Responsável: Cristina Azedo 

Missão: Assegurar o apoio à gestão de recursos humanos da Câmara Municipal de Loures,  articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através do planeamento, 
recrutamento e da seleção de pessoal, da qualificação, avaliação e assegurar a realização dos direitos dos trabalhadores, da comunicação interna, da segurança e saúde ocupacional, bem como do 
apoio psicossocial aos trabalhadores. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Processar vencimentos, subsídios 
e abonos. 

R1. Incorreto processamento de vencimentos, 
subsídios e abonos decorrente de errada 
caracterização das situações. 

PF M R 

M1. Emissão de parecer sobre as situações que 
suscitem dúvidas quanto ao seu enquadramento legal. 

M2. Validação da informação recebida por confronto 
com outras informações disponíveis. 

R2. Incumprimento dos procedimentos definidos. PF M R 

M3. Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem 
os procedimentos (segregação de funções). 

M4. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, 
para identificação de eventuais desvios. 

R3. Incumprimento dos limites legais estabelecidos 
para o pagamento de subsídios e abonos. 

PF M R 
M5. Controlo do cumprimento dos limites e 
fundamentação da realização de trabalho 
suplementar. 

A2. Controlar e processar a 
assiduidade, férias, faltas e licenças. 

R4. Incorreto processamento da assiduidade, 
decorrente de errada caracterização das situações de 
facto (que contribuem para o cálculo e atribuição de 
subsídios e abonos e para outras situações cadastrais 
permanentes). 

PF B R 

M6. Emissão de parecer sobre as situações que 
suscitem dúvidas quanto ao seu enquadramento legal. 

M7. Validação da informação recebida, por confronto 
com outras informações disponíveis. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Controlar e processar a 
assiduidade, férias, faltas e licenças. 

R5. Incumprimento dos procedimentos definidos.                   PF B R 

M8. Rotatividade dos Trabalhadores que desenvolvem 
os procedimentos (segregação de funções). 

M9. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, 
para identificação de eventuais desvios. 

R6. Incumprimento dos limites legais estabelecidos 
para o gozo de férias e licenças, e para a justificação 
de faltas. 

PF B R 
M10. Controlo do cumprimento dos limites 
estabelecidos legalmente, para o gozo de férias e 
licenças, e para a justificação de faltas. 

A3. Gerir os processos individuais dos 
Trabalhadores municipais e 
atualização da respetiva BD de 
cadastro. 

R7. Informação cadastral dos Trabalhadores incorretos 
(inclusão ou omissão de documentação cadastral e 
factualidade relevante para o processo individual dos 
trabalhadores). 

PF B R 

M11. Validação da informação recebida, por 
confronto com outras informações disponíveis. 

M12. Rotatividade dos Trabalhadores que 
desenvolvem os procedimentos (segregação de 
funções). 

R8. Incumprimento dos procedimentos definidos 
(arquivo documental e inserção de dados na BD de 
cadastro dos trabalhadores municipais). 

PF B R 
M13. Verificação/controlo das tarefas desenvolvidas, 
para identificação de eventuais desvios. 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

19. Divisão de Economia e Inovação (DEI) 
Responsável: José Alberto Almeida 

Missão: Promover a competitividade do Concelho e a qualificação do tecido empresarial, visando o reforço do crescimento económico, da inovação e o incentivo a iniciativas empreendedoras, 
assegurando um serviço de proximidade, que contribua para a criação de valor, desenvolvimento e expansão das suas atividades. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Prestação de apoio técnico e de 
consultoria na criação do próprio 
emprego e de novas empresas 
(empreendedores e investidores) 

R1. Dilatação no prazo de resposta; PF B R 
M1. Apresentação regular de pontos de situação para 
monitorização e verificação do estado dos processos;  

R2. Prestação de informação inadequada/ 
desatualizada. 

PF B R 

M2. Criação de 'pontos focais' nas entidades externas 
e detentoras da informação;  

M3. Definição e criação de um modelo interno de 
pesquisa e partilha de informação.  

A2. Disponibilização de informação 
técnica e informação relativa a 
instrumentos de apoio à 
gestão(licenciamento, incentivos, 
financiamento) 

R3. Prestação de informação inadequada/ 
desatualizada. 

PF B R 

M4. Criação de 'pontos focais' nas entidades externas 
e detentoras da informação;  

M5. Definição e criação de um modelo interno de 
pesquisa e partilha de informação.  

A3. Visitas institucionais a empresas R4. Tratamento preferencial ou favorecimento. PF B R 
M6. Definição de critérios de programação das visitas, 
tendo em conta a definição dos objetivos estratégicos 
municipais. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Dinamização e/ou promoção de 
iniciativas de apoio ao investimento, 
à inovação e à 
internacionalização(seminários, 
workshops, …) 

R5. Divulgação inadequada  PF B R 

M7. Definição clara do público-alvo VS tema a ser 
debatido; 

M8. Definição de critérios de programação das 
iniciativas, tendo em conta a definição dos objetivos 
estratégicos municipais. 

A5. Gestão corrente e controlo da 
Base de Dados 

R6. Risco de Incumprimento dos prazos no 
procedimento administrativo; 

PF A M 
M9. Definição de fluxos, regras, procedimentos e 
prazos para todos os tipos de procedimentos; 

R7. Risco de desatualização, adulteração, 
modificação ou perda de 
informação. 

PF A M 
M10. Definição de plano de atualização e controlo da 
BD. 

A6. Dinamização e/ou promoção de 
iniciativas de promoção ao 
desenvolvimento rural 

R8. Tratamento preferencial ou favorecimento. PF B R 

M11. Definição de critérios de programação das 
iniciativas, tendo em conta a definição dos objetivos 
estratégicos municipais. 

M12. Definição clara do público-alvo VS tema a ser 
debatido; 
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20. Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação (DAIC) 
Responsável: Carlos Gomes 

Missão: Gerir todos os serviços de atendimento ao cidadão, sejam presenciais ou não presenciais, gerir o processo de reclamações e elaborar os planos de comunicação e informação ao munícipe. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar os atendimentos 
municipais e representar o Município 
em eventos 

R1. Transmissão de informações desatualizadas, 
incompletas ou incorretas 

F M M 

M1. Implementação de um sistema de 
procura/disponibilização/circulação de informação 
eficaz 

M2. Formação dos trabalhadores, para que tenham o 
conhecimento adequado relativo às áreas de 
intervenção do atendimento 

M3. Elaboração de inquéritos relativamente ao 
atendimento prestado 

A2. Realizar inquéritos à população R2. Diferenciação no tratamento dos dados PF B R 
M4. Implementar mecanismos de controlo, através da 
segregação de funções com vários níveis de avaliação 
e trabalhos de equipa 

A3. Gerir as 
reclamações/sugestões/ocorrências 
dos munícipes 

R3.Verificação/encaminhamento tardio das 
reclamações/sugestões/ocorrências 

PF A M 

M5. Apreciação sumária e imediata das 
reclamações/sugestões/ocorrências e 
encaminhamento imediato dos assuntos prioritários 
às respetivas U.O. 

R4. Atraso nas respostas aos munícipes F A E 
M6. Monitorização semanal das respostas em falta 
com conhecimento às respetivas U.O. 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Assegurar a divulgação da 
atividade municipal 

R5. Planeamento deficiente dos procedimentos, 
obstando a que sejam cumpridos os prazos 
estipulados (ex. divulgação tardia da informação) 

F M M 

M7. Implementação e monitorização de 
procedimentos que regulem as ações de planeamento 
das tarefas, prevendo todas as fases necessárias e os 
seus possíveis incidentes 

M8. Elaboração do Plano de Meios para cada uma das 
iniciativas 

M9. Sensibilização das U.O. para o envio atempado da 
informação relativa aos eventos a realizar 

A5. Apoio logístico a 
eventos/iniciativas municipais 

R6. Inexistência, ou existência deficiente, de um 
sistema estruturado de avaliação das necessidades  

PF B R 

M10. Implementação de sistema estruturado de 
avaliação das necessidades 

M11. Elaboração do Plano de Meios para cada um dos 
eventos/iniciativas 

R7. Marcação intempestiva dos eventos/iniciativas  F M M 
M12. Sensibilização das unidades orgânicas para o 
envio atempado dos eventos/iniciativas a realizar  

R8. Não acompanhamento e ausência de avaliação 
regulares do desempenho dos contratantes, de 
acordo com os níveis de quantidade ou qualidade 
estabelecidos no contrato 

PF A M 

M13. Implementação de fiscalização regular do 
desempenho do contratante, de acordo com os níveis 
de quantidade e/ou qualidade estabelecidos nos 
contratos e documentos anexos 

M14. Presença de técnicos no local do evento com 
antecedência para detetar possíveis falhas no 
fornecimento do serviço 

M15. Elaboração de relatórios periódicos mensais, 
para efeitos de pagamento, para os contratos com 
duração anual e fornecimentos continuados 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A6. Produção de materiais gráficos 
R9. Existência de falhas na qualidade gráfica aquando 
da entrega do material 

PF A M 
M16. Verificação da qualidade do material através de 
provas de cor e de impressão 

A7. Assegurar o atendimento e a 
resposta aos órgãos de comunicação 
social e elaborar comunicados de 
imprensa 

R10. Favorecimento de determinado(s) órgão(s) de 
comunicação social  

PF A M 
M17. Acompanhamento diário da informação 
disponibilizada aos órgãos de comunicação social  

R11. Prestação de informação inadequada e/ou 
incorreta 

PF A M 
M18. Privilegiar a prestação de informação através do 
sítio da Câmara 

A8. Gerir os conteúdos nas 
plataformas eletrónicas 

R12. Dificuldade na pesquisa/acesso de informação F M M 
M19. Criação de um diretório, no sítio da internet, de 
acesso rápido para as grandes áreas de atividade da 
Câmara 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

21. Divisão de Transportes e Oficinas (DTO) 
Responsável: Victor Correia 

Missão:  Fazer a gestão e manutenção da frota de viaturas e máquinas sob responsabilidade municipal. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gerir a Frota de Viaturas e 
Máquinas 

R1. Falhas na documentação legal exigível PF A M 
M1. Maior responsabilização dos Gestores de parque 
por falhas na documentação 

R2. Faltas nos equipamentos e acessórios que 
equipam as viaturas 

PF B R 
M2. Aprofundamento da metodologia de controlo de 
equipamentos e acessórios em falta nas viaturas  

A2. Gerir a Manutenção da Frota de 
Viaturas e Máquinas 

R3. Falhas no cumprimento do Programa de 
Manutenção Preventiva 

PF M R 
M3. Aprofundamento da metodologia de verificação e 
controlo de falhas 

R4. Falhas na Certificação de equipamentos PF A M 
M4. Inclusão da informação relativa à existência e 
validade das certificações nos documentos de controlo 
da manutenção preventiva 

A3. Gerir Instalações, Equipamentos e 
Recursos adstritos à Divisão 

R5. Utilização indevida de balneários e instalações 
sanitárias 

PF M R 
M5.Verificações regulares ao estado das instalações e 
aos equipamentos instalados 

R6. Falhas no controlo dos produtos existentes no 
armazém de lubrificantes 

F  M M 

M6. Reforço das metodologias de registo de consumos 

M7. Cumprimento de um programa de conferência 
regular 
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Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

22. Divisão de Áreas Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI) 
Responsável: Rui Paulo 

Missão: Garantir a reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a sua qualificação e legalização, de modo sustentado. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Apreciar Projetos - RIP e RIM 

R1. Ausência ou atraso na resposta  MF A E 
M1. Monitorizar prazos de resposta, sinalizar e 
resolver os atrasos 

R2. Ausência de uniformização de critérios PF M R 
M2. Divulgar/Debater, sempre que oportuno, novos 
conteúdos 

R3. Ausência de imparcialidade PF A M 

M3. Divulgar a obrigação de manifestar impedimento 

M4. Implementar a rotatividade do gestor de processo 
ou o trabalho em equipa  

A2. Elaborar projetos - RIM 

R4. Ausência do envolvimento dos interessados na 
reconversão 

PF M R 

M5. Promover reuniões/atendimentos com os 
interessados e divulgar atempadamente informação 
pertinente 

M6. Garantir condições de adesão para a emissão do 
título de reconversão 

R5. Ausência de contestação/confronto de ideias na 
solução final de projeto por parte dos interessados 

F M M 
M7. Fomentar a apresentação de 
reclamações/sugestões 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação do 
Risco 

Medidas Propostas 

A3. Comunicar 

R6. Falta de objetividade e rigor/exatidão MF M E M8. Tipificar as respostas através de minutas 

R7. Ausência de participação em reuniões / assembleias PF A M 

M9. Promover reuniões  

M10. Participar em assembleias 

R8. Ausência de divulgação do trabalho realizado MF M E 

M11. Atualizar conteúdos do sitio municipal  

M12. Realizar comunicação escrita 
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23. Divisão de Turismo (DT) 
Responsável: Silvia Santos 

Missão: promover, desenvolver e valorizar o turismo ao serviço do crescimento económico do concelho, através da criação de projetos sustentáveis com capacidade de fomentar a atração turística. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Organização de ações que visem 
a promoção e dinamização turística 
do Município de Loures. 

R1. Fraca participação nas ações/eventos.  F B R 
M1. Intensificar a divulgação, através do alargamento 
dos meios de divulgação (outdoors, faixas de rua, 
facebook e outros).  

R2. Falta de transparência e parcialidade na seleção 
dos participantes em ações/eventos, com impacto na 
imagem da organização. 

F  M M 

M2. Constituição de Júri para avaliação de 
candidaturas composto por entidades externas, 
nomeadamente parceiros e/ou entidades 
especializadas 

R3. Existência de situações de não cumprimento, por 
parte dos participantes em ações/eventos, por 
desconhecimento do normativo definido.  

F  M M 

M3. Divulgação das normas de participação após 
aprovação em Reunião de Câmara.  

M4. Realização de reuniões preparatórias com os 
participantes. 

R4. Ocorrência de perturbações alimentares em 
eventos gastronómicos. 

PF M R 
M5. Solicitar à USVM inspeção sanitária anterior ao 
início do evento, para que seja aferida a conformidade 
com a legislação em vigor. 

R5. Não cumprimento do Regulamento Geral sobre a 
Proteção de Dados (RGPD), tanto no processo de 
inscrições, como na captação de imagens durante o 
evento, dando origem a contraordenações  e 
respetivas coimas. 

F M M 

M6. Inclusão nos formulários de um aviso de proteção 
de dados, assim como uma clausula nas normas de 
participação e a solicitação de consentimento para 
recolha e uso de imagens.    
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Promover a rentabilização dos 
recursos orçamentais da Divisão de 
Turismo, para cada ação a 
desenvolver, garantindo o 
cumprimento das regras de 
contratação pública. 

R6. Falta de controlo e transparência nos processos de 
contratação pública, no âmbito das atividades da 
Divisão.   

F  M M 

M7. Elaborar com rigor as informações internas 
prévias à instrução de procedimento contratual, 
garantindo a conformidade com o quadro legal e com 
a Norma de controlo interno, assumindo-se 
igualmente a sugestão de posições no âmbito de 
contratação.   
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24. Divisão de Serviços Veterinários (DSV) 
Responsável: Vanessa Grima 

Missão: Zelar pela defesa da higiene e saúde pública veterinária, saúde e bem -estar animal, higiene e segurança alimentar. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a colaboração técnica 
na inspeção sanitária a 
estabelecimentos onde se preparem, 
produzam, transformem, fabriquem, 
conservem, armazenem ou 
comercializem produtos de origem 
animal e seus derivados, bem como  
a estabelecimentos que 
comercializem animais e alimentos 
para animais. 

R1. Favorecimento PF M R 

M1. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. 
Rotatividade dos Técnicos pelas freguesias do 
Município. 

M2. Decisões devidamente fundamentadas e 
comunicadas por escrito. 

A2. Colaborar na realização de 
inspeções sanitárias aos Centros de 
Atendimento Médico-Veterinários 
(CAMV´s) e outros estabelecimentos 
de prestação de cuidados a animais e 
participar nos seus licenciamentos. 

R2. Favorecimento PF M R 

M3. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico.  

M4. Decisões devidamente fundamentadas e 
comunicadas por escrito. 

A3. Assegurar a colaboração técnica 
na vigilância, avaliação e resolução 
de problemas de insalubridade e/ou 
incomodidade provocadas por 
animais e de problemas associados 
ao bem-estar animal. 

R3. Favorecimento PF M R 

M5. Vistorias efetuadas por mais de um Técnico. 
Rotatividade dos Técnicos pelas freguesias do 
Município. 

M6.  Decisões devidamente fundamentadas. 

M7. Registo fotográfico 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Gerir o Centro de Recolha Oficial 
(CRO) 

R4. Apropriação da receita cobrada PF A M 
M8. Emissão de recibo individual em duplicado, com 
numeração sequencial e automática (POCAL). 

R5. Incapacidade / capacidade deficitária para 
acolhimento dos animais recolhidos 

PF A M M9. Construção de novo CRO 

R6. Ausência de registos de animais PF M R 
M10. Garantir o registo tempestivo da totalidade dos 
animais que dão entrada e saída no CRO em Base de 
Dados informática. 

R7. Identificação incorreta de animais e destino dos 
mesmos 

PF A M 
M11. Leitura de microchip, preenchimento do 
processo individual e registo na plataforma 
informática. 

A5. Elaborar e remeter informação 
relativa ao movimento 
nosonecrológico dos animais 

R8. Ocorrência de erros na elaboração de informação 
a enviar para a DGAV 

PF M R 
M12. Elaboração de processos individuais de todos os 
animais que dão entrada no CRO e Base de Dados/ 
Plataforma informática 

A6. Notificação imediata de doenças 
de declaração obrigatória e adoção 
de medidas de profilaxia, 
determinadas pela Autoridade 
Sanitária Veterinária Nacional, 
sempre que se detetem casos de 
doença de carácter epizoótico. 

R9. Propagação de doenças por ausência de aplicação 
das medidas impostas pela DGAV 

PF A M 
M13. Controlo da receção das medidas instituídas 
pela DGAV. Através de registo Webdoc. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A7. Gestão de protocolos com as 
associações de proteção animal 
(Anonimais) 

R10. Erros nos cálculos das transferências financeiras 
referente aos apoios. 

PF A M 

M14. Elaboração de relatório mensal das cirurgias 
com registo do número de esterilizações efetuadas 
que são comparadas com os relatórios efetuados 
pelas associações. Transferência de apoio financeiro 
correspondente. Folha de registo de intervenção 
cirúrgica individual de cada animal. 

A8. Gestão de protocolo com a 
Associação Animalife (apoio famílias 
carenciadas) 

R11. Erros nos cálculos das transferências referentes 
apoios. 

PF A M 
M15. Elaboração de relatório mensal do apoio às 
famílias abrangidas pelo protocolo, que é comparado 
com o relatório efetuado pela Associação. 
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25. Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 
Responsável: Rui Alves 

Missão:  Planear, coordenar e executar a política municipal de Proteção Civil, designadamente, na prevenção e reação a acidentes graves e catástrofes, de proteção e socorro das populações, bem 
como assegurar a gestão e coordenação do Centro de Coordenação Operacional Municipal com vista a fazer face a situações de crise 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Acompanhar as condições de 
fluxo nos cursos de água e passagens 
hidráulicas 

R1. Ausência de limpeza e manutenção regular dos 
cursos de água e órgãos hidráulicos que potenciem 
situações de inundação ou de cheia 

F A E 

M1. Elaboração de documento orientador que 
sistematize toda a informação relevante e caracterize 
e identifique dos pontos de maior criticidade 

M2. Verificação regular baseada em fichas de 
observação local e notificação dos Serviços e 
Entidades com responsabilidade na atuação 

A2. Analisar o risco geomorfológico e 
acompanhar as infraestruturas de 
contenção de taludes 

R2. Ausência de informação atualizada sobre o estado 
evolutivo das situações identificadas 

PF M R 

M3. Elaboração de documento orientador que 
sistematize toda a informação relevante e caracterize 
e identifique dos pontos de maior criticidade 

M4. Verificação regular baseada em fichas de 
observação local e notificação dos serviços e 
entidades com responsabilidade na atuação 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Monitorizar as estruturas 
edificadas em perigo 

R3. Sinalização tardia na evolução degradativa das 
estruturas edificadas podendo originar situações de 
perigo 

F A E 
M5. Verificação regular baseada em fichas de 
observação local e notificação dos Serviços e 
Entidades com responsabilidade na atuação 

A4. Educar para o risco 

R4. Desvios nos conteúdos programáticos de cada 
temática 

PF B R 
M6. Elaboração de caderno formativo descrevendo 
para cada tema os conteúdos a abordar nas sessões 

R5. Difusão não clara dos conteúdos e pouca 
objetividade na transmissão da informação 

PF B R 
M7. Descritores de desempenho baseados em fichas 
de avaliação das sessões 

A5. Gerir e garantir o funcionamento 
da estrutura de coordenação em 
situação de crise 

R6. Ausência de notificação das entidades que 
compõem a sala de operações por inexistência ou 
desatualização de contacto 

PF M R 
M8. Estabelecimento de rotina na atualização e 
validação dos contactos existentes para cada Entidade 
baseada em listas de verificação 

A6. Controlar e acompanhar 
execução de protocolos com as 
Associações e Corpos de Bombeiros 
do concelho em matéria de proteção 
civil 

R7. Pagamento de valores não enquadráveis no 
âmbito dos subprogramas 

PF B R 
M9. Validação prévia dos documentos rececionados 
por conferência com a lista de itens elegíveis em cada 
subprograma e constante dos anexos ao protocolo 

R8. Não transferência da verba total incluída em cada 
subprograma dentro do ano civil respetivo 

PF B R 
M10. Mapas de controlo que identifiquem 
permanentemente o estado da evolução nos 
pagamentos de cada subprograma 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A7. Planear soluções de emergência 
(salvamento, prestação de socorro, 
evacuação, alojamento e 
abastecimento das populações) 

R9. Não identificação ou desatualização das ações, 
metodologias e pontos de apoio previamente 
estabelecidas de suporte a situações de emergência 
de proteção civil 

PF M R 

M11. Atualização dos Planos de Emergência 
(Municipal, Especiais e Prévios de Intervenção), 
baseado em rotinas de verificação e adequação dos 
seus conteúdos, cruzando-os com os mapas e 
listagens referentes a cada secção 

A8. Controlar e gerir os recursos 
disponíveis no apoio a situações de 
emergência de proteção civil 

R10. Inexistência ou desatualização de levantamentos 
e identificação de meios e recursos a empenhar em 
situações de emergência 

PF M R 
M12. Atualização permanente das listas de meios e 
recursos (tipologia, localização, contactos) a 
disponibilizar para apoio às operações 
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26. Policia Municipal de Loures (PML) 
Responsável: Bruno Alves 

Missão: Dirigir as atuações relacionadas com a atividade de Polícia Municipal, fiscalização e contraordenações, zelando pelo cumprimento das Leis, regulamentos, deliberações ou decisões dos 
órgãos municipais e cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os demais serviços do Município e com outras entidades públicas, designadamente as forças de segurança. 

 

26.1. PML/Divisão Operacional (DO) 
Responsável: Bruno Alves 

Missão: Fiscalizar na área da sua jurisdição o cumprimento das leis e regulamentos que disciplinem matérias relativas às atribuições das autarquias e à competência dos seus órgãos 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a Fiscalização 

R1. Obtenção de vantagens indevidas ou ilegais PF A M 

M1. Difundir o conhecimento sobre responsabilização 
pelo incumprimento dos procedimentos aplicáveis. 

M2. Comunicação de factos com relevância criminal 
ao Ministério Público 

R2. Não comunicação ou omissão dos ilícitos 
detetados. 

PF A M 
M3. Rotatividade entre os Trabalhadores que 
constituem as diferentes equipas 

R3. Não emissão de recibos PF M R 
M4. Estabelecer procedimentos de controlo de livros 
de autos de contraordenação e de gestão de valores 
monetários, através da segregação de funções  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a Fiscalização. 
(Cont.) 

R4. Gestão dos valores monetários resultantes das 
atividades desenvolvidas na vertente do trânsito 

PF A M 

M5. Estabelecer procedimentos de controlo de livros 
de autos de contraordenação e de gestão de valores 
monetários, através de segregação de funções e de 
cadência diária de depósitos em 
instituições bancárias 

M6. Utilização efetiva da aplicação GIC - módulo 
infrações rodoviárias 

R5. Obtenção de vantagem patrimonial ou não 
patrimonial como contrapartida de ato ou omissão, 
contrários ou não, aos deveres do trabalhador. 

PF A M 
M7. Difundir o conhecimento sobre responsabilização 
pelo incumprimento dos procedimentos aplicáveis. 

R6. Não comunicação de infrações detetadas. PF A M 

M8. Dar conhecimento ao MP das queixas de 
particulares sobre ilícitos. 

M9. Rotatividade na formação das equipas de 
trabalho 

M10. Adequação dos relatórios diários às atividades 
desenvolvidas, com menção das áreas geográficas 
visitadas e registo GESDOC dos serviços realizados 

M11. Verificação aleatória dos relatórios diários 
mencionados em M4 

M12. Participação aleatória dos coordenadores nas 
deslocações com os fiscais 

 



 
 

140 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A2. Remover viaturas em fim de 
vida/estacionamento indevido 

R7. Manipulação, falsificação ou alteração de registos 
contabilísticos ou de documentos de suporte  

PF A M 
M13. Difundir o conhecimento sobre a 
responsabilidade e consequência de ocorrências de 
fraude 

R8. Furtos de ativos físicos (componentes das 
viaturas) 

PF A M 
M14. Implementação de um novo sistema de 
videovigilância no parque de viaturas  

R9. Gestão dos valores monetários resultantes do 
pagamento de taxas do resgate de viaturas pelos seus 
proprietários  

PF A M 

M15. Estabelecer procedimentos de controlo de guias 
de receita e de remessa e de gestão de valores 
monetários, através de uma segregação de funções e 
de uma cadência semanalmente de depósitos em 
instituições bancárias 
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26.2. PML/Divisão Jurídico Administrativa (DJA) 
Responsável: Alexandra Gomes  

Missão: Instrução de Processos de contraordenação da responsabilidade do município, Apoio Administrativo às Divisões da PML, incluindo a gestão de denúncias/ocorrências 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Instrução de processos de 
contraordenação 

R1. Favorecimento, por ato ou omissão, de arguidos 
na instrução e elaboração de propostas no âmbito dos 
processos de contraordenação. 

PF A M 

M1. Uniformização de critérios de determinação da 
medida da pena 

M2. Propostas de decisão precedidas de reunião de 
instrutores na qual se define a harmonização da 
sanção a aplicar. 

R2. Prescrição dos procedimentos  MF A E 

M3. Propostas apresentadas por ordem de 
antiguidade dos processos, em conjugação com prazo 
de prescrição. 

M4. Utilização da aplicação Informática de Gestão de 
Processos de Contraordenação por forma a reduzir os 
prazos de instrução e otimizar os recursos disponíveis. 

A2.  Apoio Administrativo 

R3. Favorecimento, por ato ou omissão, de arguidos 
no cumprimento de despachos no âmbito dos 
processos de contraordenação. 

PF A M 
M5. Verificação do cumprimento dos prazos e 
procedimentos por parte da Coordenadora do GAAI 
(Gabinete de Apoio Administrativo de Informação) 

R4. Não comunicação/tramitação de denúncias 
reportadas ao serviço em tempo útil e corretamente 

PF A M 

M6. Verificação do cumprimento dos prazos e 
procedimentos por parte da Coordenadora do GAAI  
(Gabinete de Apoio Administrativo de Informação) 

M7. Utilização de aplicação Informática de Gestão de 
Denúncias/ocorrências (Mais Perto de Si) 
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27. GESLOURES - Conselho de Administração (CA) 
Responsável: Regina Janeiro 

Missão: Promover o acesso e a frequência de atividades físicas, desportivas e terapêuticas pelo maior número possível de pessoas, nas melhores condições de qualidade e ao mais baixo custo. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gerir a Empresa Municipal, 
praticando todos os atos e operações 
relativos ao objeto social, em 
cumprimento das orientações 
estratégicas emanadas pelo 
Município 

R1. Violação de lei, estatutos, e/ou outros normativos PF A M 

M1. Deliberações tomadas sob propostas 
fundamentadas, ou quando em sentido contrário, 
integrando a adequada fundamentação                                

M2. Registo em ata de todas as deliberações 
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27.1. GESLOURES -  Presidente do Conselho de Administração ( PCA ) 
Responsável: Regina Janeiro 

Missão: Promover o acesso e a frequência de atividades físicas, desportivas e terapêuticas pelo maior número possível de pessoas, nas melhores condições de qualidade e ao mais baixo custo. 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Assegurar a correta execução das 
deliberações do Conselho de 
Administração 

R1. Violação de lei e/ou outros normativos PF A M 
M1. Competências definidas pelo Conselho de 
Administração 

A2. Subdelegar competências no 
pessoal dirigente e autorizar o 
pagamento de despesas realizadas 

R2. Violação de lei e/ou outros normativos PF A M 
M2. Informação escrita ao Conselho de Administração 
das atividades desenvolvidas 

A3. Gerir recursos humanos, 
excluindo, o exercício do poder 
disciplinar que consubstancie a 
aplicação das sanções de 
despedimento com justa causa ou de 
suspensão do trabalho com perda de 
retribuição e de antiguidade 

R3. Ausência ou deficiente fundamentação das 
decisões 

PF A M 
M3. Decisões tomadas sob proposta fundamentada, 
ou quando em sentido contrário, integrando a 
respetiva fundamentação  

A4. A decisão de abertura de 
procedimentos concursais de 
contratação pública e a respetiva 
adjudicação com preço base até 
20.000€ 

R4. Ausência de Imparcialidade PF A M 
M4. Definição do modo de seleção dos elementos dos 
júris do procedimento, garantindo a rotatividade dos 
seus membros 
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27.2. GESLOURES -  Gabinete de Apoio à Administração e Direção ( GAAD ) 
Responsável: Regina Janeiro 

Missão: Fornecer apoio técnico à Administração 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Comunicação e Qualidade, a 
quem compete propor as estratégias 
de comunicação institucional, quer 
interna quer externa, com vista à 
promoção e divulgação da imagem da 
GesLoures, e dos seus serviços e 
atividades, bem como definir 
estratégias que promovam a 
qualidade dos serviços prestados 

R1. Deficiente elaboração de promoções/layouts que 
provoquem danos de imagem à empresa 

PF M R 

M1. Verificação e validação de conteúdos, por parte 
do superior hierárquico             

M2. Manual de comunicação na elaboração de 
documentos                

A2. Expediente e Serviços Gerais, à 
qual compete proceder ao registo de 
expediente, prestar apoio 
administrativo no gabinete, garantir a 
mobilidade dos transportes e a 
manutenção das viaturas, bem como 
o transporte de bens e distribuição de 
expediente e materiais 

R2. Utilização indevida de viaturas PF M R 

M3. Validação do secretariado da administração das 
deslocações efetuadas através do registo diário de 
quilómetros, em livro próprio para o efeito, com 
identificação do condutor  

A3. Secretariado, a quem compete 
prestar assistência técnica e 
administrativa à Direção e 
Administração. Encontram-se ainda 
adstritas ao secretariado o 
acompanhamento da área de seguros 
e de gestão de contratos de 
exploração 

R3. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais de exploração 

PF A M 
M4. Realização de concursos públicos, com nomeação 
de júri constituído por três elementos  
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A4. Informática, à qual compete 
promover e orientar o processo de 
informatização da empresa por forma 
a assegurar-lhe coerência, 
integridade, fiabilidade e eficácia, 
promovendo a utilização de 
tecnologias modernas e adaptadas à 
atividade 

R4. Alteração dos valores dos tarifários aprovados, 
com o intuito de favorecer terceiros 

PF A M 
M5. Verificação dos recibos emitidos por serviço não 
dependente da unidade orgânica  

R5. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF A M 
M6. Aquisições efetuadas por serviço próprio e não 
pertencente à unidade orgânica  
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27.3. GESLOURES -   Departamento de Administração e Finanças ( DAF ) 
Responsável: Sílvia Ferreira 

Missão: Garantir o apoio técnico especializado, nas áreas administrativa e financeira 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Elaboração e publicitação do 
Relatório do Bom Governo Societário 

R1. Incumprimento legal PF A M 
M1. Elaboração do relatório anual e submissão, para 
aprovação do Conselho de Administração 

A2. Garantir a aquisição de bens e 
serviços, bem como a gestão de 
stocks 

R2. Violação de normas relativas à formação de 
contratos públicos 

PF A M 
M2. Contínua atualização de conhecimentos sobre o 
Código dos Contratos Públicos 

R3. Desvio de bens da empresa para uso pessoal PF A M 

M3. Criação de espaço próprio de armazém 

M4. Contagens físicas aleatórias 

R4. Ausência de declaração de inexistência de 
incompatibilidades de membros de júri de 
procedimentos 

PF A M 
M5. Junção da declaração de inexistência de 
incompatibilidades a cada processo desenvolvido 

R5. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF A M 
M6. Elaboração de procedimento interno sobre 
código dos Contratos Públicos 

A3. Registar e manter organizado o 
registo contabilístico de acordo com 
as normas contabilísticas e fiscais em 
vigor 

R6. Contabilização incorreta de documentos PF A M 
M7. Acompanhamento e verificação dos lançamentos 
efetuados, pelo contabilista certificado 

A4. Emitir mensalmente a faturação 
dirigida às instituições/clientes grupo, 
procedendo à sua verificação e 
conferência 

R7. Omissão de faturação com intuito de beneficiar 
terceiros 

PF A M 
M8. Cruzamento de listagens de faturação entre o 
Departamento de Administração e Finanças e 
Departamento Técnico e Atividade Física 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A5. Administrar os recursos humanos 
da GesLoures, nas diversas vertentes 
da gestão do pessoal, e cumprimento 
das obrigações declarativas e fiscais 
inerentes à área 

R8. Ausência de imparcialidade nos processos de 
recrutamento 

PF A M 
M9. Composição de um júri com o mínimo de 2 
elementos 

R9. Incumprimento da legislação e/ou outros 
normativos em vigor 

PF A M 
M10. Atualização sistemática dos normativos 
aplicáveis 

A6. Gerir os recursos financeiros, de 
acordo com as normas e técnicas 
adequadas, de modo a garantir o seu 
eficiente funcionamento 

R10. Emissão de recibo sem o efetivo recebimento PF A M 

M11. Verificação dos recebimentos emitidos, por 
serviço ou pessoa diferente do emitente 

M12. Acompanhamento e controlo das reconciliações 
bancárias efetuadas pela tesouraria e pela 
contabilidade, por serviço ou pessoa diferente 

R11. Apropriação de valores PF A M 
M13. Conferência do fundo fixo atribuído , com 
periodicidade trimestral 

R12. Deficiente controlo referente à verificação e 
validação dos documentos de despesa apresentados 

PF A M 
M14. Verificação dos documentos da Caixa Sede pela 
Tesouraria e pela Contabilidade  

R13. Desvio de valores PF A M 
M15. Conferência de caixas aleatórias nos termos do 
manual de procedimentos n.º 3/2015  MP Fundos 
Fixos 

R14. Pagamentos indevidos PF A M 
M16. Aprovação prévia do pagamento a efetuar, com 
cheklist de documentos anexos e mapa de 
disponibilidades  

A7. Gestão da carteira de seguros da 
empresa 

R15. Incumprimento das disposições legais relativas a 
sinistros 

PF A M 
M17. Validação por parte da seguradora de todos os 
sinistros participados  
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27.4. GESLOURES -   Departamento Técnico e Atividade Física ( DTAF ) 
Responsável: Mário Cardoso 

Missão: Garantir o normal funcionamento das atividades desportivas e pedagógicas promovidas pela GesLoures, em cumprimento das normas aplicáveis em vigor 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Coordenar, organizar, selecionar, 
avaliar e garantir a aplicação da 
metodologia e das normas 
pedagógicas inerentes ao processo de 
ensino/aprendizagem e 
aperfeiçoamento das atividades 
desportivas, garantindo o 
cumprimento do estipulado quanto 
ao registo de frequência das aulas e a 
segurança dos utentes no plano de 
água 

R1. Ineficaz acompanhamento e controlo de utilização 
dos planos de água, permitindo utilizações indevidas 

F A E 
M1. Elaboração e execução do Procedimento n.º 
01/2014, aprovado a 20/02/2014, referente à gestão 
de alunos e zelar pelo seu cumprimento  
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27.5. GESLOURES -   Departamento Operacional de Manutenção e Conservação de Equipamentos ( DOMCE ) 
Responsável: Nuno Almeida 

Missão:  Garantir a operacionalidade dos equipamentos geridos pela GesLoures, em cumprimento das normas aplicáveis em vigor 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1.  Assegurar o funcionamento das 
instalações e equipamentos nas áreas 
de higiene e limpeza, manutenção e 
conservação, segurança e vigilância e 
tratamento das águas segundo os 
mais elevados padrões de qualidade 

R1. Desvio de bens da empresa para uso pessoal PF M R 

M1. Manutenção de inventário permanente  

M2. Contagens físicas aleatórias 

R2. Favorecimento de entidades terceiras em 
procedimentos concursais 

PF A M 
M3. Aquisições efetuadas por serviço próprio e não 
pertencente à unidade orgânica  
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27.6. GESLOURES -   Serviço de Atenção ao Cliente ( SAC ) 
Responsável: Marta Alho 

Missão:  Prestar um bom atendimento aos utentes, garantindo a sua satisfação 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Prestar toda a informação aos 
clientes, garantindo o acolhimento 
nas instalações e o atendimento 
presencial e telefónico aos mesmos, 
prestando as informações necessárias 
e solicitadas, e proceder à inscrição 
nas atividades e à cobrança dos 
valores dos serviços disponibilizados, 
e ainda participar na gestão de 
clientes 

R1. Cobrança de valor diferente dos tarifários 
aprovados 

PF M R 
M1. Definição e divulgação dos tarifários aprovados e 
conferência dos recibos emitidos, por serviço ou 
pessoa diferente do emitente  

R2. Apropriação de valores em numerário, sem 
emissão do respetivo recibo 

PF A M 
M2. Envio ou entrega de ficha de aluno, após 
cobrança do montante devido 

R3. Permitir o acesso indevido às instalações PF M R 
M3. Manutenção em funcionamento do sistema de 
acesso às instalações e do sistema de controlo por 
parte dos professores  

R4. Incumprimento dos quadros normativos e de 
outras obrigações 

PF A M 
M4. Divulgação de orientações escritas sobre 
procedimentos e acompanhamento do seu 
cumprimento  
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28. LOURESPARQUE - Conselho de Administração 
Responsável: José Esteves/José Teles/João Simões 

Missão: Gestão da Empresa 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Cumprir a Missão R1. Desvio da estratégia definida. PF B R 
M1. Articulação do processo decisão com o acionista 
único. 

A2. Planear, deliberar e controlar a 
execução das atividades 

R2. Incumprimento das obrigações legais PF B R 

M2. Tomada de decisão em consonância com a lei. 

M3. Controlo das deliberações do CA.                
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28.1. Departamento de Fiscalização 
Responsável: Nuno Miguel Oliveira 

Missão: Gestão e Fiscalização do estacionamento 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gestão do Serviço de Fiscalização 
na Via Pública 

R1. Incumprimento dos agentes das obrigações legais 
inerentes à gestão do estacionamento 

PF M R M1. Registo informático das ações através do PDA 

R2. Favorecimento na fiscalização do estacionamento 
na via pública 

PF M R 

M2. Monitorização regular da informação produzida 
pelo sistema SOFTPARK 

M3. Realização de ações de supervisão aleatórias 

M4. Elaboração de mapas diários e mensais de dados 

R3. Cobrança indevida e/ou desvio de receita por 
bloqueamentos e remoções 

PF A M 

M5. Segregações de funções 

M6. Cruzamento diário de dados 

M7. Informatização das ações 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gestão do Serviço de Fiscalização 
na Via Pública. 
(Cont.) 

R4. Desvio da receita cobrada nos parquímetros no 
momento da sua recolha/coleta 

PF A M 

M8. Realização de ações de auditoria externa 
aleatórias 

M9. Registo diário das recolhas 

M10. Registo documental (auto de entrega) referente 
à recolha/coleta, visita da chefia esporádica e sem 
aviso prévio 

M11. Cofres abertos sob sistema de videovigilância 

A2. Gestão da Frota de serviço R5. Utilização indevida da frota de serviço PF M R 

M12. Registo diário de utilização de frota 

M13. Controlo Periódico dos registos 
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28.2. Departamento Administrativo e Financeiro 
Responsável:  Belinda Santos 

Missão: Gestão Administrativa e Financeira 

 

Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A1. Gestão de Recursos Humanos. 

R1. Incumprimento dos procedimentos inerentes ao 
processo de gestão de recursos humanos.   

PF M R 

M1. Estabelecimento de pré-requisitos contratuais.             

M2. Nomeação de júri para os concursos de seleção e 
recrutamento. 

R2. Informação insuficiente/incorreta no controlo de 
assiduidade. 

PF M R M3. Cruzamento de dados com registo biométrico 

R3. Incorreções nos procedimentos referentes  a 
segurança e higiene no trabalho. 

PF M R 

M4. Acompanhamento sistemático do registo 
informático das ações. 

M5. Elaboração de relatórios periódicos de Segurança 
e Higiene no Trabalho 

A2. Gestão do Serviço de 
Atendimento 

R4. Desvio de receita referente a avenças, 
autorizações de estacionamento e/ou dísticos de 
residentes. 

PF A M 

M6. Monitorização do sistema. 

M7. Controlo por amostragem. 
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Principais Atividades Riscos Identificados 
Frequência 

do Risco 
Gravidade da 
Consequência 

Gradação 
do Risco 

Medidas Propostas 

A3. Gestão do Serviço de 
Contraordenações 

R5. Registo incorreto ou inexistente de infrações. PF M R 
M8. Monitorização do software SIGA/ANSR e 
SOFTPARK. 

R6. Anulação ou prescrição do processo de 
contraordenação por falha de instrução. 

PF A M 
M9. Monitorização automática do sistema de gestão 
de contraordenações com recurso a software 
especifico. 

A4. Gestão 
Aprovisionamento/Contratação 
Pública 

R7. Incumprimento dos normativos legais. PF M R M10. Pedido de parecer jurídico prévio.  

A5. Gestão da Faturação R8. Pagamentos indevidos.  PF B R 
M11.  Acompanhamento e supervisão da atividade 
pelo dirigente 

A6. Gestão de Caixa e Tesouraria R9. Desvio de Receita PF A M M12. Elaboração de Folha de Caixa Diária. 

A7. Gestão da Contabilidade 
R10. Registos contabilísticos incorretos por erros no 
processamento. 

PF A M 
M13.  Supervisão da Direção.                                                              
Supervisão do TOC e do Auditor Externo/Revisor 
Oficial de Contas. 
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IV. CONTROLO E MONITORIZAÇÃO 
 

O presente Plano, deverá ser objeto de controlo de validação, no sentido de se proceder à verificação e 

conformidade fatual da aplicação das medidas propostas e da sua eficácia. 

Os Dirigentes de cada Unidade Orgânica da CM de Loures e os respetivos Conselhos de Administração das 

Empresas Municipais, são responsáveis pela execução efetiva do PPRGCIC, na parte correspondente e nos 

termos das suas competências. Nesta conformidade devem criar métodos, definir e implementar 

procedimentos que visem contribuir para assegurar o desenvolvimento e controlo das atividades, de forma 

adequada e eficiente, de modo a permitir a salvaguarda de ativos, a prevenção e deteção de situações de erro, 

não conformidade legal ou fraude. 

Os Dirigentes são responsáveis pela elaboração anual de Relatório de Execução Anual do PPRGCIC (vide ANEXO 

I) da sua área de responsabilidade, a enviar ao GAI até ao final do mês de janeiro do ano seguinte a que reporta, 

o qual deverá identificar as Medidas Adotadas, a Data da sua Implementação, os Resultados Obtidos e as 

respetivas Evidências, bem como a identificação das Medidas Não Adotadas com a respetiva Justificação e a 

Identificação de novos Riscos, se aplicável. 

Como resultado do acima referido deverá cada Dirigente avaliar: 

- Quais as medidas que se devem manter; 

- Que novas medidas a propor; e, eventualmente,  

- Quais as medidas a retirar. 

A Auditoria Interna procede à elaboração de Relatório de Execução Anual do Município de Loures, até final do 

mês de fevereiro do ano seguinte a que respeita, assente nos vários relatórios de execução anual apresentados 

pelos Dirigentes. 

O controlo e monitorização da aplicação efetiva do PPRGCIC, a realizar pelo GAI, desenvolve-se do seguinte 

modo: 

-  através da inclusão em todas as ações de auditoria interna, consubstanciadas em Programa Anual de Auditoria 

Interna (PAAI), da componente de avaliação da aplicação efetiva, aplicabilidade e ajustamento das medidas 

preconizadas no PPRGCIC; 

- por via da realização de projetos específicos de auditorias de seguimento (Follow-up), suportadas em 

constatações, conclusões e aplicação de recomendações procedentes da realização de ações de Auditoria 

Interna; e, 
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- em sede de apresentação de Relatório de Execução Anual do Município de Loures, reportado a cada ano 

económico. 

Deste modo, o controlo e monitorização do PPRGCIC integrará a componente de avaliação sobre a aplicação do 

mesmo e a consequente formulação de propostas de atuação que visem mitigar riscos de potenciais falhas e/ou 

ineficiências de controlo interno relevantes, admitindo-se por esta via a necessidade da sua atualização por 

republicação ou revisão do Plano, sempre que se justifique. 

Perspetiva-se, assim, que o PPRGCIC consubstancie documento de apoio e instrumento de gestão, de garantia 

e segurança para os órgãos e decisores das Entidades, nas suas tomadas de decisão, permitindo que a atividade 

da Câmara e das Empresas Municipais se desenvolva de forma consistente e controlada em ambientes de 

constante mudança. 

 

Abaixo, elencam-se os responsáveis e respetivas funções de monitorização e controlo: 

Responsável Funções 

Câmara Municipal Aprovar o Plano e o Relatório Final de Execução Anual 

Presidente da Câmara 
Vereadores com pelouro 
Conselhos de Administração das Empresas Municipais 

Implementar o Plano 

Diretores de Departamento 
Chefes de Divisão 
Coordenadores de Gabinete 

Identificar os riscos e as correspondentes medidas preventivas 

Assegurar a implementação das medidas 

Realizar a monitorização das medidas 

Remeter ao GAI, até final de janeiro de cada ano, o Relatório de Execução 
Anual do PPRGCIC reportado ao ano antecedente 

Comunicar ao GAI necessidades de revisão/atualização do Plano 

Gabinete de Auditoria Interna 

Acompanhar a execução das medidas previstas no Plano 

Realizar auditorias internas de acompanhamento e monitorização 

Realizar ações de formação/divulgação/reflexão e esclarecimento 

Propor, promover e elaborar as revisões ao Plano 

Elaborar o Relatório de Execução Anual do Município de Loures, até final 
de fevereiro de cada ano 

Submeter o Relatório de Execução Anual ao membro do Executivo com o 
pelouro da auditoria interna 

Remeter o Plano e os relatórios anuais de execução do Plano ao Conselho 
de Prevenção da Corrupção e entidades de superintendência, tutela e 
controlo 

Gabinete de Auditoria Interna 
Divisão de Atendimento, Informação e Comunicação 
Empresas Municipais 

Publicitar o Plano e o Relatório Final de Execução Anual na intranet e nos 
sítios de internet 
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V. COMUNICAÇÃO E DIVULGAÇÃO  

 

Na sequência da deliberação de aprovação do presente PPRGCIC, deverão ser asseguradas e desenvolvidas 

ações pelo GAI de remessa ao CPC, às entidades de superintendência, tutela e controlo, bem como de 

divulgação interna e externa, objetivando a ampla difusão do conhecimento do seu conteúdo, visando 

contribuir para o envolvimento do todo organizacional numa cultura de prevenção de riscos e de modo a 

consolidar a promoção de uma política de transparência na gestão pública, designadamente através da: 

 

1. Disponibilização de documento integral na página da intranet da CM de Loures; 

2. Inclusão do mesmo nos sítios da CM de Loures e das Empresas Municipais; 

3. Difusão, pelos meios adequados, a todos os Trabalhadores da localização do acesso de disponibilização do 

PPRGCIC; 

4. Fomentar a realização de ações de sensibilização e esclarecimento; 

5. Propor a inclusão em Plano de Formação Anual da CM de Loures de ações de formação no âmbito da 

prevenção dos riscos de gestão, de corrupção e infrações conexas. 
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VI. NORMA REVOGATÓRIA E VIGÊNCIA 

 

O presente PPRGCIC, constitui-se como a terceira revisão do Plano, ao inicialmente aprovado em 23 de 

dezembro de 2009. 

Entra em vigor após decisão de aprovação por parte do Executivo Municipal, produzindo efeitos a partir dos 

trinta dias subsequentes à data da prática desse ato, revogando o anteriormente aprovado. 

Determina-se a obrigatoriedade de revisão do PPRGCIC, no mínimo, a cada triénio da sua vigência. 

Considerando que os processos de implementação, monitorização e avaliação deste tipo de instrumento de 

gestão integram, necessariamente, componentes variáveis e de natureza dinâmica, admite-se a possibilidade 

de consolidação e densificação do PPRGCIC, através do aprofundamento, da reflexão e da adequação do 

mesmo, por via do repristinar de ajustamentos relevantes e da consequente atualização por republicação anual 

do PPRGCIC. 

Caso a relevância das alterações o justificar admite-se a antecipação do período de revisão acima referido. 
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GLOSSÁRIO 

TERMOS RELACIONADOS COM A ANÁLISE DO RISCO: 

Risco – Efeito de incerteza na consecução dos objetivos (Guia ISO 73:2009) 

Análise de risco - processo para compreender a natureza do risco e para determinar o nível de risco. A análise 

de riscos fornece a base para a avaliação do risco e as decisões sobre o tratamento do risco e inclui estimativa 

do risco (Guia ISO 73:2009). 

Gradação do Risco – A cada risco é atribuída uma gradação que resulta da combinação entre a probabilidade 

de ocorrência (frequência) e da gravidade da consequência. 

Probabilidade - possibilidade de algo acontecer (Guia ISO 73:2009). 

Consequência - Resultado de um evento que afetam objetivos (Guia ISO 73:2009). 

  Classificação da Gravidade da Consequência usada no plano: 

Alta – Impacto significativo sobre a atividade da organização, danos na sua imagem, reputação, 

desempenho e credibilidade; 

Média – Impacto moderado sobre a atividade da organização, danos na imagem e/ou na gestão das 

operações, requerendo a redistribuição de recursos em tempo e/ou custos; 

Baixa – Impacto baixo sobre a atividade da organização, não provocando danos na sua imagem, exigindo 

a reorganização/recalendarização das atividades ou projetos. 

Frequência - Número de eventos ou resultados num determinado período de tempo (pode ser aplicada a 

eventos passados ou a potenciais eventos futuros, e pode ser usada como uma medida de probabilidade) (Guia 

ISO 73:2009). 

  Classificação da Frequência do Risco usada no plano: 

Muito frequente – Forte possibilidade de ocorrência e escassez de hipóteses de evitar o risco mesmo 

com decisões e ações adicionais; 

Frequente - Possibilidade de ocorrência em algum momento, mas com hipótese de evitar o risco através 

de decisões e ações adicionais; 

Pouco frequente – Possibilidade de ocorrência em situações excecionais, mas com hipótese de evitar o 

risco com o controlo já existente para o prevenir. 

 



 
 

167 

Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e Infrações Conexas 

 

Matriz do Risco - Ferramenta para classificação e exibição de riscos, definindo intervalos para consequência e 

probabilidade (Guia ISO 73:2009). 

 

Matriz do Risco 

Gradação do Risco 
Frequência do Risco 

Muito Frequente Frequente Pouco Frequente 

Gravidade da 
Consequência 

Alta Elevado Elevado Moderado 

Média Elevado Moderado Reduzido 

Baixa Moderado Reduzido Reduzido 

 

OUTROS TERMOS: 

Avaliação de riscos – Processo de comparação dos resultados da análise do risco com os critérios do risco para 

determinar se o risco e/ou a respetiva magnitude é aceitável ou tolerável (Guia ISSO 73:2009) 

Controlo - Qualquer ação empreendida pela gestão, pelo Conselho e outras entidades para gerir o risco e 

melhorar a probabilidade da consecução dos objetivos e metas da organização. A gestão planifica, organiza e 

dirige a realização das ações necessárias para assegurar com razoabilidade que os objetivos e metas serão 

alcançados. (“Enquadramento Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria Interna” do Instituto 

Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Controlo Adequado - Existe quando a gestão o planificou e concebeu de modo a fornecer uma segurança 

razoável de que os riscos da organização foram geridos de forma eficaz e de que os objetivos e metas da 

organização serão alcançados de forma eficiente e económica. (“Enquadramento Internacional de Práticas 

Profissionais de Auditoria Interna” do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Controlo Interno – O controlo interno é uma forma de organização que pressupõe a existência de um plano e 

de sistemas coordenados destinados a prevenir a ocorrência de erros e irregularidades ou a minimizar as suas 

consequências e a maximizar o desempenho da entidade no qual se insere. (Manual de auditoria e de 

procedimentos – Vol. I – “Aspetos Gerais, Princípios Gerais de Auditoria, a Auditoria no Tribunal de Contas”) 

Gestão do risco – Processo para identificar, avaliar, gerir e controlar potenciais eventos ou situações, que 

forneça uma segurança razoável de que os objetivos da organização serão alcançados. (“Enquadramento 

Internacional de Práticas Profissionais de Auditoria Interna” do Instituto Português de Auditoria Interna (IPAI)) 

Monitorização – Verificação contínua, supervisão, observação crítica ou determinação do status para identificar 

a mudança do nível de desempenho exigido ou esperado (Guia ISO 73:2009) 
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Plano de gestão de risco - esquema no âmbito da gestão de risco que especifica a abordagem, os componentes 

de gestão e recursos a serem aplicados à gestão de risco (ISO GUIDE 73:2009). 

Política de gestão de risco - declaração de intenções e diretrizes globais de uma organização relacionadas com 

a gestão de risco (Guia ISO 73:2009). 

 

SITUAÇÕES DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS PREVISTAS E PUNIDAS NOS TERMOS DO CÓDIGO PENAL3: 

Corrupção – a prática de um qualquer ato ou a sua omissão, seja lícito ou ilícito, contra o recebimento ou a 

promessa de uma qualquer compensação que não seja devida, para o próprio ou para terceiro (‘Prevenir a 

Corrupção – Um guia explicativo sobre a corrupção e crimes conexos’, Gabinete para as Relações Internacionais, 

Europeias e de Cooperação do Ministério da Justiça). 

Recebimento indevido de vantagem -  o funcionário que, no exercício das suas funções ou por causa delas, por 

si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, solicitar ou aceitar, para si ou para 

terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, que não lhe seja devida (n.º 1 do art.º 372º do Código 

Penal). 

Corrupção passiva - o funcionário que por si, ou por interposta pessoa, com o seu consentimento ou ratificação, 

solicitar ou aceitar, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial ou não patrimonial, ou a sua promessa, para 

a prática de um qualquer ato ou omissão contrários aos deveres do cargo, ainda que anteriores àquela 

solicitação ou aceitação e/ou se o ato ou omissão não forem contrários aos deveres do cargo e a vantagem não 

lhe for devida (n.º 1 e n.º 2 do art.º 373º do Código Penal). 

Peculato - o funcionário que ilegitimamente se apropriar, em proveito próprio ou de outra pessoa, de dinheiro 

ou qualquer coisa móvel ou imóvel ou animal, públicos ou particulares, que lhe tenha sido entregue, esteja na 

sua posse ou lhe seja acessível em razão das suas funções (n.º 1 do art.º 375º do Código Penal). 

Peculato de uso -  o funcionário que fizer uso ou permitir que outra pessoa faça uso, para fins alheios àqueles 

a que se destinem, de coisa imóvel, de veículos, de outras coisas móveis ou de animais de valor apreciável, 

públicos ou particulares, que lhe forem entregues, estiverem na sua posse ou lhe forem acessíveis em razão 

das suas funções (n.º 1 do art.º 376º do Código Penal). 

 

 

                                                           
3 Aprovado pelo Decreto-Lei n.º 400/82, de 23 de setembro, revisto e publicado em anexo ao Decreto-Lei n.º 48/94, de 15 de março, com as respetivas 

alterações, sendo a mais recente a da Lei n.º 94/2017, de 23 de agosto) 
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Participação económica em negócio - O funcionário que, com intenção de obter, para si ou para terceiro, 

participação económica ilícita, lesar em negócio jurídico os interesses patrimoniais que, no todo ou em parte, 

lhe cumpre, em razão da sua função, administrar, fiscalizar, defender ou realizar e/ou o funcionário que, por 

qualquer forma, receber, para si ou para terceiro, vantagem patrimonial por efeito de ato jurídico-civil relativo 

a interesses de que tinha, por força das suas funções, no momento do ato, total ou parcialmente, a disposição, 

administração ou fiscalização, ainda que sem os lesar (n.º 1 e n.º 2 do art.º 377º do Código Penal). 

Concussão - O funcionário que, no exercício das suas funções ou de poderes de facto delas decorrentes, por si 

ou por interposta pessoa com o seu consentimento ou ratificação, receber, para si, para o Estado ou para 

terceiro, mediante indução em erro ou aproveitamento de erro da vítima, vantagem patrimonial que lhe não 

seja devida, ou seja superior à devida, nomeadamente contribuição, taxa, emolumento, multa ou coima (n.º 1 

do art.º 379º do Código Penal). 

Abuso de poder - O funcionário que, fora dos casos previstos nos artigos anteriores, abusar de poderes ou 

violar deveres inerentes às suas funções, com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício ilegítimo 

ou causar prejuízo a outra pessoa (n.º 1 do art.º 382º do Código Penal). 
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ANEXOS 
Anexo I – Modelo de Relatório de Execução Anual do PPRGCIC 
 

  

Principais Atividades Riscos Identificados
FR

 (a)

GC

(b)

GR

 (c)
Medidas Propostas Medidas Adotadas

Data 

Implementação
Resultados Obtidos Evidência

Ax. Rx. Mx. Mx. 

Principais Atividades Riscos Identificados
FR

 (a)

GC

(b)

GR

 (c)
Medidas Propostas Medidas Não Adotadas

Data da nova 

calendarização

Ax. Rx. Mx. Mx. 

Principais Atividades Riscos Identificados
FR

 (a)

GC

(b)

GR

 (c)
Medidas Propostas

Ax. Rx. Mx. 

Nome:

Categoria :

Data:

Ass inatura:

Nome:

Data:

Ass inatura:

Legenda:

Nota: Declaro que as informações produzidas neste Relatório correspondem, com exatidão, à realidade procedimental do momento e a falta de envio das competentes evidências decorre da sua inexistência.

Responsável pelo preenchimento:

Dirigente/Responsável:

Outras Informações:

(a) Frequência  do Risco (FR) – Pouco Frequente (PF); Frequente (F); Muito Frequente (MF)
(b) Gravidade da  Consequência  (GC) - Ba ixa  (B); Média  (M); Al ta  (A)

(c) Gradação do Risco (GR) - Reduzido (R); Moderado (M); Elevado (E)

Responsável:

Missão:

Justificação

Novos Riscos Identificados

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO ANUAL

de 01/01/20… a 31/12/20…
DO PLANO DE PREVENÇÃO DE RISCOS DE GESTÃO, INCLUINDO OS DE CORRUPÇÃO E INFRAÇÕES CONEXAS

Identificação da Unidade Orgânica/Entidade:

DATA: 

___/___/______
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Anexo II – Declaração de Compromisso relativa a Incompatibilidades e Impedimentos 
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O presente Documento de Revisão do Plano de Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os de Corrupção e 

Infrações Conexas do Município de Loures, foi aprovado na ____ Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em ____ de ____________ de 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 323/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

PARA 

 

PLANEAMENTO 
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CONTRATO PARA PLANEAMENTO  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, Pessoa Coletiva nº 501 294 

996, com sede no Paços do Concelho, na Praça da Liberdade, 2674-501 

Loures, representada pelo seu Presidente, adiante designada por 

Primeira Outorgante ou CML 

 

E 

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, Pessoa Coletiva nº 501507930, 

com sede na Avenida Rovisco pais, 1049-001 lisboa, representada pelo 

seu Presidente, adiante designada por Segundo Outorgante ou IST 

 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

A. O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

aprovado pelo Decreto-lei nº 80/2015, de 14 de maio, consagra 

expressamente a possibilidade de contratualização entre a 

administração e os privados no que respeita à elaboração dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT); 

 

B. Em 5 de julho de 2012 a primeira e o segundo outorgantes celebraram 

entre si um acordo de princípios tendo em vista o desenvolvimento 

do Pólo de Loures, que integra o Campus Tecnológico e Nuclear, a 

Quinta dos Remédios e o Palácio dos Condes de Mendia. 
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C. Em 2014 o IST e a CML, através da nomeação dos elementos que 

integram a Comissão Paritária, definiram as áreas comuns de 

intervenção consideradas prioritárias, para o desenvolvimento e a 

promoção de projetos e iniciativas em parceria institucional, 

designadamente nas seguintes áreas:  

 

 Urbanismo; 

 Inovação e desenvolvimento industrial; 

 Ligações à sociedade; 

 

D. Em 9 de junho de 2015, a CML e o IST celebraram um protocolo de 

colaboração através do qual estabeleceram as bases orientadoras da 

futura utilização da Quinta dos Remédios, que integra o património 

imobiliário do IST, encontrando-se incluída no seu Pólo de Loures. 

 

E. A Quinta dos Remédios localiza-se na união de freguesias de Santa 

Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, antiga freguesia da 

Bobadela. A sua localização fica na proximidade de importantes 

infraestruturas viária e ferroviária, designadamente a poente a 

autoestrada A1, a nascente a IC2 e da linha do Caminho-de-ferro.  

 

F. A Quinta dos Remédios evidencia-se no solo urbano pela expressão 

do Coberto Vegetal conferido pelo Olival. A sua fisiografia 

corresponde a uma zona de encosta de relevo ondulado a moderado 

na parte sul/sudeste, beneficiando de amplas panorâmicas sobre o 

estuário do Tejo, fundamentalmente na sua área Nordeste.  
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G. A Quinta dos Remédio, com uma área aproximada de 16 ha, confina 

a nascente com o atual Campus Tecnológico Nuclear e integra um 

conjunto de elementos de valor cultural, nomeadamente a antiga 

Casa da Quinta, o laranjal murado servido por um sistema de regra 

gravitacional em que se assinalam o poço, a nora, o grande tanque 

de rega e canais de distribuição.  

 

 

H. A Quinta dos remédios do Pólo de Loures do IST, encontra-se 

vocacionada para a implantação de um Parque de Ciência e 

Tecnologia, a afetar à divulgação científica e a atividades que 

permitam o envolvimento escolar local através do desenvolvimento 

de projetos e eventos de ordem social, cultural e ambiental, o que 

pressupõe a construção de edifícios destinados a fins museológico e 

de divulgação da ciência e tecnologia, podendo incluir também 

espaços comerciais; 

 

 

I. O modelo urbano que o PDM propõe para o Concelho de Loures, 

pressupõe o reforço das aglomerações urbanas estruturadoras nas 

cidades de Loures e Sacavém. Em Sacavém as operações urbanísticas 

deverão contribuir para reafirmar a centralidade da cidade, 

requalificar as áreas consolidadas ao nível do espaço público e da 

concretização de espaços verdes de recreio, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes;  

 

J. A decisão da elaboração de um Plano de Pormenor decorre da 

cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Loures e o 
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Instituto Superior Técnico tendo em vista a valorização e 

aproveitamento público da Quinta dos Remédios, com reconhecida 

vocação para atividades no domínio da ciência e da tecnologia e o 

potencial paisagístico decorrente da situação de encosta virada ao 

Tejo e dos seus valores culturais e ambientais que compreende um 

tecido urbano contiguo; 

 

K. A elaboração o Plano de Pormenor permitirá articular e garantir de 

forma equilibrada, a conjugação das intervenções preconizadas pela 

CML e as pretensões do IST para o Espaço da Quinta dos Remédios; 

 

 

Os Outorgantes acordam nos termos do presente contrato constantes 

dos considerandos anteriores e das cláusulas seguintes:  

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

(OBJETO)  

 

1. O presente contrato tem por objeto regulamentar as relações entre as 

partes outorgantes, tendo em vista a elaboração do Plano de Pormenor 

da Quinta dos Remédios/Parque de Ciência e Tecnologia (adiante 

designado por PPQR), bem como a realização de todas as ações, estudos 

e trabalhos necessários à sua aprovação, nos termos da lei aplicável, da 

deliberação da Câmara Municipal de Loures de 21de novembro de 2018, 

que inclui os termos de referência para o PPQR, anexos a este contrato 

(anexo 1) e que dele fazem parte integrante.  
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2.  O conteúdo dos procedimentos de elaboração e execução do plano 

regem-se pelo disposto no RJIGT.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA   

(ÂMBITO TERRITORIAL) 

 

A área de intervenção do plano encontra-se identificada e delimitada nos 

termos de referência para o PPQR, anexos a este contrato (anexo 1) e que dele 

fazem parte integrante. 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 (OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA OUTORGANTE) 

 

1. Compete à Primeira Outorgante, enquanto responsável nos termos da 

lei, pela elaboração e aprovação do PPQR, dirigir o respetivo 

procedimento e acompanhar diligentemente os trabalhos de 

elaboração dos estudos do PPQR, através dos seus serviços, e obter 

os pareceres que forem exigidos por lei e terá o acompanhamento 

institucional da CCDR LVT, ao abrigo do disposto nos artigos 86º e 

87º do RJIGT. 

 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a Primeira Outorgante 

assegurará o esclarecimento de dúvidas e orientações, no quadro das 

suas competências e atribuições em matéria de planeamento, após a 

solicitação apresentada pela equipa técnica, bem como o 
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cumprimento dos prazos procedimentais previstos no RJIGT, como 

condição necessária para o cumprimento do prazo de elaboração 

fixado na cláusula quinta deste contrato.   

 

 

CLÁUSULA QUARTA    

(OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO OUTORGANTE)   

 

1. É da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante a integral 

elaboração e entrega à Primeira Outorgante de todos os documentos e 

demais elementos necessários à aprovação e publicação do PPQR   

 

2. O Segundo Outorgante obriga-se a:  

a) Assegurar os encargos financeiros inerentes à elaboração do PPQR; 

b) Informar imediatamente a primeira outorgante de qualquer facto ou 

situação de força maior suscetível de provocar atrasos, relativamente 

aos prazos fixados no presente contrato; 

c) Praticar os atos e celebrar e os contratos que se venham a mostrar 

necessários à execução dos trabalhos previstos na cláusula primeira, 

bem como a desenvolver, de forma célere as diligências necessárias 

para garantir a sua conclusão nos prazos fixados.  

d) Aceitar o acompanhamento, direção e controlo do processo pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística; 

e) Proporcionar à Primeira Outorgante a informação e o acesso à 

documentação que habilitem a conhecer e a avaliar o 

desenvolvimento dos trabalhos e cumprimento das orientações 

definidas;  
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CLÁUSULA QUINTA 

(PRAZOS)  

 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a diligenciar, em articulação com 

a Primeira Outorgante, no sentido de o PPQR estar concluído e em 

condições de ser submetido a aprovação no prazo máximo de 665 dias, 

a iniciar no dia seguinte ao da assinatura do contrato. 

 

2. O plano será elaborado de acordo com o seguinte faseamento e prazos  

a) Elaboração da proposta -----------------------------365 dias; 

b) Conferência de serviços /concertação-------------90 dias; 

c) Discussão Pública---------------------------------------30 dias; 

d) Ponderação e relatório, proposta final-------------90 dias; 

e) Aprovação pela Assembleia Municipal ------------60 dias 

f) Publicação em Diário da República ----------------30 dias   

 

3. No caso de atraso no cumprimento dos prazos referidos no número 

anterior, por razões imputáveis ao Segundo Outorgante, esta informará 

a primeira outorgante, e poderá solicitar a reformulação da 

calendarização dos trabalhos, a entregar pela equipa técnica, com a 

devida fundamentação.   

 

4. A alteração dos prazos previstos para a conclusão das diferentes fases, 

referidas no número dois da presente Cláusula, será sempre aceite pela 

Primeira Outorgante, desde que tal alteração decorra de demora, para 

além dos prazos legais, na apreciação pelas entidades competentes dos 

documentos/elementos que lhes sejam submetidos pelo Segundo 

Outorgante ou pela equipa técnica. 
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5. Em cada uma das fases do processo de elaboração do plano, a equipa 

técnica entregará 1 (um) exemplar completo, em suporte digital 

editável para efeitos de análise prévia. Após as respetivas apreciações 

e, se for o caso, introduzidas as alterações, correções ou melhorias que 

lhe forem recomendadas, a equipa técnica fornecerá novo exemplar 

completo, em número e suportes iguais ao referido atrás, para 

validação dos serviços (DPGU) da Primeira Outorgante. 

 

6. A equipa técnica deverá ainda entregar 1 exemplar completo em 

suporte papel e em suporte digital (ficheiros originais editáveis), do 

trabalho validado nos termos do número anterior, para procedimentos 

inerentes às deliberações camarárias sem prejuízo do número de 

exemplares que venha a ser exigível para efeitos de consulta às 

entidades externas, conferência de serviços, conhecimento e aprovação 

por parte da Assembleia Municipal. 

 

7. A equipa técnica cede à Câmara Municipal de Loures todos os direitos 

de propriedade intelectual respeitantes ao trabalho realizado, a título 

de trabalho realizado por encomenda, devendo proceder à entrega de 

toda a informação de base e dos documentos originais com eles 

relacionados. 
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CLÁUSULA SEXTA 

(ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO) 

 

1. O acompanhamento, direção e controlo do desenvolvimento dos trabalhos 

são da responsabilidade da Primeira Outorgante, que promoverá a 

realização de reuniões periódicas sempre que tal seja considerado 

necessário ou sempre que o Diretor da equipa técnica o solicite. 

 

2. A Primeira Outorgante envidará todos os esforços que estiverem ao seu 

alcance no sentido de obter, de forma célere, os pareceres e demais 

diligências de acompanhamento por parte das entidades públicas ou 

privadas com legitimidade bastante para se pronunciarem no âmbito do 

procedimento de elaboração da proposta do PPQR nos termos dos artigos 

86º e 87º do RJIGT 

 

3. Para efeitos de acompanhamento será ainda realizada conferência 

procedimental, nos termos do previsto artigo 86º do RJIGT. 

 

4. A Primeira Outorgante compromete-se a adotar todas as diligências 

necessárias no sentido de submeter a proposta de Plano à aprovação pela 

Assembleia Municipal de Loures; 

 

5. A Primeira Outorgante obriga-se a manter o Segundo Outorgante 

permanentemente informado no que concerne ao andamento dos 

trabalhos de acompanhamento, promovendo a participação e 
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intervenção destes sempre que se repute necessária aos objetivos 

subjacentes a este Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(RESERVA DE NÃO APROVAÇÃO DO PLANO) 

 

A Primeira Outorgante reserva-se o direito de não aprovar a proposta de Plano, 

no pleno exercício dos seus poderes públicos de planeamento urbano.  

 

CLÁUSULA OITAVA 

(VIGÊNCIA) 

 

1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e mantém-

se até à publicação do PPQR, nos termos legais. 

 

2. Em caso de incumprimento definitivo por causa imputável a um dos 

Outorgantes, pode o outro, a qualquer momento, fazer cessar o presente 

Contrato. 

 

3. Para efeitos do número anterior, o outorgante não faltoso deve enviar uma 

notificação escrita ao Outorgante faltoso conferindo-lhe um prazo não 

inferior a 30 (trinta) dias para que o mesmo cumpra a obrigação em falta, 

considerando-se o incumprimento como definitivo e, como tal, suscetível 

de conferir ao Outorgante não faltoso a faculdade de cessar e pôr termo 

aos efeitos do presente Contrato, caso a obrigação em causa não seja 
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cumprida até ao final do prazo que tenha sido conferido pelo Outorgante 

não faltoso. 

 

CLÁUSULA NONA 

(ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E/OU REGULAMENTARES) 

 

1. Qualquer dos Outorgantes tem a faculdade de fazer cessar as obrigações 

constantes do presente Contrato se o quadro legal e/ou regulamentar em 

vigor for materialmente alterado, desde que tais alterações incidam sobre 

as obrigações objeto do Contrato e tenham um impacto material na 

execução das mesmas e/ou tornem impossível o cumprimento das 

obrigações e prestações de parte a parte previstas no mesmo. 

 

2. Caso o disposto no número anterior se venha a verificar, os Outorgantes 

procurarão, de boa-fé, adaptar e conciliar as obrigações previstas neste 

Contrato ao disposto no novo normativo legal e/ou regulamentar que 

estiver em vigor, no sentido de procurar definir uma solução alternativa 

que lhes permita alcançar os objetivos previstos nos Considerandos do 

presente contrato, dispondo de um prazo de 180 dias para o efeito, 

contado a partir da data da entrada em vigor das referidas alterações, 

podendo então o Contrato ser cessado por qualquer dos Outorgantes no 

caso de os mesmos não conseguirem, entre eles, consensualmente, 

encontrar neste prazo uma solução alternativa que lhes permita alcançar 

os objetivos previstos no presente contrato e termos de referencia que 

constituem parte integrante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  

(ALTERAÇÃO AO CONTRATO) 

 

Qualquer alteração ao presente Contrato carece de acordo entre as partes 

e deve ser reduzido a escrito e assinado pelos representantes legais dos 

Outorgantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(NOTIFICAÇÕES) 

 

Todas as notificações e comunicações a realizar nos termos do presente 

contrato, são feitas por escrito e enviadas por correio registado ou correio 

eletrónico, para os endereços dos Outorgantes abaixo indicados ou para 

outro endereço que qualquer dos Outorgantes venha, por escrito, a indicar. 

Para os efeitos desta Cláusula, o atual endereço das Partes é o seguinte: 

 

Para o Primeiro Outorgante: 

Município de Loures 

Email: dpu@cm-loures.pt 

 

Para o Segundo Outorgante: 

Instituto Superior Técnico  

Email: cg@tecnico.ulisboa.pt 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(LITÍGIOS) 

 

Qualquer questão emergente do presente Contrato, que faça surgir a 

necessidade de precisar, completar, interpretar ou atualizar o teor do 

mesmo, será dirimida com recurso ao Tribunal Administrativo do Circulo 

de Lisboa, no caso de os Outorgantes não conseguirem, entre eles, 

consensualmente, ultrapassar o diferendo. 

 

O presente foi celebrado em duplicado, ficando um exemplar na 

posse da Primeira Outorgante, outro na posse do Segundo Outorgante. 

 

 

Loures, --- de--- de---- 

 

 

O Primeiro Outorgante 

Pelo Município de Loures 

 

 

O Segundo Outorgante 

Pelo IST 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 324/2021 

 

 

 

MINUTA DO PROTOCOLO DO ACORDO  

 

ENTRE 

 

MUNÍCPIO DE LOURES 

 

E  

 

IMOCOMÉRCIO – SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. 

 

 

 



 

Protocolo de Entendimento  

para 

Aquisição de lotes de construção e alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal 

 

Entre 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, com sede na Praça da Liberdade, 2674 – 501 Loures, pessoa coletiva 

n.º 501294996, neste ato representada pelo Sr. Presidente da Câmara Municipal, Bernardino 

Soares, com poderes para o ato nos termos da deliberação da Câmara Municipal [****] e da 

Assembleia Municipal [ ****] , adiante designada por primeiro outorgante; 

 

E 

IMOCOMÉRCIO, SOCIEDADE IMOBILIÁRIA, S.A. com sede na Avenida Almirante Gago 

Coutinho, 131, 1700-029 Lisboa, pessoa colectiva n.º 502648597, representada pelo 

Presidente do Conselho de Administração, a seguir designado por segunda outorgante; 

 

Considerando que: 

 

A. Em 2008 entrou em vigor o Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal, constituindo 

direitos de edificação, ao abrigo do qual, a Imocomércio, Sociedade Imobiliária, S.A. veio 

a apresentar, por aditamento, um projeto de Loteamento para este local; 

 

B. A atual administração municipal, embora entendendo o projeto de loteamento 

apresentado pela Imocomércio desadequado desde o primeiro momento, devido aos 

impactos com aumento da densidade populacional, sobrecarga das infraestruturas e 

retirada do coberto vegetal, não pôde recusar o pedido de licença por se enquadrar no 

Plano de Pormenor aprovado, emitindo os serviços municipais parecer para 

deferimento, por total fundamento legal do projeto de loteamento; 

 

C. Não obstante o facto, o Município e a sociedade promotora Imocomércio procuraram 

alternativas de projeto menos impactantes, tendo negociado até a compra da totalidade 

dos direitos de edificação pela autarquia, apurando-se, contudo, que o preço seria 

demasiado oneroso e desproporcionado para o erário público; 

 

D. Ainda assim, o Município e a promotora têm mantido diálogo no sentido de mitigar os 

impactos do loteamento; 

 

E. A área ocupada pelos lotes 462 a 471 constituídos pelo alvará de loteamento, 

interrompe a continuidade do coberto vegetal existente entre a mata do Bairro da 

Petrogal e a parcela de equipamento do domínio municipal privado E6; 



 

F. No decurso desta concertação permanente, o Município propôs-se adquirir estes 10 

Lotes, e a Imocomércio aceitou; 

 

G.  A edificabilidade adquirida pela autarquia é transferida para outra parcela dentro da 

área do Loteamento, (para a Parcela E8), para realização de fins públicos municipais, 

como a habitação jovem ou outros programas específicos previstos no artigo 12º do 

regulamento do PDM de Loures; 

 

H. Tal só é possível através de alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal; 

 

I. Uma alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal permitirá integrar a área 

dos lotes adquiridos no domínio público para espaços verdes e de utilização coletiva, 

diminuindo a densidade ocupacional naquele local, permitindo mais espaço livre para 

fruição da população; 

 

J. A abertura sempre demonstrada pela promotora em chegar a um consenso com o 

Município de Loures; 

 

Foi, nesta data, livremente e de boa fé, dentro dos pressupostos atrás enunciados, 

convencionado e reduzido a escrito, o protocolo de entendimento entre as partes, para 

aquisição de lotes de construção e alteração ao Plano de Pormenor do Bairro da Petrogal, o qual 

fica a reger-se pelos considerandos anteriores e pelas seguintes cláusulas. 

 

Cláusula 1.ª 

(Objeto) 

Pelo presente protocolo de entendimento, os primeiro e segunda outorgantes comprometem-

se na compra e venda de lotes, e a colaborar no projeto da alteração ao Plano de Pormenor, 

transferindo a edificabilidade dos lotes 462 a 471 para dentro da área do Plano. 

 

Cláusula 2ª 

(Obrigações das partes e pressupostos do acordo) 

1. O primeiro outorgante adquire na Urbanização do Bairro da Petrogal, por compra à segunda 

outorgante, que promete vender, livre de quaisquer ónus e encargos, os lotes n.ºs 462 a 471 

assinalados na planta síntese do alvará de licença de loteamento n.º 13/1999 – 8.º 

aditamento em anexo, que faz parte integrante do presente protocolo. 

2. A segunda outorgante desde já se obriga a não manifestar a sua oposição à alteração do 

alvará de licença de loteamento n.º 13/1999, nos seguintes pressupostos: 

 

a. Transferência dos direitos de edificabilidade destes lotes adquiridos pelo Município para 

parte da parcela E8, sita no gaveto entre a EM 504, a Rua das Giestas e a Rua dos 

Girassóis, sem prejuízo do estacionamento existente, conforme planta síntese em 



anexo, atualmente classificada de equipamento do domínio privado municipal, para 

construção de Centro de Saúde ou de programas específicos previstos no artigo 12º do 

Regulamento do PDM (habitação jovem, a custos controlados ou realojamento de 

populações); 

b. Integração dos terrenos dos Lotes 462 a 471 no domínio público municipal como área 

de espaços verdes e de utilização coletiva.  

c. Manutenção das restantes disposições do aditamento n.º 8 do alvará de licença de 

loteamento n.º 13/1999, de 26/08/2020. 

3. A segunda outorgante obriga-se a executar o arruamento da Rua dos Cedros com um perfil 

pedonal, bem como as respetivas infraestruturas gerais previstas no aditamento n.º 8 do 

alvará de licença de loteamento n.º 13/1999, de 26/08/2020, não executando os ramais 

domiciliários, cujo valor pela sua não execução está incluído no Preço indicado na Cláusula 

3.ª. 

4. O primeiro outorgante e a segunda outorgante obrigam-se a realizar a escritura de compra e 

venda dos 10 lotes da Rua dos Cedros até dia 15 de Setembro de 2021. 

 

Cláusula 3.ª 

(Preço e Encargos) 

 

1. A compra e venda dos lotes referidos na clausula 2ª é realizada pelo preço global de  

€935.000,00 (novecentos e trinta e cinco mil euros), conforme avaliação de perito e aceite 

pela segunda outorgante, e que fica a fazer parte do presente protocolo; 

2. O preço é pago em 4 tranches, uma por ano de igual valor, sendo a primeira entregue nos 

primeiros 15 (quinze) dias do mês de janeiro de 2022, e as restantes entregues no mesmo 

período dos anos subsequentes; 

3. A alteração à licença de loteamento será de iniciativa municipal nos termos da alínea a) do 

n.º 1 do artigo 7º do regime Jurídico da Urbanização e Edificação aprovado pelo D.L. 555/99, 

ficando esta operação urbanística isenta de controlo prévio, não obstante, o projeto carecer 

de parecer favorável dos órgãos municipais; 

4. A extinção dos lotes referidos na cláusula anterior, a constituição de outros e as alterações 

com integração no domínio público municipal serão comunicados e custeados na 

Conservatória do Registo Predial pelo primeiro outorgante. 

 

Clausula 4.ª 

(Tradição dos lotes) 

Com a assinatura do contrato de compra e venda, o Município entra na posse dos lotes referidos, 

podendo utilizar as parcelas ou proceder por si arranjos nos espaços verdes. 

 

Cláusula 5.ª 

(Execução específica) 

O primeiro e a segunda outorgantes poderão recorrer à execução específica, nos termos do 

disposto no artigo 830.º do Código Civil. 



 

Clausula 6ª 

(Aditamentos) 

1. O protocolo de entendimento pode ter aditamentos. 

2. Todos os aditamentos e alterações ao presente protocolo de entendimento ou aos 

documentos que o integram, só valem se constarem de documento subscrito e rubricado 

por todas as partes. 

 

Clausula 7ª 

(Comunicações) 

1. As comunicações entre os outorgantes e relativas ao presente protocolo deverão ser 

endereçadas para as seguintes moradas, salvo se, entretanto, os destinatários tiverem 

indicado à remetente, por escrito, um endereço diferente para esse fim: 

 

a) Primeira Outorgante: 

Município de Loures – DPGU (Departamento de Planeamento e Gestão urbanística), 

Rua Ilha da Madeira n.º 4, Loures, telef. 211 151 615 dpgu@cm-loures.pt 

b) Segunda Outorgante: 

Imocomércio, Sociedade Imobiliária, S.A. com sede na Avenida Almirante Gago 

Coutinho, 131, 1700-029 Lisboa, telefone 218 421 200, jose.chung@imocomercio.pt 

 

2. Para todos os efeitos legais, consideram-se recebidas pela Parte a que se destinam todas 

as comunicações enviadas para o respetivo domicílio atrás indicado, ainda que a sua 

receção não se efetue ou seja recusada, conforme estipulado no Código do Procedimento 

Administrativo. 

3. Quaisquer alterações às moradas ou contactos suprarreferidos devem ser comunicadas por 

escrito entre os outorgantes, tornando-se efetivas decorridas 24 (vinte e quatro) horas 

sobre a sua receção. 

 

Clausula 8ª 

(Resolução de litígios) 

1. As partes atuarão de boa-fé no cumprimento do presente protocolo procurando por todos 

os meios atingir os objetivos o mais rápido possível. 

2. Verificando-se litígio quanto à interpretação, aplicação ou integração deste contrato, as 

partes diligenciarão obter, por todos os meios de diálogo e modos de composição de 

interesses ao seu alcance, uma solução concertada para a questão. 

3. Quando não for possível uma solução amigável, num prazo não superior a 15 dias sobre a 

data da primeira diligência tendente à resolução da questão nos termos previstos no número 

anterior, as Partes escolhem a jurisdição do Tribunal Administrativo de Lisboa, para dirigir o 

litígio. 

 



 

O presente protocolo é elaborado em duplicado e assinado por ambas as partes, ficando um 

exemplar na posse de cada uma. 

 

Loures, _________ de julho de 2021 

 

 

Pelo Primeiro Outorgante – o Município de Loures 

 

 

 

Bernardino Soares 

(Presidente da Câmara) 

 

 

Pela Segunda Outorgante – a Imocomércio, Sociedade Imobiliária, S.A. 

 

 

 

José Maria Pereira Coelho 

(Presidente do Conselho de Administração) 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 329/2021 

 

 

 

MINUTA DO PROTOCOLO 

 

ENTRE 

 

MUNÍCPIO DE LOURES 

E  

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DA PORTELA E MOSCAVIDE 

E 

 AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO 

 

 

 



                                                                                 

     

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

Entre: 

Município de Loures, pessoa coletiva n.º 501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 

2674-501 Loures, neste ato representada pelo Ex.mo Senhor Bernardino José Torrão Soares, 

na qualidade de Presidente da Câmara, com poderes para o ato, adiante designada por 

MUNICÍPIO ou PRIMEIRA CONTRAENTE  

 
e 
 
Agrupamento de Escolas da Portela e Moscavide, pessoa coletiva n.º 600 074 544, com 

sede na Av. das Escolas, n.º 20, 2685-202, Portela, Loures, neste ato representada pelo Ex.mo 

Senhor Nuno Filipe Santos Reis, na qualidade de Diretor do Agrupamento de Escolas de 

Portela e Moscavide, diante designada por AEPM ou SEGUNDA CONTRAENTE 

 
e 
 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro, pessoa coletiva n.º 600 079 767, com sede na 

Rua Sport Grupo Sacavenense, 2685-011 Sacavém, Loures, neste ato representada pelo 

Ex.mo Senhor Carlos Luís da Fonseca Candeias, na qualidade de Diretor do Agrupamento de 

Escolas Eduardo Gageiro, diante designada por AEEG ou TERCEIRA CONTRAENTE 

 

Sendo adiante também designados em conjunto por CONTRAENTES; 

 

Considerando que: 

A. A Câmara Municipal de Loures pretende consolidar o projeto A.M.A. – Adaptação ao 

Meio Aquático, proporcionando duas visitas de estudo à Escola Náutica do Parque das 

Nações (ENPN), durante o ano letivo de 2021/2022; 

B. Se pretende, desta forma, proporcionar duas experiências de Canoagem na Doca dos 

Olivais a todos os alunos do 4.º ano do ensino básico da rede escolar concelhia; 

C. O Agrupamento de Escolas de Portela e Moscavide e o Agrupamento de Escolas Eduardo 

Gageiro desenvolvem há largos anos atividades no Centro Náutico do Parque das Nações, 

no âmbito do Desporto Escolar; 

D. Constituíram ainda um Centro de Formação para os seus cursos profissionais de 

Desporto, e integram ainda outras atividades decorrentes de projetos educativos que 

constam dos Planos Anuais de Atividades de cada ano letivo, dando prossecução a ambos 

os Projetos Educativos de cada Agrupamento; 

E. O Centro de Formação conta com vasta experiência nesta área, tendo 8 docentes 

alocados com créditos horários dos 2 Agrupamentos de Escolas; 

F. O projeto “Escola de Piratas” enquadra-se no âmbito do Centro de Formação Desportiva 

(CFD) de atividades náuticas, sendo dinamizado pelo Agrupamento de Escolas da Portela e 



                                                                                 

     

 

Moscavide e pelo Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro; 

G. O projeto baseia-se nos valores que regulam o dia-a-dia (solidariedade, respeito, 

afetividade, confiança, responsabilidade e honestidade) e tem como objetivo principal 

desenvolver o estímulo pela prática de atividades náuticas; 

H. As atividades serão orientadas pela coordenação do CFD, todos os professores com 

grupos equipa que funcionam neste Centro, pelo coordenador dos Cursos Profissionais e, 

com o apoio das professoras das disciplinas técnicas do Curso Profissional de Técnico de 

Desporto (CPTD); 

I. A operacionalização deste Projeto, será implementada enquanto atividade inserida na 

componente letiva da expressão e educação físico-motora (EEFM) dirigida aos alunos do 4.º 

ano do ensino básico, da rede escolar concelhia; 

J. Esta execução pretende proporcionar um conjunto de habilidades aquáticas no que 

respeita ao desenvolvimento físico da criança através desta prática, desenvolvendo estádios 

qualitativos que precedem o desenvolvimento cognitivo e social da mesma; 

K.  Este programa irá proporcionar um contraste com a sala de aula, visando favorecer a 

adaptação da criança ao contexto escolar. 

 

É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos termos e condições aqui definidos, o 

presente Protocolo de colaboração, que se rege pelos considerandos acima e pelas cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto estabelecer as bases de colaboração entre as 

CONTRAENTES com o objetivo de implementar o Projeto “Escola de Piratas”, o qual visa 

proporcionar a todos os alunos do 4.º ano do ensino básico da rede escolar do concelho de 

Loures, duas visitas de estudo à Escola Náutica do Parque das Nações (ENPN), durante o ano 

letivo de 2021/2022, para usufruírem de duas experiências de Canoagem. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Compromissos da PRIMEIRA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo a PRIMEIRA CONTRAENTE 

compromete-se a assegurar: 

a) A articulação com as escolas participantes no Projeto “Escola de Piratas”; 

b) A promoção, divulgação e comunicação do Projeto; 

c) A aquisição de 30 coletes para criança, de tamanho XS; 

d) O Transporte de ida e volta das turmas das respetivas escolas para as sessões de 

canoagem na Escola Náutica do Parque das Nações, na Doca dos Olivais, Parque das 

Nações, em Lisboa;  



                                                                                 

     

 

e) A presença, em cada sessão, de um técnico especializado, o qual deverá, 

obrigatoriamente, possuir carta de marinheiro; 

f) Transferir  para a Segunda CONTRAENTE, a verba calculada de acordo com o previsto 

na cláusula quarta. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Compromissos da SEGUNDA e da TERCEIRA CONTRAENTES 

No âmbito da implementação do presente protocolo a SEGUNDA e a TERCEIRA 

CONTRAENTES comprometem-se a assegurar: 

a) A implementação do Projeto “Escola de Piratas”, proporcionando duas experiências de 

Canoagem a um máximo de 94 turmas do 4.º Ano do concelho de Loures, totalizando, no 

máximo, 188 sessões; 

b) Na implementação deste projeto estarão os professores do Centro de Formação 

Desportiva (CFD), suportada no apoio do Curso Profissional de Técnico de Desporto 

(CPTD); 

c) As embarcações e as pagaias serão disponibilizados pelo CFD; 

d) O esclarecimento dos alunos sobre normas de segurança, princípios técnicos da prática 

da canoagem, adaptados à sua faixa etária, seguindo-se realização da atividade em 

embarcações duplas, com a presença de um aluno do CPTD; 

e) A transmissão de conhecimentos sobre as formas de manuseamento, lavagem e 

arrumação dos materiais utilizados; 

f) A emissão de um certificado de participação no final das duas sessões de canoagem; 

g) A colaboração na promoção, divulgação e comunicação do Programa. 

 

CLÁUSULA QUARTA 

Apoio financeiro 

1. A PRIMEIRA CONTRAENTE atribui à SEGUNDA CONTRAENTE o apoio financeiro no 

montante máximo global de € 14.453,44 (catorze mil, quatrocentos e cinquenta e três euros 

e quarenta e quatro cêntimos), correspondente a um máximo de 188 sessões de canoagem, 

sendo o custo de cada sessão de 76,88 € (setenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos). 

2. Ao apoio financeiro referido no número anterior acrescem 600,00 € (seiscentos euros), 

correspondente ao valor de aquisição de 30 coletes para criança, de tamanho XS. 

3. O apoio financeiro referido no número um destina-se exclusivamente a comparticipar 

nos encargos/despesas inerentes ao projeto referido na cláusula primeira.  

4. O número máximo de sessões previstas no presente protocolo, tem por base 94 turmas 

do 4.º Ano do concelho de Loures, totalizando, no máximo, 188 sessões, sendo objeto de 

apoio financeiro apenas as sessões que sejam efetivamente proporcionadas aos alunos, 

salvaguardando a possibilidade de as sessões poderem não ser realizadas por motivos 

relacionados com a pandemia, ou outros. 



                                                                                 

     

 

5. A PRIMEIRA CONTRAENTE obriga-se a transferir a comparticipação financeira em três 

tranches: 

a) A primeira tranche em outubro, correspondente ao valor de aquisição dos coletes e 

ao valor previsto para as turmas aderentes para as sessões referentes aos meses de 

outubro e novembro de 2021; 

b) A segunda tranche em fevereiro, correspondente ao valor previsto para as turmas 

aderentes para as sessões referentes aos meses de fevereiro, março e abril de 2022 e 

acertos referentes à primeira transferência; 

c) A terceira tranche em junho, correspondente ao valor remanescente das sessões 

referentes aos meses de maio e junho de 2022 e acertos referentes à segunda 

transferência. 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Procedimentos 

1. Os alunos serão abrangidos pelo seguro escolar, sendo a atividade considerada como 

letiva (visita de estudo), devendo ser acompanhados pelo(a) professor titular e um(a) 

assistente operacional. 

2. Antes da cada sessão, como procedimento obrigatório, deverá ser entregue ao professor 

do CFD responsável pela atividade, a listagem dos alunos, professores e acompanhantes, 

devidamente assinada e carimbada pela respetiva escola. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Colaboração entre as partes 

As CONTRAENTES comprometem-se a prestar reciprocamente toda a colaboração que 

se revele necessária à boa e regular execução do presente protocolo. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Resolução 

O incumprimento das obrigações previstas no presente Protocolo confere à CONTRAENTE 

não faltosa a faculdade de proceder à sua resolução com efeitos imediatos, mediante 

comunicação escrita remetida à contraparte com indicação sucinta dos motivos da 

resolução. 

 

CLÁUSULA OITAVA  

Alteração ou revisão 

1. Este protocolo poderá ser alterado ou revisto por mútuo acordo das CONTRAENTES. 

2. Caso se verifique qualquer situação ou impedimento que dificulte ou impeça a 

continuação do envolvimento de qualquer das partes no presente Protocolo, as mesmas 



                                                                                 

     

 

comprometem-se a, de boa-fé, reunir e encontrar uma solução no prazo de 15 (quinze) dias 

a contar da data de conhecimento do evento impeditivo, a fim de procurarem reajustar as 

condições da presente cooperação, tendo em conta as alterações verificadas. 

 

CLÁUSULA NONA 

Revogação 

O presente Protocolo pode ser revogado em qualquer momento, por acordo expresso das 

partes, reduzido a escrito. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Interpretação e Lacunas 

A interpretação das disposições do presente Protocolo e eventuais lacunas serão 

esclarecidas e reguladas de comum acordo pelas CONTRAENTES, ou, não sendo logrado esse 

consenso, considerando a solução mais favorável à prossecução dos fins e objetivos 

assumidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Vigência 

1. O presente Protocolo produz efeitos a partir de outubro de 2021 e vigora até final de 

junho de 2022. 

2. As sessões serão suspensas durante os meses dezembro e janeiro, devido às condições 

climatéricas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Aceitação 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, comprometendo-se a 

cumprir integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 

Celebrado em triplicado, em Loures, aos ____ de ________ de 2021, destinando-se cada um 

dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES. ---------------------------------------   

 

PRIMEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Bernardino José Torrão Soares) 

 

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 



                                                                                 

     

 

(Nuno Filipe Santos Reis) 

 

 

 

TERCEIRA CONTRAENTE 

 

___________________________________________________ 

(Carlos Luís da Fonseca Candeias) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 330/2021 

 

 

 

MINUTA DO PROTOCOLO 

 

ENTRE 

 

MUNÍCPIO DE LOURES 

E  

ROTARY CLUB DA PORTELA 

 

 

 



                                                                    

                                                                                     

PROTOCOLO 

 
Entre:  
 
Município de Loures, pessoa coletiva número 501 294 996, com sede em Loures, na Praça da 

Liberdade, devidamente representado neste ato pelo Presidente da Câmara, o Senhor Dr. 

Bernardino José Torrão Soares, com poderes para o ato, adiante designada por MUNICÍPIO ou 

PRIMEIRA CONTRAENTE, 

 
e 
 
Rotary Club da Portela, pessoa coletiva número _______, com sede na Portela, Rua 

____________________, União de Freguesias de Moscavide e Portela, Concelho de Loures, 

devidamente representada neste ato pelo Senhor Dr. ________________, que outorga na 

qualidade de Presidente da Direção, doravante designado por ROTARY CLUB DA PORTELA ou 

por SEGUNDA CONTRAENTE, 

 

Sendo adiante também designados em conjunto por CONTRAENTES. 

 

Considerando que: 

A. O ROTARY CLUB DA PORTELA tem, como é publicamente reconhecido, desenvolvido um 

relevante trabalho a favor da comunidade de Loures, e demonstrado elevada dinâmica para 

apresentação de novos projetos; 

B. O ROTARY CLUB DA PORTELA encontra-se a executar um projeto que consiste na 

construção de uma Creche/Berçário, mediante a ampliação do equipamento social de apoio à 

infância com resposta de Jardim de Infância existente na Portela, sito na Rua do Seminário, 

União de Freguesias de Moscavide e Portela, sendo este da maior importância para dar 

resposta a carências sociais, quer em qualidade, quer em quantidade; 

C. Em Diagnóstico Social do Concelho de Loures 2019 a dificuldade de acesso à resposta de 

Creche, não só da rede solidária, mas também da rede privada, é identificada pelos agentes 

sociais locais da União de Freguesias de Moscavide e Portela como um problema de 

intervenção prioritária, situação que se agrava aquando da integração em Berçário, face à 

inexistência desta resposta; 

D. Ao nível do Concelho, o grupo das crianças e jovens é identificado no Diagnóstico Social 

(2019) como área prioritária de desenvolvimento social, sendo uma das linhas de intervenção 

recomendada o aumento da resposta social de Creche/Berçário, atendendo à insuficiência no 

território de equipamentos da rede solidária para responder às necessidades da população;  

E. O projeto levado a cabo pelo ROTARY CLUB DA PORTELA visa a implementação de um 

equipamento social, com tipologia de Creche/Berçário com capacidade para 34 utentes, 

representado um investimento com um valor total orçado em 121.472,00€ (cento e vinte e um 

mil, quatrocentos e setenta e dois euros);  



                                                                    

                                                                                     

F. Para o financiamento da obra em questão, o ROTARY CLUB DA PORTELA efetuou uma 

candidatura junto da Rotary Foundation, obtendo um subsídio no valor de 63.820,00€ 

(sessenta e três mil, oitocentos e vinte euros), recorreu à angariação de fundos junto de 

particulares e empresas locais;  

G. O ROTARY CLUB DA PORTELA solicita apoio financeiro ao Município, no valor de 25.000,00€ 

(vinte e cinco mil euros), verba em falta para pagamento da despesa com o custo total da obra. 

 

É livremente celebrado e mutuamente aceite, nos termos e condições aqui definidos, o 

presente Protocolo de colaboração, que se rege pelos considerandos acima e pelas cláusulas 

seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA 

Objeto 

O presente Protocolo tem por objeto a atribuição de apoio financeiro pelo MUNICÍPIO ao 

ROTARY CLUB DA PORTELA, para exclusiva comparticipação da obra de construção de 

equipamento social com tipologia de Creche/Berçário, sito na Rua do Seminário, Portela, 

União de Freguesias de Moscavide e Portela, conforme projeto apresentado e aprovado pelo 

MUNICÍPIO. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA 

Apoio financeiro 

1. A PRIMEIRA CONTRAENTE atribui à SEGUNDA CONTRAENTE o apoio financeiro mencionado 

na cláusula anterior, até ao montante global de 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), durante o 

ano de 2021. 

2. O apoio financeiro referido no número anterior destina-se exclusivamente a comparticipar 

nos encargos/custos havidos com a obra referida na cláusula primeira, mediante a 

apresentação pela SEGUNDA CONTRAENTE dos respetivos autos de medição e faturas 

correspondentes. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

Obrigações da PRIMEIRA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo, a PRIMEIRA CONTRAENTE compromete-se a: 

a) Efetuar os pagamentos correspondentes ao apoio financeiro referido no n.º 1 da Cláusula 

Segunda, após validação dos autos de medição e faturas correspondentes que venham a 

ser apresentados pela SEGUNDA CONTRAENTE; 

b) Verificar a execução dos trabalhos desenvolvidos pela SEGUNDA CONTRAENTE e objeto do 

presente protocolo; 

c) Prestar, no âmbito dos serviços municipais, todo o apoio técnico necessário à obra. 



                                                                    

                                                                                     

CLÁUSULA QUARTA 

Obrigações da SEGUNDA CONTRAENTE 

No âmbito da implementação do presente protocolo, a SEGUNDA CONTRAENTE compromete-se a: 

a) Cooperar com o MUNICÍPIO no acompanhamento e controlo do exato e pontual 

cumprimento do presente protocolo; 

b) Cumprir o estabelecido no presente protocolo, mediante a entrega de toda a informação e 

documentação necessária; 

c) Facultar, no prazo de 10 dias, todos os elementos que lhe forem solicitados pelo 

MUNICÍPIO, no âmbito do objeto do presente protocolo; 

d) Publicitar o projeto objeto do presente protocolo, fazendo referência ao apoio prestado 

pelo MUNICÍPIO, através da menção expressa “Com o apoio da Câmara Municipal de 

Loures” e inclusão do respetivo logótipo em todos os suportes gráficos de promoção ou 

divulgação do projeto ou das atividades, bem como em toda a informação difundida nos 

diversos meios de comunicação; 

e) Atender, na sua atuação, aos critérios de economia, eficácia e eficiência na gestão do apoio 

atribuído; 

f) Utilizar o apoio financeiro concedido em conformidade com o projeto por si apresentado e 

aprovado pelo MUNICÍPIO, não podendo ser desviado para outras finalidades, nem locados, 

alienados ou por qualquer modo onerados, no todo ou parte, os bens e serviços com ele 

adquiridos; 

 

CLÁUSULA QUINTA 

Acompanhamento e Controlo  

A execução do presente contrato está sujeita a visitas de acompanhamento, controlo e/ou 

auditoria, por parte da PRIMEIRA CONTRAENTE ou de quem for mandatado por esta, desde a 

celebração do presente protocolo, tendo em vista a sua viabilização e consolidação, bem como 

a verificação do cumprimento das normas aplicáveis e das respetivas obrigações. 

 

CLÁUSULA SEXTA 

Revisão 

O presente protocolo pode ser objeto de revisão, por acordo expresso das partes, no que se 

mostre estritamente necessário, ou unilateralmente pela PRIMEIRA CONTRAENTE devido a 

imposição legal ou ponderoso interesse público.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

Colaboração entre as partes 

As CONTRAENTES comprometem-se a prestar reciprocamente toda a colaboração que se 

revele necessária à boa e regular execução do presente protocolo. 

 



                                                                    

                                                                                     

CLÁUSULA OITAVA 

Incumprimento, Rescisão e Sanções  

1. O incumprimento pela SEGUNDA CONTRAENTE de uma ou mais condições estabelecidas no 

presente protocolo constitui motivo para a rescisão imediata do mesmo por parte da 

PRIMEIRA CONTRAENTE. 

2. A rescisão do contrato, por causa imputável à SEGUNDA CONTRAENTE, implica a restituição 

do apoio financeiro concedido, sendo esta obrigada, no prazo de 60 dias a contar da data de 

receção da respetiva notificação, a devolver os montantes recebidos, acrescidos de juros à 

taxa legal, contados desde a data de recebimento dos ditos montantes.  

3. No caso de incumprimento do presente protocolo, fica a SEGUNDA CONTRAENTE impedida 

de apresentar novo pedido de apoio ou beneficiar de apoio do MUNICÍPIO que revista a 

mesma natureza e finalidade, num período a estabelecer pelo órgão Câmara Municipal de 

Loures. 

 

CLÁUSULA NONA 

Denúncia 

O presente contrato-programa poderá ser denunciado pela SEGUNDA CONTRAENTE mediante 

carta registada a remeter à PRIMEIRA CONTRAENTE, com um aviso prévio de 30 dias úteis, 

invocando que os fundamentos que justificaram o pedido de apoio e a sua adesão ao presente 

contrato-programa já não subsistem e, no caso de já se ter verificado a atribuição de apoio 

financeiro por parte do MUNICÍPIO, procedendo à devida restituição do montante auferido. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA 

Vigência 

O presente protocolo entra em vigor na data da sua celebração e a sua vigência mantém-se até 

ocorrer o integral cumprimento de todas as obrigações dele emergentes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

Dúvidas e Omissões 

As dúvidas e omissões resultantes da interpretação, validade ou aplicação das cláusulas deste 

protocolo serão resolvidas casuisticamente, por acordo entre as CONTRAENTES, segundo o 

princípio geral da interpretação mais favorável à prossecução do objeto expresso na cláusula 

primeira. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

Aceitação 

As CONTRAENTES aceitam para si, os termos e forma expressos, comprometendo-se a cumprir 

integralmente as respetivas condições e cláusulas. 

 



                                                                    

                                                                                     

 

Celebrado em duplicado, em Loures, aos ____ de ________ de 2021, destinando-se cada um 

dos exemplares do protocolo a cada uma das CONTRAENTES.  

 

 

PRIMEIRA CONTRAENTE 

 

 

___________________________________________________ 

(Bernardino José Torrão Soares) 

 

 

 

SEGUNDA CONTRAENTE 

 

 

___________________________________________________ 

(………………………………….) 
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Normas do Serviço de Apoio à Família (SAF) 

Ano Letivo 2021/2022 

Nota Introdutória 
 

 
A Educação está consagrada constitucionalmente como um direito universal de toda a 
população portuguesa. 

 
O Serviço de Apoio à Família, reveste-se assim, de uma importância fulcral no que 
respeita às competências e atribuições municipais na área da ação social escolar, na 
medida em que se destina a garantir a igualdade de oportunidades de acesso à educação 
e sucesso escolar de todos os alunos, adequando as medidas de apoio socioeducativo, 
destinadas àqueles educandos, cuja situação económica dos agregados familiares 
determina a necessidade de comparticipações financeiras, para fazer face aos encargos 
com refeições, livros e outro material escolar, cumprindo-se desta forma, os Princípios 
Gerais inscritos na Lei de Bases do Sistema Educativo. 

 
Por outro lado, tendo como princípio orientador a premissa de que a escola deve funcionar 
a tempo inteiro, é fundamental garantir a existência de uma oferta de atividades de 
animação e apoio à família. Componente de ocupação lúdico-pedagógica das crianças da 
educação pré-escolar, organizada em períodos do dia não curriculares e/ou nas 
interrupções letivas que, influencia terminantemente, não só as condições de 
aprendizagem e de desenvolvimento dos mesmos, como contribui igualmente para 
moldar os seus tempos de permanência na escola, de acordo com as necessidades das 
famílias. 

 
De acordo com o disposto no artigo 33º, n.º 1, alínea hh) da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, é competência exclusiva da Câmara Municipal “Deliberar no domínio da ação 
social escolar, designadamente no que respeita a alimentação, alojamento e atribuição de 
auxílios económicos a estudantes;”, assim, a Câmara Municipal de Loures apresenta as 
Normas do Serviço de Apoio à Família para o ano letivo 2021/2022, por forma a garantir 
uma resposta socioeducativa de qualidade às crianças e alunos que frequentem os 
estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1º ciclo do ensino básico, da rede pública 
do Concelho de Loures, em equidade de igualdade oportunidades no acesso aos apoios 
de Ação Social Escolar. 
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Enquadramento Legal 

 
A organização e gestão da ação social escolar constituem competência dos municípios desde o ano de 
1984. A sua implementação obedece a um conjunto de preceitos legais definidos, nomeadamente, nos 
seguintes diplomas: 

 
- Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro que estabelece entre outros o regime jurídico das autarquias locais 
bem como a transferência das competências do estado para as autarquias definindo no âmbito do artigo 
33.º, n.º 1, alínea hh), que compete à Câmara Municipal deliberar no domínio da ação social escolar; 

 
- Portaria n. º644-A/2015 de 24 de agosto de 2015 que define as normas a observar no período de 
funcionamento dos respetivos estabelecimentos, bem como na oferta das atividades de animação e de 
apoio à família (AAAF), da componente de apoio à família (CAF) e das atividades de enriquecimento 
curricular (AEC); 

 
- Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março, na sua redação atual, que estabelece o regime jurídico aplicável à 
atribuição e ao funcionamento dos apoios no âmbito da ação social escolar; 

 
- Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o quadro de transferência de competências para 
os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da educação; 

 
- Decreto-Lei nº 147/97 de 11 de junho que estabelece o regime jurídico do desenvolvimento e expansão 
da educação pré-escolar e define o respetivo sistema de organização e financiamento; 

 
- Lei nº 5/97 de 10 de fevereiro (Lei-Quadro da Educação Pré-Escolar) que consagra o ordenamento 
jurídico da educação pré-escolar; 

 
 

- Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e temporárias de 

resposta à pandemia da doença Covid-19, na área da educação; 

 
- Despacho n.º 7255/2018, de 31 de julho, com as respetivas alterações que regula as condições de 

aplicação das medidas de ação social escolar, a vigorar a partir do ano letivo 2018/2019; 
 
 

- Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, que estabelece os princípios e as normas que garantem a 
inclusão, identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, aplicando-se aos agrupamentos de 
escolas e escolas não agrupadas, às escolas profissionais e aos estabelecimentos da educação pré-escolar e 
do ensino básico e secundário das redes privada, cooperativa e solidária, com as alterações introduzidas na 
Lei n.º 116/2019 de 13 de setembro. 
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Artigo 1.º 

OBJETO 

 
 

As presentes Normas, têm por objeto definir o funcionamento do Serviço de Apoio à 

Família, (doravante designado por SAF), nos jardins de infância e escolas do 1º ciclo do 

ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures. 

 
 

Artigo 2.º 
 

TIPOS DE APOIOS DO SAF 
 
 

As modalidades de apoio do SAF são: 
 

a)  Refeições, Atividades de Animação e Apoio à Família (doravante designado por 
 

AAAF) e Auxílios económicos, de acordo com a legislação em vigor; 
 

b)  Lanches, por opção do Município; 
 

c)  Pequeno almoço, por opção do Município. 
 
 

Artigo 3.º 

DESTINATÁRIOS 

 
1.   O SAF tem como destinatários as crianças e alunos (as) que frequentam os jardins de 

infância e escolas do 1º ciclo do ensino básico da rede pública, do Concelho de Loures. 
 

2.  As presentes Normas têm ainda como destinatários os agrupamentos de escolas, as 

entidades parceiras e os encarregados de educação. 

 
Artigo 4.º 

PROCEDIMENTOS GERAIS 
 
 

1.   Os encarregados de educação que pretendam que os seus educandos frequentem o SAF, 

devem apresentar no respetivo agrupamento de escolas, o boletim de candidatura, 

disponível no agrupamento, assinalando as modalidades de apoio a que se candidatam, 

ou online através de https://www.cm-loures.pt/ e depois no Portal da Educação 

http://app.cm-loures.pt/educacao/. 
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2.   A candidatura ao SAF é obrigatória, devendo ser apresentados os documentos necessários 

que constam no impresso, e reportar ao ano letivo em vigor. 

 
3.  O valor da comparticipação mensal do serviço de refeições, lanches, pequeno-almoço e 

AAAF são determinados pelo posicionamento do agregado familiar nos escalões de 

abono de família, nos termos da legislação em vigor e das presentes Normas. 

 
4.  A não entrega da declaração de escalão de abono relativa ao ano letivo em vigor, pelo 

encarregado de educação, implicará a atribuição do escalão de comparticipação mensal 

mais elevado nas diferentes modalidades de apoio que o(a) educando(a) usufrua. 

 
5.  A alteração da declaração de escalão do abono familiar ou a entrega da mesma durante o 

ano letivo em vigor, produzirá efeito no 1.º dia útil do mês em que foi entregue, nas 

secretarias dos agrupamentos escolares e/ou no Departamento de Educação (DE)/Divisão 

de Ação Social Escolar (DASE). 

 
6.  Às crianças e alunos provenientes de agregados familiares que se encontram em Portugal 

em situação de ilegalidade, estatuto de refugiados, requerentes de asilo ou 

institucionalizados, será aplicado o regime previsto na legislação em vigor. 
 

 
 

Artigo 5.º 

REFEIÇÕES 

 
1.   O Município de Loures garante o fornecimento de uma refeição diária a todas as crianças 

e alunos (as), que frequentem os jardins de infância e escolas do 1.º ciclo do ensino básico 

da rede pública cujos encarregados de educação tenham formalizado a respetiva 

candidatura ao SAF, para o ano letivo em vigor. 

1.1. Por opção do município, são fornecidas gratuitamente as refeições escolares às 

crianças dos jardins de infância e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico 

posicionados no 2º escalão do abono de família, correspondente ao escalão B do 

SAF. 
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2. O Município de Loures assegura o fornecimento de refeições aos adultos/agentes 

educativos que desejem esse serviço, mediante prévia inscrição nos serviços 

administrativos do Agrupamento Escolar. 

 
3.  O valor diário das refeições a fornecer às crianças e alunos é fixado anualmente, por 

 

Despacho do Membro do Governo responsável e publicado em Diário da República. 
 
 
 
 

 

Escalão 
Abono de família 

 

Refeições 
Comparticipação familiar, diária 

 
Escalão do SAF 

1.º 0,00 € A 

2.º 0,00 € B 

3.º e seguintes 1,46 € C 

Sem atribuição escalão1 1,46 € C 

 Refeição extra = 1,76 €  

 
 

4.  A faturação respeitante às refeições é emitida mensalmente. 
 
 

5.  Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação, e só serão consideradas 

as faltas por períodos de 5 dias úteis consecutivos, no mínimo. 

 
6.  O valor das refeições a fornecer a docentes e não docentes (agentes educativos), é o 

estipulado para o fornecimento de refeições nos refeitórios dos serviços e organismos da 

Administração Pública, nos termos da legislação em vigor. 

 
7.  Os voluntários associados a projetos de voluntariado desenvolvidos nos estabelecimentos 

de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico e promovidos diretamente pelo 

município, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade pela autarquia, 

desde que comunicadas com a antecedência de 5 dias úteis e autorizadas pelo DE/DASE. 

 
8.  Os alunos dos Cursos Vocacionais, Cursos de Educação e Formação, Cursos Profissionais 

e Percursos Curriculares Alternativos da rede escolar pública, cujos estágios curriculares 

decorrem nos estabelecimentos de educação pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino básico 
 
 

1 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada. 
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da rede pública, poderão usufruir de refeições comparticipadas na totalidade pelo 

município, desde que solicitadas pelo Agrupamento e que após parecer técnico do 

DE/DASE sejam alvo de despacho do(a) Vereador(a) com competência delegada. 

 

 
9.  As refeições serão fornecidas: 

 
 

9.1.     No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

9.2.     No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

letivo anterior; 

9.3.     De acordo com o calendário escolar em vigor no ano letivo; 
 

9.4.     Em articulação com os Agrupamentos Escolares. 
 
 

10. Por restrições alimentares, a refeição diária poderá ser adaptada, desde que devidamente 

justificada e/ou medicamente prescritas e comunicada ao DE/DASE. 
 

 
 

Artigo 6.º 

LANCHES 
 
 

1.   Por opção do município, são fornecidos gratuitamente os lanches às crianças dos jardins 

de infância e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico posicionados no 1º e 2º escalão do 

abono de família correspondente aos escalões A e B do SAF, por forma a minorar as 

dificuldades sentidas pelas famílias. 

 
 

2.   Os lanches serão fornecidos: 
 
 

2.1.     No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

2.2.     No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

anterior; 

2.3.     De acordo com o calendário escolar em vigor; 
 

2.4.     Em articulação com os Agrupamentos Escolares. 



3 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais elevada. 
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3.   O valor diário da comparticipação familiar é estipulado pela Câmara Municipal de Loures 
 

em função do escalão de abono de família, conforme o quadro seguinte: 
 
 
 

Escalão 
Abono de família 

Lanches 
Comparticipação familiar, diária 

Escalão 
do SAF 

1.º 0,00€ A 

2.º 0,00€ B 

3.º ou seguintes 0,59€ C 

Sem atribuição escalão2 0,59€ C 
 

 
 

4.   A faturação respeitante aos lanches é emitida mensalmente. 
 
 
 

5.   Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação, e só serão consideradas 

as faltas por períodos de 5 dias consecutivos, no mínimo. 

 
6.   Por restrições alimentares, o lanche diário poderá ser adaptado, desde que devidamente 

justificado e/ou medicamente prescrito e comunicado ao DE/DASE. 

 
Artigo 7.º PEQUENO 

ALMOÇO 
 
 

1.   Por opção do município, são fornecidos gratuitamente os pequenos almoços às 

crianças dos jardins de infância e aos alunos do 1º ciclo do ensino básico posicionados 

no 1º e 2º escalão do abono de família correspondente aos escalões A e B do SAF, por 

forma a minorar as dificuldades sentidas pelas famílias. 

 
 

2.   Os pequenos almoços serão fornecidos: 
 

a.         No primeiro dia útil de setembro nos estabelecimentos de ensino em que existam 

parcerias estabelecidas ou entidade devidamente autorizada pelo município a funcionar; 

b.        No primeiro dia útil de setembro nos jardins de infância com as AAAF no ano 

anterior; 

c.         De acordo com o calendário escolar em vigor; 



4 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais elevada. 
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d.        Em articulação com os Agrupamentos Escolares. 
 
 

3.   O valor diário da comparticipação familiar é estipulado pela Câmara Municipal de Loures 

em função do escalão de abono de família, conforme o quadro seguinte: 
 

Escalão 
Abono de família 

Pequeno almoço 
Comparticipação familiar, diária 

Escalão 
do SAF 

1.º 0,00€ A 

2.º 0,00€ B 

3.º ou seguintes 0,45€ C 

Sem atribuição escalão3 0,45€ C 

 
4.   A faturação respeitante aos pequenos almoços é emitida mensalmente. 

 
 
 

5.   Os eventuais acertos serão efetuados posteriormente à faturação, e só serão consideradas 

as faltas por períodos de 5 dias consecutivos, no mínimo. 

 
6.   Por restrições alimentares, o pequeno almoço diário poderá ser adaptado, desde que 

devidamente justificado e/ou medicamente prescrito e comunicado ao DE/DASE. 

 
 
 
 

Artigo 8.º 
 

AAAF (Atividades de Animação e Apoio à Família) 
 
 
 

1.   O Município de Loures assegura o acompanhamento das crianças na educação pré-escolar 

da rede pública do concelho antes e ou depois do período diário de atividades educativas 

e durante os períodos de interrupção destas, ou por protocolo estabelecido com entidades 

parceiras. 



pág.9 

 

 

 

2.   As AAAF visam responder às necessidades das famílias que, por motivos profissionais, 

ou outros, desde que comprovados não possam assegurar a assistência às crianças após o 

término das atividades letivas. 

 
3.   As AAAF compreendem o período entre as 08h30 e as 09h00 e as 15h00/30 e as 18h30 

nos meses de setembro a julho, em articulação com o Agrupamento Escolar, no ano letivo 

em vigor. 

 
 

4. Durante as interrupções letivas, serão os agrupamentos a estipular o horário de 

funcionamento, em articulação com os parceiros. 

 

5.  As AAAF têm um valor mensal fixo de acordo com o quadro seguinte e estipulado em 

função do escalão do abono familiar: 
 
 

Escalão 
Abono de família 

AAAF 
Valor mensal 

Escalão 
do SAF 

1.º 5 € A 

2.º 17 € B 

3.º e seguintes 40 € C 

Sem atribuição escalão4 40 € C 

 
6.   A faturação respeitante às AAAF é emitida mensalmente. 

 
 

7.   Os eventuais acertos neste serviço serão efetuados da seguinte forma: 

No escalão A – independentemente de faltas, os encarregados de educação terão que 

pagar a mensalidade de 5€ (fixa); 

No escalão B, C ou sem atribuição de escalão – os acertos por períodos semanais a 

efetuar, serão proporcionais ao valor mensal. O valor mínimo será sempre de 5€. 

 
8.   O (A) encarregado(a) de educação que tenha mais do que uma criança, posicionada nos 

escalões 2.º e seguintes, a frequentar, em simultâneo, os jardins de infância da rede 

pública e que usufrua das AAAF, terá desconto de 20% no 2.º educando e seguintes, 

exceto no caso de gémeos, que a partir do 2.º educando terá desconto de 25%. 
 
 
 
 

4 A ausência de documentos implica o pagamento correspondente à comparticipação mensal mais 
elevada. 
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Artigo 9.º AUXÍLIOS ECONÓMICOS 

 
1. Têm direito a beneficiar dos auxílios económicos, os(as) alunos(as) que frequentam o 1.º 

ciclo do Ensino Básico, conforme Despacho anual do membro do Governo responsável e 

publicado em Diário da República. 

 
2. Por opção do município, serão facultadas a todos os alunos do 1.º ciclo do Ensino Básico 

as Fichas escolares, independentemente do escalão de abono atribuído. 

 
3. Por opção do município, a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico da rede pública e solidária, será facultado um complemento didático 

traduzido em material escolar. 

 
4. Por opção do município, a todas as crianças da educação pré-escolar e alunos do 1.º ciclo 

do ensino básico da rede pública e solidária, será cedido o transporte para duas visitas de 

estudo no âmbito das atividades curriculares das escolas. 

 

5. Por opção do município, a todos os alunos com necessidades de saúde especiais que 

integram as Unidades de Ensino Estruturado e ainda para todos os alunos que são 

transportados nas viaturas municipais no seu trajeto casa-escola, será facultado um 

complemento didático traduzido em material escolar. 

 

Artigo 10.º 
 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES 
 

1. A reavaliação das comparticipações familiares, pela utilização dos serviços do SAF, 

verifica-se nas situações previstas na legislação em vigor. 

 
2. O requerimento de reavaliação da respetiva comparticipação familiar deverá ser 

apresentado pelo (a) encarregado(a) de educação no decorrer do ano letivo, produzindo 

efeitos ao ano letivo em vigor. 

 
3. Ao requerimento referido no número anterior devem ser anexados documentos que 

permitam atestar a composição do agregado familiar e a sua situação socioeconómica, 

entre os quais deve constar, a respetiva declaração de abono de família atualizada e o 

comprovativo da situação profissional do agregado familiar, sob pena do pedido ser 

indeferido. 
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Artigo 11.º 
 

REAVALIAÇÃO DAS COMPARTICIPAÇÕES FAMILIARES POR 

OPÇÃO DO MUNICÍPIO 

 
1. Em casos excecionais, o(a) Diretor(a) do Departamento de Educação com competência 

delegada poderá, por despacho, reposicionar o escalão do SAF, após análise técnica e 

social dos serviços. 

 
 

2. O pedido de reavaliação deve ser apresentado pelo encarregado de educação, através de 

requerimento, juntando toda a documentação que considere útil. 

 
3.   Consideram-se casos excecionais aqueles cujos rendimentos totais do ano do agregado 

familiar seja equivalente ao 1.º ou 2.º escalão de rendimento de referência para efeitos de 

atribuição de abono familiar, tendo em conta a Portaria em vigor no que concerne ao valor 

do indexante dos apoios sociais (IAS). 

 
4. Entende-se por agregado familiar o conjunto de pessoas ligadas entre si por vínculo de 

parentesco, casamento ou outras situações equiparadas desde que vivam em economia 

comum. 

 
5. Trimestralmente informar-se-á a Câmara Municipal de Loures dos pedidos que foram 

analisados e objeto de despacho do (a) Vereador(a) com competência delegada. 

 
Artigo 12.º ACORDOS DE PAGAMENTO 

 
 

1.   O(A) encarregado(a) de educação poderá solicitar através de requerimento, um acordo de 

pagamento, de forma a liquidar dívidas existentes: 

1.1 Os pedidos terão que ser efetuados presencialmente (terão que assinar 2 

declarações de compromisso para o acordo), no DE/DASE – Casa do Adro; 

1.2      A prestação mínima será de 10€ (dez euros) para valores em dívida até 100€ 
 

(cem euros); 
 

Para valores em dívida superiores a 100€ (cem euros), o máximo de prestações 
 

serão de 12 (doze); 
 

1.3 Se o(a) encarregado(a) de educação falhar o pagamento da 1ª prestação, o 

acordo de pagamento fica sem efeito, e será informado o(a) encarregado(a) de 
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educação em como deverá liquidar o total em dívida, sob pena do valor ser 

remetido para a Autoridade Tributária (processo de execução fiscal). 

 
Artigo 13.º 

PAGAMENTO DO SAF 

 
 

1.   O pagamento será efetuado das seguintes formas: 
 
 

1.1.      Por multibanco, dentro do prazo limite de pagamento indicado na fatura – o talão 

emitido faz prova de pagamento; 

1.2.      Através de cheque ou vale postal dos CTT, informando o nome e n.º do(a) 

aluno(a) (indicado na fatura), assim como o nome e n.º de contribuinte do encarregado de 

educação, que deverá ser remetido à Câmara Municipal de Loures, Divisão de Gestão 

Financeira, Rua Manuel Augusto Pacheco, n.º 4, 4A e 4 B, 2674-501 Loures – será 

emitido o recibo após boa cobrança; 

1.3.      Pessoalmente, na Divisão de Gestão Financeira (morada acima mencionada) 
 

através de cheque, multibanco ou numerário; 
 

1.4.     Entidades parceiras no serviço AAAF (Atividades de Animação e de Apoio à 

Família) - o pagamento deverá ser efetuado diretamente às mesmas, conforme os valores 

do art.º 8, n.º 5.”; 

1.5.     O não pagamento de 2 faturas consecutivas do SAF, poderá implicar a obrigação 

do encarregado de educação ter um cartão pré-pago de SAF. 

 
Artigo 14º 

 

PRAZOS DE PAGAMENTO 
 
 

1.   Os prazos de pagamento são os estipulados nas respetivas faturas. 
 
 
 

2.   Findo o prazo de pagamento da fatura o(a) encarregado(a) de educação será notificado 

(a) para regularizar a situação, sob pena de, não o fazendo, ser emitida certidão de dívida, 

podendo levar à instauração de processo de execução fiscal. 
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Artigo 15.º 

DESISTÊNCIAS 

 
As desistências dos serviços do SAF devem ser comunicadas por escrito, pelo(a) 

encarregado(a) de educação ao Município de Loures – DE, através do endereço eletrónico 

geral@cm-loures.pt ou entregue pessoalmente na morada - Casa do Adro, Rua Padre 

António Vieira, 2674-501 Loures e/ou nas secretarias dos agrupamentos de escolas, 

produzindo efeito ao fim de 5 dias úteis. 

 
 

Artigo 16.º 
 

DEDUÇÃO DE VALOR POR IMPEDIMENTO DO SAF 
 
 

1.  O (A) Vereador(a) com competência delegada, poderá por despacho deduzir aos 

encarregados de educação, o valor da comparticipação nas refeições, lanches que não 

foram usufruídos, quando o estabelecimento escolar, não reúna as condições para garantir 

o usufruto do SAF, nomeadamente: por motivos de greve, falta de água ou de energia. 

 
 

2.  Para além das situações referidas no número anterior, o (a) Vereador(a) com competência 

delegada, poderá por despacho deduzir aos encarregados de educação, o valor da 

comparticipação nas refeições, que não foram usufruídas nos equipamentos escolares de 

lugar único por ausência de pessoal docente. 

 
Artigo 17º 

 

ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS 
 
 
 

Os (as) alunos(as) com necessidades de saúde especiais (de carácter permanente nos 

termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho, com as alterações introduzidas na Lei 

n.º 116/2019, de 13 de setembro), tem que ser identificados pelo Agrupamento Escolar, 

na candidatura de SAF: 

−   estão isentos do pagamento de refeições; 
 

−   estão isentos de pagamento de lanches (por opção do município); 
 

−    estão isentos de pagamento de pequenos-almoços (por opção do município). 
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Artigo 18.º DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 

 
 

1.  Dispõe de uma equipa técnica que em conjunto com os agrupamentos escolares e as 

entidades parceiras desenvolve ações no sentido de garantir a prestação dos serviços com 

qualidade às crianças e alunos (as) e respetivo agregado familiar. 
 
 
 

2.  Efetua o controlo do serviço de refeições através de visitas às instalações por parte dos 

técnicos do DE/DASE e organismos com competência específica para o efeito. 
 

3.  Publica as normas e as ementas escolares no portal da educação, da Câmara Municipal 

de Loures – www.cm-loures.pt. 
 
 

4.  Promove a celebração de protocolos de colaboração, que formalizem o estabelecimento 

das parcerias necessárias para o funcionamento do serviço de refeições e de AAAF. 

 
5.  Promove/apoia a realização de ações de sensibilização que visem incrementar a qualidade 

dos serviços prestados. 

 
 

Artigo 19.º AGRUPAMENTOS DE ESCOLAS 

ACOMPANHAMENTO DO SAF 

 
1.   Receciona, verifica e introduz em aplicação própria as candidaturas ao SAF, observando 

o disposto nas presentes normas. 

 
2.  Identifica, no início de cada ano letivo, as pessoas responsáveis pela utilização da 

aplicação informática do SAF e pelo acompanhamento das refeições, lanches e AAAF, 

bem como pelo registo de assiduidade. 

 
3.  Informa os encarregados de educação, dos procedimentos estabelecidos para a efetivação 

das candidaturas ao SAF, assim como o estabelecido nas presentes normas. 
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4.  Efetua o acompanhamento aos serviços do SAF, articulando sempre que necessário com 

os(as) técnicos(as) do DE/DASE. 

 
5. Assume a supervisão pedagógica das AAAF, definindo, em articulação com o(a) 

educador(a) do jardim de infância e pessoal afeto a este serviço, o plano de atividades de 

animação sócio educativa e remetê-lo para o DE no início de cada ano letivo. 
 

6.  Equipa os locais onde funcionam as AAAF com material lúdico e didático utilizando para 

o efeito a verba que a Câmara Municipal de Loures delibera anualmente para esse fim. 
 

 
 
 

Artigo 20.º ENTIDADES 
PARCEIRAS 

 
Entende-se como entidades parceiras, todas aquelas que têm protocolo de colaboração 

celebrado com a autarquia para o fornecimento de refeições e nas AAAF. 
 

 
 
 
 

Artigo 21.º 
OMISSÕES 

 

Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 
 
 
 

Artigo 22.º 

VIGÊNCIA 
 

As presentes normas destinam-se a vigorar no ano letivo 2021/2022. 
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CONTACTOS ÚTEIS 

 
 
 

ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 
 

Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 

 
SÍTIO NA INTERNET: 

 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt /  
http://app.cm-loures.pt/educacao/ 

 

 
ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/ 
DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 

 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674–501 Loures 

 
CORREIO ELETRÓNICO:  geral@cm-loures.pt 

 
TELEFONE: 

 
Departamento de Educação – 211 151 115/211 151 104 

 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 300/211 151 132 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Departamento de Educação 
 

Divisão de Ação Social Escolar 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plano de Transportes Escolares 
 
 

Ano Letivo 2021/2022 
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PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

ANO LETIVO 2021/2022 
 

 
NOTA INTRODUTÓRIA 

 
 
 

O Município de Loures é um concelho com aproximadamente 168.000 m2 inserido na área metropolitana de 

Lisboa, dividido em dez freguesias com um território caraterizado por contrastes, onde coexistem diferentes 

modos de vida e de paisagens, numa associação harmoniosa entre o meio rural e o ambiente urbano. Apresenta 

zonas de grande densidade populacional, servida por uma rede de transportes públicos urbanos, e algumas 

zonas rurais com baixa densidade populacional associada a uma fraca acessibilidade em transportes públicos, 

que levou o Município de Loures a implementar algumas medidas, de forma a cumprir os princípios gerais da 

Lei de Bases do Sistema Educativo, no sentido de garantir o direito à igualdade de oportunidade de acesso e 

permanência dos alunos na Escola, contribuindo assim, para o sucesso escolar. 
 

 

Conforme disposto na Lei 75/2013 de 12 setembro é competência das câmaras municipais (art.º 33 n.º 1 alínea 

gg) a organização e gestão dos transportes escolares. 
 

 
Para além das competências autárquicas previstas em legislação sobre esta matéria, o plano de transportes 

escolares do Município de Loures regulamenta a atribuição de transportes escolares concedidos pela Câmara 

Municipal de Loures, que têm um caráter facultativo. 
 

 
Assim, no âmbito da ação social escolar, o transporte escolar vem reforçar e alargar a política de apoio às 

famílias, nas deslocações dos seus filhos para a escola, ao mesmo tempo que pretende incentivar desde a 

infância, a utilização de transportes coletivos, como alternativa aos transportes individuais. 
 

 
Na persecução da criação das melhores condições para o sucesso escolar dos alunos deste Município, este plano 

de apoio tem encontrado em cada um dos agrupamentos de escolas do Concelho um parceiro sempre disponível 

e com um elevado sentido de missão em prol da melhor distribuição e acesso aos apoios legalmente 

disponibilizados bem como à sua pronta divulgação junto dos seus alunos e nossos munícipes. 
 

 
O plano de transportes escolares para o ano letivo de 2021/2022 é submetido à apreciação do Conselho 

Municipal de Educação, nos termos da alínea f), do n.º 1, do artigo 56º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de 

janeiro, e à aprovação da Câmara Municipal de Loures, de acordo com o artigo 33.º n.º 1 alínea gg) da Lei 

75/2013 de 12 setembro. 
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ENQUADRAMENTO LEGAL 
 
 

A organização e gestão dos transportes escolares constituem competência dos Municípios desde o ano de 1984. 

Considerando o enquadramento legal, a sua implementação obedece a um conjunto de normas legais assentes 

nos seguintes diplomas: 

 
- Constituição da República Portuguesa no seu artigo 241º; 

 
- Lei nº 75/2013, de 12 de setembro - Estabelece o regime jurídico das autarquias locais, aprova o estatuto 

das entidades intermunicipais, estabelece o regime jurídico da transferência de competências do Estado 

para as autarquias, prevendo, no artigo 33, nº1 alínea gg), que é competência municipal assegurar, 

organizar e gerir os transportes escolares; 

 
- Decreto-Lei nº 21/2019, de 30 de janeiro - concretiza a transferência de competências para os órgãos 

municipais e das entidades intermunicipais no domínio da educação; 

 
- Portaria nº 181/86, de 6 de maio - Estabelece os termos em que é comparticipado o transporte dos estudantes 

do ensino secundário, definindo que os alunos abrangidos pelo transporte escolar, comparticipem em 

metade do custo do bilhete; 

 
 

- Lei nº 13/2006, de 17 de abril - Define o regime jurídico do transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 

anos; 

 
- Decreto-Lei nº 55/2009, de 2 de março - Estabelece o regime jurídico aplicável à atribuição e ao funcionamento 

dos apoios no âmbito da ação social escolar, definindo no artigo 12º que os transportes escolares constituem 

uma modalidade de apoio no âmbito da ação social escolar e estabelecendo no Artigo 25º critérios e regras 

para a sua atribuição; 
 

 

- Lei n.º 65/2015, de 3 de julho - estabelece a universalidade das educação pré-escolar para as crianças a 

partir dos 4 anos; 

 

- Decreto-Lei n.º 14-G/2020 de 13 de abril, que estabelece as medidas excecionais e temporárias de resposta à 

pandemia da doença Covid-19 na área da educação; 
 
 

- Decreto-lei n.º 54/2018, de 6 de julho - que estabelece os princípios e as normas que garantem a inclusão, 

identifica as medidas de suporte à aprendizagem e à inclusão, aplicando-se aos agrupamentos de escolas e 

escolas não agrupadas, às escolas profissionais e aos estabelecimentos da educação pré-escolar e do ensino 

básico e secundário das redes privada, cooperativa e solidária, com as alterações introduzidas na Lei n.º 

116/2019 de 13 de setembro. 
 

 
 
 

 



3 

 

 

 

 
Artigo 1.º ALUNOS 

ABRANGIDOS 

 
a) Os alunos residentes no concelho de Loures, no âmbito da escolaridade obrigatória que frequentam a escola mais 

próxima da residência, situada a mais de 3.000 ou 4.000 m sem ou com refeitório respetivamente1; 

 
b) Considerar-se-ão no âmbito da escolaridade obrigatória os alunos matriculados conforme disposto legalmente; 

 
c) Os alunos do ensino secundário oficial, residentes no concelho de Loures, quando residam a mais de 3.000 ou 4.000 m 

sem ou com refeitório, respetivamente, ou quando estes são transferidos compulsivamente por falta de 

área/curso/vaga do estabelecimento de ensino da sua área de residência; 

 
d) Os alunos com direito a apoio em transporte escolar que completem 18 anos no decurso do ano letivo 

manterão o apoio até à conclusão do mesmo. 
 

 
 

Artigo 2.º TIPOS 

DE APOIO 
 

 
1.  100% do valor da senha do passe para os alunos do ensino básico: 

 

a)  menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura; 
 

b)  com necessidades de saúde especiais (de carácter permanente devidamente identificados pelo 

Agrupamento Escolar, ao abrigo do Decreto-Lei nº 54/2018 de 6 de julho, com as alterações 

introduzidas na Lei n.º 116/2019, de 13 de setembro), que frequentem o ensino básico e o ensino 

secundário; 

 
2.  50% do valor da senha para os alunos a frequentarem: 

 
a)  O ensino secundário, menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, 

devendo prioritariamente escolher a escola que ofereça a área/curso/vaga mais próxima da sua área 

de residência; 
 

b)  Curso profissional oficial com equiparação ao ensino secundário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 De acordo com o Decreto-Lei 299/84 de 5 de setembro 
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3.  Circuito especial 

 
Os alunos do ensino básico que residam a mais de 3.000 m da paragem de autocarro, desde que estes locais não 

sejam servidos por transportes públicos e cuja escola da área de residência se encontre a mais de 3.000 ou 4.000 

m, sem ou com refeitório respetivamente. 

 
Nos circuitos especiais, o transporte escolar efetuar-se-á nos horários de entrada e saída dos estabelecimentos 

de ensino. 

 
O agrupamento de escolas/escola não agrupada manter-se-á responsável pelos seus alunos, até à hora de 

transporte, mesmo na situação em que, por ausência de professor ou qualquer outra circunstância, não haja 

atividade letiva e os mesmos não tenham sido previamente informados. 

 
O encarregado de educação será, sempre, responsável pela deslocação do seu educando, entre o local da sua 

residência e o ponto de paragem do transporte escolar. 

 
Para situações relativas ao apoio em circuito especial omissas neste plano de transportes, vigorará o disposto 

na legislação em vigor. 
 

 
 

Artigo 3.º 

TIPOS DE APOIO POR OPÇÃO DO MUNICÍPIO 
 
 

Na sequência de uma aposta realizada pelo Município no sentido de proporcionar as melhores condições para 

uma taxa de sucesso escolar elevada, foi criado o regime bonificado por opção do Município prevendo um 

conjunto de apoios adicionais, da responsabilidade da Câmara Municipal de Loures, que intenta proporcionar 

o apoio em transportes escolares a um universo mais alargado, do que o legalmente previsto, de alunos 

residentes no concelho. 
 
 
 

1.  Circuitos especiais 
 

Transporte dos alunos que residam a mais de 2.500 m do estabelecimento de ensino mais próximo da 

sua área de residência calculando o percurso mais curto, por via de trânsito de veículos automóveis, em 

locais não servidos por transportes públicos. 
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NOTA: (gráfico exemplificativo do funcionamento do apoio em circuito especial) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Legenda: 

 
Escola destino do circuito especial 

 
Alunos excluídos ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; 

Apoio bonificado em distância de circuito especial por parte da Câmara Municipal de Loures; 

Apoio legal ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro; 

Alunos apoiados ao abrigo do disposto no Decreto-Lei nº 299/84, de 5 de setembro e do apoio 

bonificado em distância por parte da Câmara Municipal de Loures. 
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2.  Percursos de mobilidade condicionada 
 

Destinam-se aos alunos que beneficiem de ação social escolar (ASE) e que efetuem percursos considerados 

de risco físico: fraca iluminação, falta de passeios, e que não têm a distância exigida por lei. 
 

Todos estes percursos têm que ser servidos por transportes públicos, desde que da área de residência até ao 

estabelecimento de ensino diste mais de 2.000 m, por via de trânsito de veículos automóveis. 
 

Estes percursos serão analisados sempre que se justifique pela Câmara Municipal de Loures, Junta de 

Freguesia e agrupamento de escolas/escola não agrupada. Sempre que as causas do risco sejam suprimidas, 

a autarquia poderá suspendê-los avisando os parceiros. 

Apoios: 
 

a)     Ensino básico 
 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa- 

escola serão apoiados em 100% e 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar 

respetivamente. 
 

b)     Ensino secundário 
 

Aos alunos menores de idade aquando do início do ano letivo a que respeita a candidatura, desde que sejam 

beneficiários de ASE, escalão A e escalão B e efetuem percursos de mobilidade condicionada no trajeto casa- 

escola serão apoiados 50% do valor do carregamento do título de transporte escolar. 

 
3.  Currículos     Alternativos/     Cursos     Vocacionais/     Cursos     Profissionais/Cursos     de     Educação     e 

Formação/Estágios 
 

Abrangidos por Currículos Alternativos(CA), Cursos Vocacionais(CV), Cursos Profissionais(CP), Cursos de 

Educação e Formação (CEF) e Estágios, desde que se enquadrem nos critérios de distância definidos por lei. 
 

Os alunos que estiverem a frequentar estes currículos/cursos/estágios têm direito a 100% do carregamento 

do título de transporte escolar, desde que se enquadrem nos critérios de distância definidos por lei, entre a 

residência e o local do currículo/curso/estágio. 
 

A frequentarem escolas reconhecidas pelo Ministério da Educação e Ciência e que frequentam curso 

profissional. Estes alunos devem estar abrangidos pelos limites de idade referidos na Lei n.º 85/2009 de 27 

de agosto. 

 
4.  Otimização de meios afetos ao circuito especial 

 

a)   Efetuar-se-á o transporte escolar através de circuito especial, para o estabelecimento de ensino, na 

existência de disponibilidade nos meios afetos legalmente previstos, desde que não sejam refletidos um 

aumento de custos, desvios de percurso ou alterações de horário até ao limite do meio de transporte 

alocado ao transporte escolar. Todas as situações serão analisadas caso a caso reservando-se ao (à) 

Vereador (a) com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não 

os respetivos apoios. 
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b)   A possibilidade de transporte de irmãos de jardim de infância, desde que não sejam refletidos um 

aumento de custos, desvios de percurso ou alterações de horário até ao limite do meio de transporte 

escolar. Nestas situações excecionais, o(a) Vereador (a) com competência delegada poderá, por 

despacho, e após parecer técnico do DE/DASE, autorizar. 

 
5.  Prolongamento de horário / componente de apoio à família e atividades de enriquecimento curricular 

 

As situações deverão ser analisadas caso a caso, desde que o prolongamento de horário/ componente de 

apoio à família e atividades de enriquecimento curricular sejam em parceria com o município, e que não 

exista um aumento de encargos financeiros, desvios de percurso ou alterações de horário. 

 
6.  Alunos com necessidades de saúde especiais (NSE) 

 

a)   Será assegurado o transporte escolar, durante os períodos de atividade letiva, aos alunos com necessidades 

de saúde especiais (de carácter permanente, devidamente identificados pelo Agrupamento Escolar, nos 

termos do Decreto-Lei n.º 54/2018, de 6 de julho) de acordo com o n.º 1, alínea b), do art.º 13.º do 

Despacho n.º 18987/2009, de 17 de agosto, desde que os alunos não beneficiem já de apoio prestado por 

outra entidade, sendo para tal solicitado um processo organizado pelos agrupamentos de escolas/escola 

não agrupada, onde conste: 

1.   Nome do estabelecimento de ensino e endereço; 

2.   Endereço do aluno e contacto do encarregado de educação; 

3.   Tipo de deficiência conforme Declaração do Agrupamento Escolar; 

4.   Horário escolar (com indicação da hora de ida e regresso). 
 
 

b) Por opção, o município apoiará os alunos com Necessidades de Saúde Especiais até aos 21 anos de 

idade. 

Este apoio inclui transporte de alunos nas viaturas adaptadas, carregamento de passes escolares e 

transporte em Circuito Especial, sendo que os mesmos serão analisados caso a caso. 

 
Todas estas situações deverão ser analisadas caso a caso em conjugação com a capacidade logística instalada 

existente e de acordo com a Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto. 

 
7.  Frequência de estabelecimento de ensino junto ao local de trabalho do encarregado de educação 

 

Apoio a alunos que frequentam o ensino básico em estabelecimentos de ensino, junto ao local de 

trabalho do encarregado de educação, dentro do concelho de acordo com a distância legalmente 

exigida, entre a residência e o estabelecimento de ensino. 

 
8.  Mudança de residência 

 

Se decorrer durante o ano letivo, dentro do Concelho, o apoio em transporte escolar é assegurado até 

final desse ano, desde que obedeça ao critério da distância. Quando ocorre a primeira avaliação do 

boletim de candidatura a transporte escolar e os alunos se encontrem na situação supramencionada o 

processo é analisado como sendo uma nova candidatura. 
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9.  Realojamento social 
 

Atribui-se o apoio em transporte escolar até final do ciclo, desde que obedeça ao critério da distância, 

quando o aluno /família são obrigados a uma mudança de residência no âmbito de um processo de 

realojamento social, desenvolvido pelo Município de Loures. 

 
Artigo 4.º ESTABELECIMENTOS 

DE ENSINO 

 
1.  Os estabelecimentos de ensino implicados no presente plano são todos aqueles que se localizam dentro do 

concelho de Loures, quando pertençam à rede pública e/ou escolas da rede pública. 

 
2.  Além dos estabelecimentos de ensino referidos no n.º anterior, estão ainda incluídas escolas situadas fora 

do concelho, desde que frequentadas por alunos residentes no concelho e que se encontrem nas condições 

definidas para o apoio em transporte escolar. 

 
Artigo 5.º 

DIVULGAÇÃO 
 

Solicitar-se-á aos estabelecimentos de ensino, dentro e fora do concelho/Juntas de Freguesia a divulgação dos 

requisitos necessários para os alunos poderem beneficiar dos apoios em transportes escolares, assim como a 

divulgação junto dos candidatos e encarregados de educação sobre o resultado do pedido efetuado. 

 
Artigo 6.º 

DOCUMENTOS A ENTREGAR/APRESENTAR 
 

1.  A Câmara Municipal de Loures disponibilizará os boletins de candidatura e as candidaturas online ao apoio 

em transportes escolares no sítio  www.cm-loures.pt       

 
2. Os alunos a estudar em equipamentos educativos do concelho devem entregar no agrupamento de 

escolas/escola não agrupada ou efetuar candidatura ao transporte escolar online através do site do 

município https://www.cm-loures.pt/ e depois no Portal da Educação http://app.cm-loures.pt/educacao/, 

a candidatura a apoio em transporte escolar (anexando os documentos solicitados na mesma).  

 
3.  Os alunos a estudar fora do concelho devem entregar e/ou apresentar o boletim de candidatura a apoio em 

transporte escolar depois de preenchido nas Juntas de Freguesia ou escolas fora do concelho (no caso dos 

alunos que carreguem mensalmente o título de transporte escolar), para verificação se os mesmos se 

encontram devidamente preenchidos.  

Podem também efetuar candidatura ao transporte escolar online através do site do município 

https://www.cm-loures.pt/ e depois no Portal da Educação http://app.cm-loures.pt/educacao/ (anexando 

os documentos solicitados na mesma). 

 

4.  Todos os alunos que recebam subsídio através das Juntas de Freguesia, deverão apresentar comprovativo do 

carregamento mensal do título de transporte escolar, sem o qual não poderão levantar o subsídio. 
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Artigo 7.º METODOLOGIA 

DE APOIO 
 

1.  Alunos residentes que frequentam escolas no concelho 
 

 

a)  Atribuição do carregamento do título de transporte escolar aos alunos do ensino básico e secundário 

oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada do concelho de Loures, 

conforme o disposto no artigo 2.º, n.º 1 e 2; 
 

b)  Circuito especial de acordo com o disposto no artigo 2.º, n.º 3 e artigo 3.º, n.º1. 
 

2.  Alunos residentes que frequentam escolas fora do concelho 
 

 
a)  Atribuição de subsídio - aos alunos do ensino básico e secundário a estudar em agrupamento de 

escolas/escola não agrupada fora do concelho, desde que devidamente comprovada a não existência 

de vaga, curso ou área no agrupamento de escolas/escola não agrupada da sua área de residência; 
 

b) Atribuição do carregamento do título de transporte escolar - aos alunos do ensino básico e 

secundário oficial que frequentam o agrupamento de escolas/escola não agrupada fora do concelho 

que tenham aderido à metodologia de receberem apoio em transporte escolar mensalmente. 
 

Artigo 8.º 

PROCEDIMENTOS A ADOTAR PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

E ESCOLA NÃO AGRUPADA 

 
1.  Após receção dos boletins, a escola atesta as informações prestadas nos mesmos e preenche o espaço 

destinado ao estabelecimento de ensino. Sem todos estes elementos o boletim será considerado incompleto. 

Seguidamente os boletins serão enviados via agrupamento de escolas/escola não agrupada para a Câmara 

Municipal de Loures – DE/DASE. 

 
2.  Os processos dos alunos que se encontrarem incompletos terão 15 dias consecutivos após data de emissão 

de ofício, mencionando os documentos em falta, para regularizarem a sua situação. Findo o prazo o processo 

será considerado excluído e arquivado, sendo avisado o agrupamento de escolas/escola não agrupada. 

 
3.  Envio das candidaturas para a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE, no caso dos alunos carenciados ao 

abrigo da escolaridade obrigatória e a efetuar percursos de mobilidade condicionada, quando estas se 

encontrarem completas, assinalando se o aluno tem ASE. 

 
4. As escolas com ensino profissional, reconhecidas pelo Ministério da Educação, indicam se o aluno é 

carenciado assinalando o respetivo escalão de ASE. 
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5.  Após receção da confirmação das candidaturas ao apoio em transportes escolares dos alunos do ensino 

básico e secundário, é solicitado ao agrupamento de escolas/escola não agrupada a divulgação das listagens 

enviadas pelo DE/DASE. 

 
6.  Os estabelecimentos de ensino devem comunicar ao DE/DASE as alterações de horário ou alterações ao 

calendário escolar, com 48 horas de antecedência. 

 
Artigo 9.º 

PRAZOS 

 
1.  A Câmara Municipal de Loures disponibilizará no sítio www.cm-loures.pt a documentação ao agrupamento de 

escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de Freguesia. 

 
2.  Os boletins de candidatura aos transportes escolares têm como data limite de entrada na autarquia: 

 
2.1. Enviados pelo agrupamento de escolas/escola não agrupada dentro e fora do concelho e Juntas de 

Freguesia: 

 
Ensino básico - até 23 de julho 

 

Ensino secundário - até 20 de agosto 

 
2.2. Os boletins recebidos, com data de entrada na Câmara Municipal de Loures posterior às 

apresentadas, não produzirão efeitos no início do ano letivo. 

 
3.  O DE/DASE fará a análise dos processos e informará o agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre 

quais os alunos que irão usufruir do apoio: 

 
Ensino básico – 3 de setembro 

 

Ensino secundário - até 22 de setembro 

 
4.  O DE/DASE depois de analisar os processos de candidatura a transportes escolares dos alunos a estudar fora 

do concelho enviará listagem ao agrupamento de escolas/escola não agrupada sobre quais os alunos que 

irão usufruir do apoio: 

 
Ensino básico - até 3 de setembro 

 

Ensino secundário - até 22 de setembro 

 
4.1. Após aprovação em reunião de Câmara o DE/DASE procederá ao envio desta informação para as 

Juntas de Freguesia. 

 
5.  As Juntas de Freguesia deverão enviar as listagens devidamente assinadas pelo encarregado de educação ou 

aluno, conforme comprovativo de levantamento do subsídio. 
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6.  A transferência de verbas para as Juntas de Freguesia será efetuada no período letivo seguinte a que diz 

respeito. 

 
7.  Após a transferência das verbas para as Juntas de Freguesia, estas devem proceder ao pagamento dos 

subsídios aos alunos no espaço de um mês a contar da data de transferência da verba. 
 

 
 

Artigo 10.º 

CARREGAMENTO DE TÍTULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR 
 
 

1.   O agrupamento de escolas/escola não agrupada ao receber a listagem com a confirmação dos alunos 

do ensino básico e secundário com direito ao carregamento do título de transporte escolar devem 

providenciar o preenchimento do modelo de requisição para carregamentos do título de transporte 

escolar para posterior carregamento junto dos agentes das empresas transportadoras. 
 

 
2.   Os carregamentos do título de transporte escolar devem ser efetuados mensalmente até ao dia 15 de 

cada mês, excecionalmente até ao dia 20. 
 

 
3.   Em caso de perda ou extravio do título de transporte escolar a Câmara Municipal de Loures não se 

responsabiliza pela sua substituição, exceto quando o encarregado de educação ou aluno apresente 

comprovativo do furto, realizado na PSP ou GNR, ou o agrupamento de escolas/escola não agrupada 

ateste a veracidade do sucedido, desde que o mesmo ocorra no período letivo. 
 

 
4.   As escolas não estão autorizadas a efetuar a entrega da requisição para carregamento de títulos de 

transporte escolar aos alunos sem prévia autorização do DE/DASE, assumindo todas as eventuais 

responsabilidades daí inerentes. 
 

 
Artigo 11.º 

PROCEDIMENTOS DE CONTROLO AOS APOIOS 
 
 

1. Até ao dia 5 do mês seguinte os agrupamentos de escolas/escolas não agrupadas devem remeter para a 

Câmara Municipal de Loures – DE/DASE as listagens devidamente assinadas pelos alunos ou encarregados de 

educação; 
 

 

2. As empresas transportadoras deverão, aquando do envio das faturas à Câmara Municipal de Loures – 

DE/DASE, juntar cópia das requisições de carregamento de títulos de transporte escolar e discriminar o tipo, a 

quantidade e o agrupamento de escolas/escola não agrupada a quem foram mensalmente fornecidas, tanto 

para os alunos a estudar dentro do concelho como fora deste. 
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Artigo 12.º 

UTILIZAÇÃO DOS CIRCUITOS ESPECIAIS E TRANSPORTE DE 

ALUNOS COM NECESSIDADES DE SAÚDE ESPECIAIS 

 
No caso dos circuitos especiais, compete ao (à) Vereador (a) com competência delegada, detetada a inexistência 

de circuito regular de transportes públicos que seja compatível com os horários escolares e após parecer técnico 

do DE/DASE, propor a criação de um circuito especial recorrendo em primeiro lugar às viaturas municipais. 

 
1.  Caso não seja possível assegurar a situação descrita no ponto anterior, dever-se-á recorrer à adjudicação do 

serviço conforme previsto no Código dos Contratos Públicos. 

 
2.  Os agrupamentos de escolas/escola não agrupada serão posteriormente informados através de listagens 

enviadas pela Câmara Municipal de Loures – DE/DASE sobre a resolução destas situações. 

 
3.  Posteriormente os encarregados de educação serão informados através de listagem afixada em local visível 

nos agrupamentos de escolas/escola não agrupada. 

 
4.  No caso de avaria das viaturas afetas aos circuitos especiais pode, a Câmara Municipal de Loures, não ter 

condições de proceder à sua imediata substituição pelo que o transporte em causa poderá ficar suspenso. 

Esta situação deverá ser de imediato comunicada aos agrupamentos de escolas/escola não agrupada e aos 

encarregados de educação. 

 
5.  A Câmara Municipal de Loures – DE/DASE é a entidade intermediária entre as escolas e a entidade que presta 

o serviço de transporte escolar – circuito especial. 

 
6. Aos encarregados de educação, que utilizem os Circuitos Especiais e o Transporte de alunos com 

necessidades de saúde especiais, compete respeitar as seguintes condições de utilização: 

 
a)   Indicar quem deverá entregar e receber os alunos no local da residência, assim como deverão avisar 

previamente  a  Câmara Municipal  de  Loures  – DE/DASE,  por  escrito,  caso se  verifique  alguma 

mudança da(s) pessoa(s)/entidade que habitualmente entrega(m) e recebe(m) o(a) aluno(a); 
 

b)    Qualquer  mudança  de  residência/contacto  telefónico  devem  ser  comunicadas  por  escrito  ao 

DE/DASE; 
 

c)    Respeitar o horário previsto de partida e chegada da viatura ao local de residência (será dada uma 

tolerância máxima de 5 minutos); 
 

d)   Acompanhar os alunos na entrada e saída das viaturas; 
 

e)   Avisar previamente o DE/DASE, no caso da ausência do aluno sempre que possível com 24 horas de 

antecedência. 
 

 
 
 

Nota: A Câmara Municipal de Loures não deixará um aluno sozinho, sendo que caso não exista ninguém para 

o receber, o aluno voltará para a escola ou será entregue às autoridades competentes. 
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Às escolas solicita-se ainda que: 
 

 
a)  Avisem  previamente  a  Câmara  Municipal  de  Loures  –  DE/DASE  sobre  alterações  dos  horários 

escolares ou de encerramento da escola devido a situações pontuais com a antecedência mínima de 

48 horas; 
 

b)  Enviem mensalmente um ofício a informar como está a decorrer o funcionamento dos transportes 

escolares – circuito especial para a Câmara Municipal de Loures – DE/DASE. 

 
Artigo 13.º FALSAS 

DECLARAÇÕES 

 
Todas as situações em que se verifiquem falsas declarações, implicarão a suspensão imediata do apoio atribuído. 

 
Artigo 14.º 

PENALIZAÇÕES 
 

 
Tendo em conta a legislação em vigor relativa ao estatuto do aluno e os regulamentos internos dos 

estabelecimentos escolares, os alunos deverão cultivar uma educação para a cidadania pelo que, em caso de 

comprovada utilização abusiva, fraude, vandalismo dos transportes utilizados ou incumprimento das regras 

previstas pelo presente plano, ao (à) Vereador (a) com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, 

reserva-se o direito à suspensão do apoio concedido. 
 
 
 

Artigo 15.º OUTRAS 

SITUAÇÕES 

 
1.  Em caso algum se pode verificar uma duplicação de apoios. 

 
2.  Todos os pedidos que ultrapassem as datas fixadas neste plano, serão analisados caso a caso, reservando-se 

ao Vereador com competência delegada, após parecer técnico do DE/DASE, o direito de conceder ou não os 

respetivos apoios. 

 
Artigo 16.º 

OMISSÕES 

 
Os casos omissos serão dirimidos pela Câmara Municipal de Loures. 
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CONTACTOS ÚTEIS 
 
 
 

ENDEREÇO - CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES: 

 
Praça da Liberdade 
2674-501 Loures 

 
SÍTIO NA INTERNET: 

 
Câmara Municipal de Loures - www.cm-loures.pt/  

http://app.cm-loures.pt/educacao/ 

 

ENDEREÇO - DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO/DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR: 

 
Casa do Adro 
Rua Padre António Vieira 
2674 – 411 Loures 

 
CORREIO ELETRÓNICO: geral@cm-loures.pt 

 
TELEFONE: 

 
Departamento de Educação – 211 151 115/211 151 104 

 
Divisão de Ação Social Escolar – 211 151 300/211 151 132 
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Situação epidemiológica 

provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2 e doença COVID-19 



N.º 108 4 de junho de 2021 Pág. 78-(3)

Diário da República, 1.ª série

 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 70-B/2021

Sumário: Prossegue a estratégia do 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.

Desde 15 de março de 2021 o levantamento progressivo e gradual das medidas restritivas foi pros-

seguido tendo por base a avaliação epidemiológica e a verificação de critérios de controlo da pandemia, 

nomeadamente a avaliação do risco de transmissibilidade do vírus e do nível de incidência, com base 

na matriz de risco aprovada pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

Essa metodologia permitiu avaliar semanalmente o avanço no desconfinamento no território na-

cional continental e a aplicação de medidas locais nos concelhos com níveis de incidência mais eleva-

dos. E permitiu, igualmente, controlar o número de internados em hospitais e da taxa de ocupação das 

unidades de cuidados intensivos, mantendo -se estes valores abaixo dos critérios identificados pelos 

peritos como fundamentais para o controlo da pandemia. Acresce que está em vias de ser concluído 

com sucesso o objetivo de vacinação, com pelo menos uma dose, da população com mais de 60 anos.

Atento o exposto, considera o Governo, ouvida a comunidade científica e atendendo à situa-

ção atual, que o País está em condições de prosseguir o processo de levantamento de medidas 

restritivas — assegurando o gradualismo do processo e mantendo como prioridade o combate à 

pandemia — que habilite a retoma gradual de atividades, designadamente a atividade económica 

e da nossa vida em sociedade.

Nestes termos, é aprovado, pela presente resolução do Conselho de Ministros, um calendá-

rio de levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença 

COVID -19 e o conjunto de medidas que vigorará até ao final de agosto de 2021.

Deste modo, são definidos períodos de 15 dias entre as duas novas fases de desconfinamento 

para permitir que sejam avaliados os impactos das medidas na evolução da pandemia. Por outro 

lado, são mantidos os critérios epidemiológicos que permitem ir monitorizando e ajustando a evo-

lução da estratégia, designadamente a incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes e o 

índice de transmissibilidade. Um fator igualmente relevante é o avanço no processo de vacinação, 

cujo impacto em termos de contenção dos contágios se traduz também na incidência e na trans-

missibilidade da doença, sendo aferido por essa via. Por fim, são ainda estabelecidas medidas de 

aplicação a nível local, tendo em conta a incidência, e determina -se que no caso dos territórios 

de baixa densidade são considerados como valores de referência para a incidência o dobro dos 

valores aplicados para o resto do País.

Note -se, por fim, que estas medidas não prejudicam a adoção de condições específicas de 

funcionamento, designadamente, em alguns casos, regras de lotação, de utilização de equipamentos 

de proteção individual, de higienização regular dos espaços, das mãos e a etiqueta respiratória, 

bem como o cumprimento do distanciamento físico.

Assim:

Nos termos da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de Ministros resolve:

1 — Aprovar novas fases no âmbito da estratégia gradual de levantamento de medidas de 

combate à pandemia da doença COVID -19, constantes do anexo I à presente resolução e da qual 

faz parte integrante.

2 — Considerar como critérios epidemiológicos de definição do controlo da pandemia:

a) A situação epidemiológica tendo em conta a evolução da avaliação do risco de transmis-

sibilidade do vírus e do nível de incidência, com base na matriz de risco constante do anexo II à 

presente resolução e da qual faz parte integrante, designadamente:

i) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

ii) A incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000;
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iii) O número de novos casos com tendência crescente (Rt>1);

iv) O número de novos casos com tendência decrescente (Rt<1);

b) A existência de capacidade de resposta assistencial do Serviço Nacional de Saúde, desig-

nadamente em termos de:

i) Acompanhamento, internamento e resposta de cuidados intensivos;

ii) Capacidades adequadas de testagem e rastreio.

3 — Definir que as medidas previstas no anexo III à presente resolução e da qual faz parte 

integrante podem ser aplicadas a nível local, nos concelhos que sejam qualificados de risco elevado 

ou muito elevado, sendo a sua implementação reavaliada a cada 7 dias.

4 — Determinar que, para efeitos do disposto no número anterior, são qualificados como:

a) «Concelhos de risco elevado», aqueles que apresentem, em duas avaliações consecutivas, 

uma incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 120/100 000;

b) «Concelhos de risco muito elevado», aqueles que apresentem, em duas avaliações conse-

cutivas, uma incidência cumulativa a 14 dias por 100 000 habitantes superior a 240/100 000.

5 — Estabelecer que os critérios a que se referem as alíneas a) e b) do número anterior 

são elevados para o dobro no caso de territórios de baixa densidade, podendo para esse efeito 

recorrer -se à listagem de concelhos constante do anexo à Portaria n.º 208/2017, de 13 de julho, 

sem considerar aqueles cujas freguesias constem autonomamente no mesmo.

6 — Estabelecer que todas as medidas são acompanhadas da determinação de condições 

de funcionamento, podendo, em alguns casos, ser fixadas regras de lotação, de agendamento 

e de realização de testes, as quais acrescem às condições gerais para levantamento das medi-

das de confinamento, designadamente a utilização de equipamentos de proteção individual, a 

higienização regular dos espaços, a higienização das mãos e a etiqueta respiratória, bem como 

a prática de distanciamento físico, conforme determinado pelas normas e orientações da Direção-

-Geral da Saúde.

7 — Revogar a Resolução do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março.

8 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 2 de junho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

ANEXO I

(a que se refere o n.º 1)

Regras gerais — Promoção do desfasamento de horários em contexto laboral.

[Fase 1] (~ 14 de junho):

Teletrabalho deixa de ser obrigatório e passa a ser recomendado quando as atividades o 

permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanadas, 

máximo de 10 pessoas por grupo) até às 00:00 h para efeitos de admissão e encerramento à 01:00 h;

Equipamentos culturais até às 00:00 h para efeitos de entrada e encerramento à 01:00 h; com 

redução da lotação até 50 % de forma a garantir um lugar de intervalo entre espectadores/coabitantes;

Eventos fora de recintos fixos de natureza artística, com lugares marcados, regras de distan-

ciamento e outras regras específicas definidas pela Direção -Geral da Saúde (DGS);
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Eventos desportivos com público nos escalões de formação e nas competições amadoras com 

lugares marcados e regras de distanciamento definidas pela DGS:

Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;

Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a definir pela DGS;

Todos os serviços públicos desconcentrados, exceto as Lojas de Cidadão, sem marcação 

prévia;

Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar e não alimentar com o horário do respetivo licenciamento;

Todas as lojas e centros comerciais com o horário do respetivo licenciamento;

Transportes coletivos sem restrição de lotação quando apenas tenham lugares sentados; 

ocupação máxima de 2/3 quando tenham lugares sentados e em pé;

Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

[Fase 2] (~ 28 de junho e até 31 de agosto):

Teletrabalho recomendado quando as atividades o permitam;

Eventos desportivos com público nas competições profissionais ou equiparadas, com lugares 

marcados e com regras de distanciamento e de acesso a definir pela DGS:

Em recintos desportivos, com 33 % da lotação;

Fora de recintos desportivos, com lotação e regras a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão sem marcação prévia;

Transportes coletivos sem restrição de lotação;

Táxis e TVDE com lotação limitada aos bancos traseiros.

ANEXO II

[a que se refere a alínea a) do n.º 2]

Matriz de Risco 
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 ANEXO III

(a que se refere o n.º 3)

Regras aplicáveis a concelhos de risco elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de 6 pessoas por grupo; em esplanada 

10 pessoas por grupo) até às 22:30 h;

Espetáculos culturais até às 22:30 h;

Casamentos e batizados com 50 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar e não alimentar até às 21:00 h;

Permissão de prática de todas as modalidades desportivas, sem público;

Permissão de prática de atividade física ao ar livre e em ginásios;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela Direção -Geral da Saúde (DGS);

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

Regras aplicáveis a concelhos de risco muito elevado:

Teletrabalho obrigatório quando as atividades o permitam;

Restaurantes, cafés e pastelarias (no interior, máximo de quatro pessoas por grupo; em es-

planadas, máximo de seis pessoas por grupo) até às 22:30 h durante a semana e até às 15:30 h 

ao fim de semana e feriados;

Espetáculos culturais até às 22:30 h;

Casamentos e batizados com 25 % da lotação;

Comércio a retalho alimentar até às 21:00 h durante a semana e até às 19:00 h ao fim de 

semana e feriados;

Comércio a retalho não alimentar até às 21:00 h durante a semana e até às 15:30 h ao fim 

de semana e feriados;

Permissão de prática de modalidades desportivas de médio risco, sem público;

Permissão de prática de atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de 

grupo;

Eventos em exterior com diminuição de lotação, a definir pela DGS;

Lojas de Cidadão com atendimento presencial por marcação.

114299906 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 74-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis em situação de calamidade, no âmbito da pandemia da 
doença COVID-19.

Por via da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, na sua redação 
atual, o Governo estabeleceu os critérios com vista à continuação da estratégia de levantamento 
de medidas de confinamento no âmbito do combate à pandemia da doença COVID -19. Nos termos 
da referida Resolução, ficaram definidas duas novas fases de desconfinamento, as fases 1 e 2.

Em simultâneo, foram estabelecidos os traços gerais das medidas sanitárias que seriam aplica-
das aos municípios considerados de risco elevado e de risco muito elevado em função da situação epi-
demiológica, a qual seria avaliada sobretudo com base no critério da incidência cumulativa a 14 dias.

Atento o exposto, nos termos do panorama geral definido pela Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, vem o Governo, pela presente, determinar quais as regras 
a aplicar até ao dia 28 de junho de 2021, sem prejuízo da revisão semanal no que ao âmbito de 
aplicação territorial destas medidas diz respeito. Assim, começam por ser definidas regras gerais, 
aplicáveis a todo o território nacional continental, sendo subsequentemente estabelecidas medidas 
especialmente aplicáveis aos municípios do território nacional continental conforme se enquadrem: 
i) na fase 1 e ii) na situação de «município de risco elevado».

Em primeiro lugar, em matéria de teletrabalho e desfasamento de horário fica definido que, 
para efeitos do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, na sua redação atual, a matéria de 
organização desfasada de horários e de teletrabalho em situações específicas (designadamente os 
trabalhadores que se encontrem abrangidos pelo regime excecional de proteção de imunodeprimidos 
e doentes crónicos) se aplica a todo o território nacional continental. No que respeita à matéria geral 
de teletrabalho (i.e. fora das situações de teletrabalho em situações específicas) prevista naquele 
decreto -lei, a mesma apenas é aplicável aos municípios de risco elevado.

Ainda em matéria de medidas gerais a aplicar a todo o território nacional continental, é de 
destacar a alteração das normas relativas à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 
no sentido de fixar uma estratégia de testagem mais alargada. Passa a estar prevista, por deter-
minação da autoridade de saúde, a possibilidade de realização de testes a trabalhadores que, 
independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natureza da relação jurídica, prestem 
atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores. Passa igualmente a estar sujeito 
à realização de testes, de acordo com as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS), 
quem pretenda assistir ou participar em eventos natureza cultural, desportiva, corporativa ou fa-
miliar, designadamente casamentos e batizados, sempre que o número de participantes exceda o 
definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos.

Adicionalmente, são de destacar as alterações promovidas em matéria de tráfego aéreo, aero-
portos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais. Foi alterado o tipo de testes admitidos para efeitos 
de possibilidade de realização de viagens, designadamente a previsão de apresentação de teste 
rápido de antigénio (TRAg) e, ainda, a possibilidade de adaptação daquelas regras, nomeadamente 
no que concerne à permissão de viagens não essenciais e à apresentação de testes, em face da 
implementação de certificados de vacinação, testagem e recuperação ou de outros comprovativos.

Quanto aos municípios que se enquadrem na fase 1, as medidas aplicáveis são, no essencial, 
as que resultam da Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho. Destas 
medidas destacam -se, a título de exemplo, as referidas infra.

As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com o 
horário do respetivo licenciamento. Em matéria de horários de funcionamento da restauração, passa 
a estar prevista a regra de admissão até às 00:00 h e de encerramento até à 01:00 h. Fica previsto 
um limite de seis pessoas no interior e 10 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas.

Os equipamentos culturais passam a encerrar à 01:00 h, ficando excluído o acesso, para efeitos 
de entrada, a partir das 00:00 h. Os demais estabelecimentos e equipamentos, de prestação de 
serviço, abertos ao público, passam a encerrar à 01:00 h.
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Os serviços públicos desconcentrados passam a prestar atendimento presencial sem neces-
sidade de recurso a marcação prévia, mantendo as lojas de cidadão o atendimento presencial 
mediante marcação, sem prejuízo da prestação desses serviços através dos meios digitais e dos 
centros de contacto com os cidadãos e as empresas.

Quanto aos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, a lotação fica 
limitada a 50 % do espaço em que sejam realizados. Quanto à prática de todas as atividades de 
treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de formação, fica admitida a presença de 
público desde que com lugares marcados, distanciamento, regras de acesso e com limite de lota-
ção correspondente a 33 % da lotação total do recinto desportivo. No caso da prática de todas as 
atividades de treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de formação, fora de recintos 
desportivos, é admitida a presença de público com limites de lotação e regras a definir pela DGS.

Quanto às medidas aplicáveis aos municípios de risco elevado, elas são, no essencial, as que 
eram anteriormente aplicáveis ao nível 1, correspondentes a 1 de maio, nos termos da Resolução 
do Conselho de Ministros n.º 19/2021, de 13 de março, embora com as adaptações previstas na 
Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, designadamente em matéria 
de horários de encerramento.

Assim:
Nos termos dos artigos 12.º e 13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua 

redação atual, por força do disposto no artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua re-
dação atual, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve:

1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
27 de junho de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.

2 — Determinar, sem prejuízo das competências dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas da economia, da administração interna, da Administração Pública, da saúde, do ambiente e das 
infraestruturas, as quais podem ser exercidas conjuntamente com os membros do Governo respon-
sáveis pelas respetivas áreas setoriais, quando aplicável, a adoção, em todo o território nacional con-
tinental, das seguintes medidas de caráter excecional, necessárias ao combate à doença COVID -19, 
bem como as previstas no regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante:

a) A fixação de regras de proteção da saúde individual e coletiva dos cidadãos;
b) A limitação ou condicionamento de acesso, circulação ou permanência de pessoas em espa-

ços frequentados pelo público, bem como a dispersão das concentrações superiores a 10 pessoas, 
salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) A limitação ou condicionamento de certas atividades económicas;
d) A fixação de regras de funcionamento de estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços;
e) A fixação de regras aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos;
f) O reconhecimento da necessidade de requisitar temporariamente bens ou serviços, nos ter-

mos a determinar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças 
e da administração interna;

3 — Reforçar, sem prejuízo dos números anteriores, que compete às forças e serviços de 
segurança, às polícias municipais e à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) 
fiscalizar o cumprimento do disposto na presente resolução, mediante:

a) O encerramento dos estabelecimentos e a cessação das atividades previstas no anexo I ao 
regime anexo à presente resolução e da qual faz parte integrante, bem como nos artigos 39.º e 46.º;

b) 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, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 
de março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação 
atual, por violação do disposto nos artigos 9.º, 39.º e 46.º do regime anexo à presente resolução 
e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do artigo 3.º do 
referido regime;
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c) O aconselhamento da não concentração de pessoas na via pública e a dispersão das 
concentrações superiores a 10 pessoas, salvo se todos forem pertencentes ao mesmo agregado 
familiar que coabite.

4 — Determinar a criação de uma estrutura de monitorização da situação de calamidade, coor-
denada pelo membro do Governo responsável pela área da administração interna, com faculdade de 
delegação, composta por representantes das áreas governativas definidas por despacho do Primeiro-
-Ministro e de representantes das forças e serviços de segurança e da Autoridade Nacional de Emer-
gência e Proteção Civil (ANEPC), para efeitos de acompanhamento regular da situação declarada.

5 — Determinar, no âmbito da declaração da situação de calamidade, o acionamento das 
estruturas de coordenação política territorialmente competentes.

6 — Estabelecer, no âmbito da proteção e socorro:

a) A manutenção do estado de prontidão das forças e serviços de segurança, dos serviços de 
emergência médica e de todos os agentes de proteção civil, com reforço de meios para eventuais 
operações de apoio na área da saúde pública;

b) A manutenção do funcionamento da Subcomissão COVID -19, no âmbito da Comissão Na-
cional de Proteção Civil, em regime de permanência, enquanto estrutura responsável pela recolha 
e tratamento da informação relativa ao surto epidémico em curso, garantindo uma permanente 
monitorização da situação;

c) A utilização, quando necessário, do sistema de avisos à população pela ANEPC.

7 — Recomendar às juntas de freguesia, no quadro da garantia de cumprimento do disposto 
no regime anexo à presente resolução, a sinalização, junto das forças e dos serviços de segurança, 
da polícia municipal e da ASAE, dos estabelecimentos a encerrar, para garantir a cessação das 
atividades previstas no anexo I ao regime anexo à presente resolução, bem como no artigo 42.º

8 — Determinar que, para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 3, as autoridades de saúde 
comunicam às forças e aos serviços de segurança do local de residência a aplicação das medidas 
de confinamento obrigatório a doentes com COVID -19, a infetados com SARS -CoV -2 e aos con-
tactos próximos em vigilância ativa.

9 — Determinar que, por decisão da administração regional de saúde e do departamento de 
saúde pública territorialmente competentes, podem ser constituídas equipas de acompanhamento 
dos cidadãos em situação de confinamento obrigatório, com representantes da autoridade de 
saúde local, proteção civil municipal, segurança social e, quando necessário, forças e serviços 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

10 — Reforçar que, durante o período de vigência da situação de calamidade, os cidadãos e as 
demais entidades têm, nos termos dos n.os 1 a 3 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua 
redação atual, o dever de colaboração, nomeadamente no cumprimento de ordens ou instruções das 
autoridades de saúde, dos órgãos e agentes responsáveis pela segurança interna e pela proteção 
civil e na pronta satisfação de solicitações que justificadamente lhes sejam feitas pelas entidades 
competentes para a concretização das medidas que justificam a presente declaração de calamidade.

11 — Determinar às forças e serviços de segurança, à ASAE e à Autoridade para as Condições 
do Trabalho o reforço das ações de fiscalização do cumprimento do disposto na presente resolução, 
seja na via pública, nos estabelecimentos comerciais e de restauração ou em locais de trabalho.

12 — Estabelecer que o Governo avalia, a todo o tempo, a monitorização da aplicação do 
quadro sancionatório por violação da presente resolução, com base no reporte efetuado pelas 
forças e pelos serviços de segurança ao membro do Governo responsável pela área da administra-
ção interna relativamente ao grau de acatamento das medidas adotadas pela presente resolução.

13 — Reforçar que a desobediência e a resistência às ordens legítimas das entidades compe-
tentes, quando praticadas durante a vigência da situação de calamidade e em violação do disposto 
no regime anexo à presente resolução, constituem crime e são sancionadas nos termos da lei penal, 
sendo as respetivas penas agravadas em um terço, nos seus limites mínimo e máximo, nos termos 
do n.º 4 do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual.
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14 — Determinar que:

a) Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de 
outubro, na sua redação atual, são considerados todos os municípios do território nacional continental;

b) Para efeitos do disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 79 -A/2020, de 1 de outubro, 
na sua redação atual, são considerados os municípios de risco elevado e muito elevado conforme 
previsto nos n.os 4 e 5 do artigo 2.º do regime anexo à presente resolução.

15 — Determinar que a publicação da presente resolução constitui para todos os efeitos legais 
cominação suficiente, designadamente para o preenchimento do tipo de crime de desobediência.

16 — Determinar que a presente resolução produz efeitos no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 9 de junho de 2021. — A Ministra de Estado e da Pre-
sidência, Mariana Guimarães Vieira da Silva.

ANEXO

[Regime da situação de calamidade a que se referem o n.º 2, a alínea b)
do n.º 3 e os n.os 7 e 13 da presente resolução]

CAPÍTULO I

Objeto e âmbito de aplicação

Artigo 1.º

Objeto

1 — O presente regime estabelece medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia 
SARS -CoV -2 e à doença COVID -19 no âmbito da declaração de situação de calamidade.

2 — O presente regime determina igualmente que o disposto no número anterior tem aplicação 
territorial em função da situação epidemiológica, nos termos do artigo seguinte.

Artigo 2.º

Âmbito de aplicação territorial

1 — Sem prejuízo dos números seguintes, o disposto no presente regime é aplicável a todo 
o território nacional continental.

2 — O disposto na secção I do capítulo III é especialmente aplicável aos municípios do terri-
tório nacional continental que estejam referidos no número seguinte, os quais, de acordo com os 
critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, se enqua-
dram na fase 1 da estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do combate 
à pandemia da doença COVID -19.

3 — O disposto na secção II do capítulo III é especialmente aplicável aos seguintes municípios, 
os quais, de acordo com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, 
de 4 de junho, em especial no seu n.º 4, são qualificados, para efeitos do presente regime, como 
«Municípios de risco elevado»:

a) Braga;
b) Lisboa;
c) Odemira;
d) Vale de Cambra.
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CAPÍTULO II

Disposições gerais aplicáveis a todo o território nacional continental

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., das autoridades de saúde pública, das unidades de cuidados e das forças 
de segurança bem como, mediante despacho do membro do Governo responsável pela área da 
saúde e da área setorial respetiva, quaisquer outros serviços, organismos, entidades ou estruturas 
da administração direta ou indireta do Estado.

Artigo 4.º

Uso de máscaras ou viseiras

1 — É obrigatório o uso de máscaras ou viseiras para o acesso ou permanência em lo-
cais de trabalho que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente regime sempre 
que o distanciamento físico recomendado pelas autoridades de saúde se mostre impraticável.

2 — A obrigação prevista no número anterior não é aplicável aos trabalhadores quando este-
jam a prestar o seu trabalho em gabinete, sala ou equivalente que não tenha outros ocupantes ou 
quando sejam utilizadas barreiras físicas impermeáveis de separação e proteção entre trabalhadores.

3 — Às situações previstas no presente artigo é aplicável, com as necessárias adaptações, 
o disposto no artigo 13.º -B do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual.

Artigo 5.º

Controlo de temperatura corporal

1 — Nos casos em que se mantenha a respetiva atividade nos termos do presente regime, 
podem ser realizadas medições de temperatura corporal por meios não invasivos, no controlo de 
acesso ao local de trabalho, a serviços ou instituições públicas, a estabelecimentos educativos, 
de ensino e de formação profissional, a espaços comerciais, culturais ou desportivos, a meios de 
transporte, a estabelecimentos de saúde, a estabelecimentos prisionais ou a centros educativos, 
bem como em estruturas residenciais.

2 — Podem igualmente ser sujeitos a medições de temperatura corporal as pessoas a que 
se refere o artigo seguinte.
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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°C.

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 6.º

Realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2

1 — Podem ser sujeitos à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da Direção -Geral da Saúde (DGS):

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 e visitantes de comunidades terapêuticas e comunidades de inser-

ção social, bem como dos centros de acolhimento temporário e centros de alojamento de emergência, 
de estruturas residenciais para idosos, unidades de cuidados continuados integrados da Rede Na-
cional 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 pro-
teção 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) Os trabalhadores que desempenham funções em serviços públicos;
f) Os trabalhadores afetos a explorações agrícolas e do setor da construção;
g) Os trabalhadores que, independentemente do vínculo laboral, da modalidade ou da natu-

reza da relação jurídica, prestem atividade em locais de trabalho com 150 ou mais trabalhadores.

2 — Nos casos em que o resultado dos testes efetuados ao abrigo do número anterior impos-
sibilite o acesso de um trabalhador ao respetivo local de trabalho, considera -se a falta justificada.

3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo com 
as normas e orientações da DGS quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza cultural, 
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desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que o número 
de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes em eventos.

4 — O acesso aos locais mencionados no número anterior pode ser impedido sempre que:

a) Exista recusa na realização de teste;
b) Não seja apresentado comprovativo de resultado negativo de teste laboratorial para despiste 

do SARS -CoV -2, realizado nos termos das orientações específicas da DGS;
c) Se verifique um resultado positivo no teste realizado.

5 — A realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 referidos no n.º 1 é determinada 
pelo responsável máximo do respetivo estabelecimento ou serviço, salvo:

a) No caso das alíneas d) e e), em que o é, respetivamente, por despacho do diretor -geral de 
Reinserção e Serviços Prisionais ou, quando for o caso, por iniciativa da entidade gestora de cada 
Loja de Cidadão nos termos determinados por orientação da DGS;

b) Nos casos das alíneas f) e g), em que o é por determinação da autoridade de saúde.

6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 
pelos respetivos encargos, são, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utili-
zadora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, da responsa-
bilidade do participante no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante 
o que seja aplicável;

7 — A realização de testes a que se refere o presente artigo é determinada de acordo com as 
orientações específicas da DGS.

8 — O disposto no presente artigo não prejudica o direito à proteção individual de dados, sendo 
expressamente proibido o registo do resultado do teste associado à identidade da pessoa, salvo 
com expressa autorização da mesma.

Artigo 7.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 Serviço Nacional de Saúde;

b) 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;

c) As medidas estritamente indispensáveis relativas ao tratamento de dados pessoais pelos 
serviços de saúde e pelos serviços municipais ou das freguesias, no âmbito das operações neces-
sárias à execução de inquéritos epidemiológicos, operações de rastreio e do plano de vacinação 
contra a COVID -19, designadamente para efeitos da concretização de contactos para inquérito 
epidemiológico, rastreio ou vacinação.

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-
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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.

Artigo 8.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.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a atividades, estabelecimentos, serviços, empresas ou equiparados

Artigo 9.º

Instalações, estabelecimentos e equipamentos encerrados

São encerradas as instalações, estabelecimentos e equipamentos referidos no anexo I ao 
presente regime e do qual faz parte integrante, sem prejuízo do disposto no artigo 11.º

Artigo 10.º

Exceções às regras de suspensão de atividades, encerramento de estabelecimentos e horários

Ficam excluídos do âmbito de aplicação de quaisquer regras fixadas no presente regime que 
incidam sobre matéria de suspensão de atividades, de encerramento de estabelecimentos ou de 
horários de abertura, funcionamento ou encerramento de estabelecimentos, independentemente 
do município em que se localizem ou da sua área:

a) Os 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) As farmácias e estabelecimentos de venda de medicamentos não sujeitos a receita médica;
c) Os estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional;
d) Os estabelecimentos turísticos e os estabelecimentos de alojamento local, bem como os 

estabelecimentos que garantam alojamento estudantil;
e) Os estabelecimentos que prestem atividades funerárias e conexas;
f) As atividades de prestação de serviços que integrem autoestradas, designadamente áreas 

de serviço e postos de abastecimento de combustíveis;
g) Os postos de abastecimento de combustíveis não abrangidos pela alínea anterior, bem como 

os 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 regime;

h) Os 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);

i) Os estabelecimentos situados no interior de aeroportos situados em território nacional con-
tinental, após o controlo de segurança dos passageiros.
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Artigo 11.º

Autorizações ou suspensões em casos especiais

1 — O membro do Governo responsável pela área da economia pode, com faculdade de 
delegação, mediante despacho:

a) Permitir a abertura de algumas instalações ou estabelecimentos referidos no anexo I ao 
presente regime ou no artigo 42.º, bem como o exercício de outras atividades de comércio a reta-
lho ou de prestação de serviços que venham a revelar -se essenciais com o evoluir da conjuntura;

b) Impor o exercício de algumas das atividades de comércio a retalho ou de prestação de 
serviços, caso se venha a revelar essencial para assegurar o regular abastecimento de bens 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 se venha a manifestar dispensável ou indesejável no âmbito 
do combate ao contágio e propagação do vírus.

2 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia e da saúde podem, 
mediante despacho, permitir a abertura de equipamentos referidos no anexo I ao presente regime 
ou no artigo 42.º

Artigo 12.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 pú-
blica, segurança ou fluidez do tráfego ou a restrição à circulação de determinados tipos de veículos;

b) Estabelece, conjuntamente com o membro do Governo responsável pela área da saúde, 
cercas sanitárias, mediante avaliação da situação de saúde pública;

c) Estabelece medidas específicas de controlo e fiscalização do disposto no presente regime, 
em articulação com outras áreas governativas, quando aplicável em razão da matéria.

Artigo 13.º

Disposições gerais aplicáveis a estabelecimentos ou locais abertos ao público

1 — Nos estabelecimentos que mantenham a respetiva atividade nos termos do presente re-
gime, independentemente do município em que se localizem, devem ser observadas as seguintes 
regras de ocupação, permanência e distanciamento físico:

a) A afetação dos espaços acessíveis ao público deve observar regras 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 metros 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.
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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 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.

4 — 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 estabelecimento.

Artigo 14.º

Venda e consumo de bebidas alcoólicas

1 — É proibida a venda de bebidas alcoólicas em áreas de serviço ou em postos de abaste-
cimento de combustíveis.

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 21:00 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, excetuando -se as esplanadas abertas dos estabelecimentos de restauração e 
similares devidamente licenciados para o efeito.

4 — No período após as 21:00 h e até às 06:00 h apenas é admitido o consumo de bebidas 
alcoólicas em estabelecimentos de restauração e similares, quer no interior quer nas esplanadas, 
no âmbito do serviço de refeições.

Artigo 15.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 16.º

Veículos particulares com lotação superior a cinco lugares

Os veículos particulares com lotação superior a cinco lugares apenas podem circular, 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 17.º

Feiras e mercados

1 — É permitido o funcionamento de feiras e mercados, mediante autorização do presidente da 
câmara municipal territorialmente competente, de acordo com as regras fixadas no número seguinte.



N.º 111 9 de junho de 2021 Pág. 88-(12)

Diário da República, 1.ª série

2 — Para cada recinto de feira ou mercado deve existir um plano de contingência para a doença 
COVID -19, disponibilizado no sítio do município na Internet e elaborado pelo município competente 
ou aprovado pelo mesmo, no caso de feiras e mercados sob exploração de entidades privadas.

Artigo 18.º

Funerais

1 — A realização de funerais está condicionada à adoção de medidas organizacionais que 
garantam a inexistência de aglomerados de pessoas e o controlo das distâncias de segurança, 
designadamente a fixação de um limite máximo de presenças, a determinar pela autarquia local 
que exerça os poderes de gestão do respetivo cemitério.

2 — Do limite fixado nos termos do número anterior não pode resultar a impossibilidade da 
presença no funeral de cônjuge ou unido de facto, ascendentes, descendentes, parentes ou afins.

SECÇÃO III

Medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo, aeroportos e fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

Artigo 19.º

Regras gerais aplicáveis ao tráfego aéreo e aos aeroportos

1 — Apenas é autorizado o tráfego aéreo com destino e a partir de Portugal continental de 
todos os voos de e para países que integram a União Europeia, de e para países associados ao 
Espaço Schengen (Liechtenstein, Noruega, Islândia e Suíça) e de e para o Reino Unido.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, é ainda autorizado o tráfego aéreo para:

a) Realização de viagens essenciais, considerando -se como tal as que são realizadas por mo-
tivos profissionais, de estudo, de reunião familiar, por razões de saúde ou por razões humanitárias;

b) Realização de viagens de e para países e regiões administrativas especiais cuja situação 
epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 30 de junho 
de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e constantes da 
lista a definir nos termos n.º 4 do artigo 21.º, sob reserva de confirmação de reciprocidade, ou de 
passageiros provenientes desses países ainda que realizem escala em países que constem da 
listagem prevista no n.º 4 do artigo 21.º;

c) Realização de viagens destinadas a permitir o regresso aos respetivos países de cidadãos 
estrangeiros que se encontrem em Portugal continental, desde que tais voos sejam promovidos 
pelas autoridades competentes de tais países, sujeitos a pedido e acordo prévio, e no respeito 
pelo princípio da reciprocidade;

3 — Os cidadãos estrangeiros sem residência legal em território nacional que façam escala 
em aeroporto nacional devem aguardar voo de ligação aos respetivos países em local próprio no 
interior do aeroporto.

4 — 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 aplicar medidas restritivas ao tráfego 
aéreo proveniente de determinados países ou permitir viagens não essenciais com origem ou para 
países não referidos nos n.os 1 e 2.

5 — A ANA — Aeroportos de Portugal, S. A. (ANA, S. A.), deve efetuar, nos aeroportos inter-
nacionais portugueses que gere, o rastreio de temperatura corporal por infravermelhos a todos os 
passageiros que chegam a território nacional continental.

6 — 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°C, devem ser encaminhados imediata-
mente para um espaço adequado à repetição da medição da temperatura corporal, devendo esses 
passageiros, se a avaliação da situação o justificar, ser sujeitos a teste rápido de antigénio (TRAg) 
para despiste da infeção por SARS -CoV -2.
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7 — 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.

Artigo 20.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de testagem

1 — As companhias aéreas só devem permitir o embarque dos passageiros de voos com 
destino ou escala em Portugal continental mediante a apresentação, no momento da partida, de 
comprovativo de realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou 
de teste rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com resultado ne-
gativo, realizado nas 72 ou 24 horas anteriores à hora do embarque, respetivamente, competindo 
às companhias aéreas a verificação da existência do referido teste no momento da partida, sem 
prejuízo de verificação aleatória, à chegada a território nacional continental, por parte da Polícia 
de Segurança Pública ou do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF).

2 — Os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros com residência legal em território con-
tinental, bem como o pessoal diplomático colocado em Portugal que, excecionalmente, não sejam 
portadores de comprovativo de realização de teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2 com 
resultado negativo nos termos do número anterior, devem realizar teste de amplificação de ácidos 
nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes de entrar em território con-
tinental, a expensas próprias, sendo, para o efeito, encaminhados pelas autoridades competentes.

3 — Os passageiros a que se refere o número anterior, bem como aqueles a quem seja de-
tetada uma temperatura corporal igual ou superior a 38°C e que realizem, por esse motivo, teste 
rápido de antigénio (TRAg) para despiste da infeção por SARS -CoV -2, aguardam em local próprio 
no interior do aeroporto até à notificação do resultado.

4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável a crianças que não tenham ainda 
completado 24 meses de idade.

5 — Os testes laboratoriais referidos nos n.os 2 e 10 são efetuados e disponibilizados pela 
ANA, S. A., através de profissionais de saúde habilitados para o efeito, podendo este serviço ser 
subcontratado.

6 — Aos cidadãos nacionais de países terceiros sem residência legal em território nacional que 
embarquem sem o teste a que se refere o n.º 1 deve ser recusada a entrada em território nacional.

7 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números anteriores.
8 — Para efeitos do disposto no presente artigo e no n.º 6 do artigo anterior, apenas são 

admitidos testes rápidos de antigénio (TRAg) que constem da lista comum de testes rápidos de 
antigénio para despiste da doença COVID -19 no espaço comunitário, acordada pelo Comité de 
Segurança da Saúde da União Europeia.

9 — Para efeitos do cumprimento do disposto no número anterior, os comprovativos de rea-
lização laboratorial de teste rápido de antigénio (TRAg) devem indicar, obrigatoriamente, o con-
junto de dados normalizados acordados pelo Comité de Segurança da Saúde da União Europeia.

10 — Os passageiros que embarquem com comprovativo de realização de teste rápido de 
antigénio (TRAg) que não cumpra os requisitos previstos nos n.os 8 e 9 devem realizar novo teste 
de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) ou teste rápido de antigénio (TRAg) à chegada, antes 
de entrar em território continental, a expensas próprias, devendo aguardar em local próprio, no 
interior do aeroporto, até à notificação do resultado.

11 — Para efeitos da alínea q) do artigo 2.º do Decreto -Lei n.º 28 -B/2020, de 26 de junho, 
na sua redação atual, não são considerados os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros 
com residência legal em território nacional e seus familiares na aceção da Diretiva 2004/38/CE 
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de abril de 2004, bem como o pessoal diplo-
mático colocado em Portugal, que embarquem sem o teste referido no n.º 1 em voos com 
origem em países africanos de língua oficial portuguesa e em voos de apoio ao regresso dos 
cidadãos nacionais ou titulares de autorização de residência em Portugal continental ou de 
natureza humanitária.
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Artigo 21.º

Regras aplicáveis ao tráfego aéreo em matéria de confinamento obrigatório

1 — Os passageiros dos voos com origem em países que integrem a lista a definir nos termos 
do n.º 4 devem cumprir, após a entrada em Portugal continental, um período de isolamento profilático 
de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde, não se considerando 
origem, para efeitos da presente norma, uma escala aeroportuária em qualquer desses países.

2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos passageiros de voos, independen-
temente da origem, que apresentem passaporte com registo de saída da África do Sul, do Brasil, 
da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores à sua chegada a Portugal.

3 — Estão excecionados do disposto nos números anteriores, devendo limitar as suas deslo-
cações ao essencial para o fim que motivou a entrada em território nacional, os passageiros que:

a) Se desloquem em viagens essenciais e cujo período de permanência em território nacional, 
atestado por bilhete de regresso, não exceda as 48 horas;

b) Se desloquem em viagens essenciais no âmbito dos eventos organizados pela Presidência 
Portuguesa do Conselho da União Europeia, independentemente do período de permanência;

c) Se desloquem exclusivamente para a prática de atividades desportivas integradas em com-
petições profissionais internacionais, constantes de lista a definir nos termos do número seguinte, 
desde que garantido o cumprimento de um conjunto de medidas adequadas à redução máxima de 
riscos de contágio, nomeadamente evitando contactos não desportivos, e a observância das regras 
e orientações definidas pela DGS.

4 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas dos negócios estrangeiros, da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e da aviação civil determinam, mediante despacho, 
a lista dos países a que se refere o n.º 1 e a lista de competições desportivas a que se aplica o 
disposto na alínea c) do número anterior.

5 — As companhias aéreas remetem, no mais curto espaço de tempo, sem exceder 24 horas 
após a chegada a Portugal continental, às autoridades de saúde a listagem dos passageiros pro-
venientes de voos, diretos ou com escala, com origem nos países que integram a lista prevista no 
número anterior, com vista a dar cumprimento ao disposto no n.º 1 e na alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º

6 — No âmbito da fiscalização do cumprimento do disposto no presente artigo, compete ao 
SEF, com base numa análise de risco, verificar o país de origem dos passageiros ou onde estes 
realizaram o teste para despiste da infeção por SARS -CoV -2, disponibilizando -o informaticamente 
às autoridades de saúde.

Artigo 22.º

Exceção às medidas aplicáveis em matéria de tráfego aéreo e aeroportos

O disposto nos artigos 19.º a 21.º não é aplicável:

a) A aeronaves de Estado e às Forças Armadas, a aeronaves que integram ou venham a in-
tegrar o Dispositivo Especial de Combate a Incêndios Rurais, a voos para transporte exclusivo de 
carga e correio, de emergência médica e a escalas técnicas para fins não comerciais;

b) A tripulantes das aeronaves.

Artigo 23.º

Medidas aplicáveis em matéria de fronteiras terrestres, marítimas e fluviais

1 — Os cidadãos que entrem em território nacional por via terrestre ou fluvial, provenientes dos 
países constantes da lista prevista no n.º 4 do artigo 21.º devem cumprir um período de isolamento 
profilático de 14 dias, no domicílio ou em local indicado pelas autoridades de saúde.
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2 — O disposto no número anterior é ainda aplicável aos cidadãos que, independentemente 
da origem, tenham saído da África do Sul, do Brasil, da Índia ou do Nepal nos 14 dias anteriores 
à sua chegada a Portugal.

3 — Para efeitos do presente artigo, são instituídos controlos móveis a viaturas de transporte 
coletivo de passageiros, autocaravanas e a viaturas ligeiras, com vista a informar os cidadãos dos 
deveres a que estão sujeitos.

4 — As forças de segurança e o SEF procedem à fiscalização do disposto nos números ante-
riores, sendo os dados de identificação dos cidadãos abrangidos pelo presente artigo transmitidos, 
no mais curto espaço de tempo, às autoridades de saúde para cumprimento do disposto na alínea b) 
do artigo 3.º, cabendo aos cidadãos o preenchimento do formulário na plataforma travel.sef.pt.

5 — O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 19.º, nos n.os 1, 8 e 9 do artigo 20.º e nos n.os 1 a 3 do 
artigo 21.º é aplicável, com as necessárias adaptações, ao embarque e desembarque de passagei-
ros e tripulações de navios de cruzeiro em portos localizados em território nacional continental, em 
termos a concretizar por despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da defesa 
nacional, da administração interna, da saúde e das infraestruturas.

Artigo 24.º

Regras de certificação

Mediante despacho dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da economia, negó-
cios estrangeiros, da administração interna, da saúde e da aviação civil podem ser fixadas regras 
distintas das definidas na presente secção, designadamente no que concerne à permissão de 
viagens não essenciais ou à apresentação de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) 
ou teste rápido de antigénio (TRAg), na sequência da implementação de certificados de vacinação, 
testagem e recuperação ou de comprovativos de vacinação.

SECÇÃO IV

Medidas aplicáveis a eventos, estruturas, estabelecimentos ou outras atividades
culturais, desportivas, recreativas ou sociais

Artigo 25.º

Eventos

1 — É permitida a realização eventos e celebrações nos termos do disposto nos números seguintes.
2 — A DGS define as orientações específicas para os seguintes eventos:

a) Cerimónias religiosas, incluindo celebrações comunitárias;
b) Eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e batizados, de acordo com os limites 

previstos nas alíneas b) dos n.os 2 dos artigos 39.º e 45.º, respetivamente;
c) Eventos de natureza corporativa realizados em espaços adequados para o efeito, designa-

damente salas de congressos, estabelecimentos turísticos, recintos adequados para a realização 
de feiras comerciais e espaços ao ar livre, com diminuição de lotação;

d) Outros eventos, sejam realizados em interior, ao ar livre ou fora de recintos fixos, com di-
minuição de lotação e de acordo com as orientações específicas da DGS.

3 — Sem prejuízo do número anterior, na ausência de orientação da DGS, salvo nos casos 
da alínea d) do número anterior em que a realização do evento depende da existência das orien-
tações específicas da DGS, os organizadores dos eventos devem observar, com as necessárias 
adaptações, o disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º, bem como nos artigos 37.º e 44.º, consoante o 
que seja aplicável quanto aos espaços de restauração nestes envolvidos, devendo os participantes 
usar máscara ou viseira nos espaços fechados.
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4 — Os eventos com público realizados fora de estabelecimentos destinados para o efeito 
devem ser precedidos de avaliação de risco, pelas autoridades de saúde locais, para determinação 
da viabilidade e condições da sua realização.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica a realização de eventos em formato 
digital ou através de meios telemáticos.

Artigo 26.º

Museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e similares

1 — É permitido o funcionamento de museus, monumentos, palácios, sítios arqueológicos e 
similares desde que se:

a) Observem as normas e as instruções definidas pela DGS referentes ao distanciamento fí-
sico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras previstas no presente regime;

b) Garanta que cada visitante dispõe de uma área mínima de 20 metros quadrados e de uma 
distância mínima de 2 metros para qualquer outra pessoa que não seja membro do mesmo agre-
gado familiar que coabite;

2 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente regime, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.

Artigo 27.º

Eventos de natureza cultural

1 — É permitido o funcionamento das salas de espetáculos, de exibição de filmes cinematográ-
ficos e similares, bem como de outros eventos de natureza cultural realizados ao ar livre, desde que:

a) Sejam observadas, com as devidas adaptações, as regras definidas nos n.os 1 e 2 do artigo 13.º;
b) Sejam observadas as normas e as instruções definidas pela DGS para estes equipamentos 

culturais, designadamente, referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, 
etiqueta respiratória e as demais regras previstas no presente regime.

2 — Nas áreas de consumo de cafetaria, restauração e bebidas destes equipamentos culturais 
devem respeitar -se as disposições do presente regime, bem como as orientações definidas pela 
DGS para o setor da restauração.

Artigo 28.º

Atividade física e desportiva

1 — A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada nos termos previstos nos artigos 40.º e 46.º

2 — Para efeitos do presente regime, 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.

Artigo 29.º

Medidas no âmbito das estruturas residenciais

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 
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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, sem 
prejuízo do cumprimento das orientações específicas da DGS:

a) 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) A obrigatoriedade do uso de máscaras cirúrgicas por todos os profissionais destas estruturas;
c) A realização de testes a todos os residentes caso seja detetado um caso positivo em qual-

quer contacto;
d) A disponibilização de equipamento de âmbito municipal ou outro, caso seja necessário o 

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) A 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;

f) O 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) A 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) A manutenção do acompanhamento pelas equipas multidisciplinares.

2 — Os testes de diagnóstico de SARS -CoV -2 são realizados por um profissional de saúde, 
sendo os respetivos resultados globalmente comunicados ao responsável da direção técnica da 
estrutura residencial, ficando este sujeito a sigilo profissional.

3 — Em caso de deteção de casos positivos, a entidade responsável pela análise dos resultados 
comunica a identificação dos visados diretamente ao responsável da direção técnica da estrutura 
residencial, o mais brevemente possível, de forma a prevenir contágios.

4 — Para efeitos dos n.os 2 e 3 pode haver lugar ao tratamento de dados pessoais na medida 
do estritamente indispensável.

Artigo 30.º

Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, bingos ou similares

É permitido o funcionamento dos estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, casinos, 
bingos ou similares, desde que:

a) Observem as orientações e as instruções definidas especificamente para o efeito pela DGS 
referentes ao distanciamento físico, higiene das mãos e superfícies, etiqueta respiratória e as regras 
previstas no presente regime;

b) Possuam um protocolo específico de limpeza e higienização das zonas de jogo;
c) Não permaneçam no interior dos estabelecimentos frequentadores que não pretendam 

consumir ou jogar.

Artigo 31.º

Equipamentos de diversão e similares

1 — É permitido o funcionamento de equipamentos de diversão e similares desde que:

a) Observem as orientações e instruções definidas pela DGS, em parecer técnico especifica-
mente elaborado para o efeito;



N.º 111 9 de junho de 2021 Pág. 88-(18)

Diário da República, 1.ª série

b) Funcionem em local autorizado, nos termos legais, pela autarquia local territorialmente 
competente;

c) Cumpram o previsto no Decreto -Lei n.º 268/2009, de 29 de setembro, na sua redação atual, 
e na demais legislação aplicável.

2 — Os equipamentos de diversão e similares autorizados a funcionar nos termos do número 
anterior estão sujeitos à fiscalização das entidades competentes nos termos do presente regime.

Artigo 32.º

Cuidados pessoais, de saúde, de bem -estar e estética

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, em ginásios ou em estabelecimentos similares;
d) Termas e spas ou estabelecimentos afins.

Artigo 33.º

Atividades em contexto académico

É proibida, no âmbito académico do ensino superior, a realização de festejos, bem como de 
atividades lúdicas ou recreativas.

Artigo 34.º

Parques infantis

É permitido o funcionamento, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS:

a) De parques infantis, mediante autorização do presidente da câmara municipal territorial-
mente competente;

b) De parques de diversão infantil de natureza privada.

CAPÍTULO III

Disposições especiais aplicáveis a determinados municípios

Artigo 35.º

Prevalência

As disposições do presente capítulo são normas especiais quanto aos municípios aos quais 
o mesmo é aplicável, prevalecendo sobre qualquer norma contrária ou incompatível prevista no 
presente regime.

SECÇÃO I

Medidas aplicáveis a municípios que se enquadrem na fase 1

Artigo 36.º

Horários em municípios de fase 1

1 — As atividades de comércio de retalho alimentar e não alimentar funcionam de acordo com 
o horário do respetivo licenciamento.
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2 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições no estabelecimento, à 01:00 h, ficando excluído o acesso ao público para novas admis-
sões a partir das 00:00 h.

3 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 

service) ou o 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).

4 — Os equipamentos culturais cujo funcionamento seja admitido nestes municípios encerram 
à 01:00 h, ficando excluído o acesso, para efeitos de entrada, a partir das 00:00 h.

5 — Os demais estabelecimentos e equipamentos que prestem serviços, estejam abertos ao 
público e aos quais não se apliquem os números anteriores encerram à 01:00 h.

6 — O disposto no número anterior não é aplicável aos eventos de natureza familiar, desig-
nadamente casamentos e batizados.

7 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

8 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.

Artigo 37.º

Restauração e similares em municípios de fase 1

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar 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 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a seis pessoas no interior ou a 
10 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 2 do artigo anterior;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, desig-
nadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.
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6 — 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.

7 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas no n.º 2.

8 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o disposto nos n.os 1 a 6.

9 — 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 
determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respe-
tivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 38.º

Serviços públicos em municípios de fase 1

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial sem necessidade 
de recurso a marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial mediante marcação prévia.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 13.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

5 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-
mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 39.º

Eventos em municípios de fase 1

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é permitida a realização eventos e celebrações nos 
termos do disposto no artigo 25.º

2 — Nos municípios de fase 1, nos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos e ba-
tizados, não é permitida uma aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço em 
que sejam realizados.

Artigo 40.º

Atividade física e desportiva em municípios de fase 1

É permitida, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS:

a) A prática de todas as atividades de treino e competitivas profissionais e equiparadas, desde 
que sem público;

b) A prática de todas as atividades de treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões de 
formação, sendo admitida a presença de público desde que com lugares marcados, distanciamento 
e com limite de lotação correspondente a 33 % da lotação total do recinto desportivo;

c) A prática de todas as atividades de treino e competitivas amadoras, incluindo de escalões 
de formação, fora de recintos desportivos, sendo admitida a presença de público com limites de 
lotação e regras a definir pela DGS;

d) A prática de atividade física ao ar livre e em ginásios e academias.
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Artigo 41.º

Transportes em municípios de fase 1

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar, quando existam lugares sentados e em pé, a lotação máxima de 2/3 da sua ca-
pacidade para o transporte terrestre, fluvial e marítimo, não existindo restrições de lotação quando 
o transporte seja assegurado exclusivamente através de lugares sentados.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.

SECÇÃO II

Medidas aplicáveis a municípios de risco elevado

Artigo 42.º

Encerramento de instalações e estabelecimentos em municípios de risco elevado

Sem prejuízo do elencado no anexo I ao presente regime, são encerradas as seguintes ins-
talações e estabelecimentos:

a) Circos;
b) Parques de diversões e parques recreativos e similares para crianças, sem prejuízo do 

disposto na alínea a) do artigo 34.º;
c) Quaisquer locais destinados a práticas desportivas de lazer, salvo para a prática desportiva 

admitida nos termos do artigo 46.º;
d) Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores;
e) Praças, locais e instalações tauromáquicas;
f) As seguintes instalações desportivas, salvo para a prática desportiva admitida nos termos 

do artigo 46.º e das orientações da DGS:

i) Campos de rugby e similares;
ii) Pavilhões ou recintos fechados;
iii) Ringues de boxe, artes marciais e similares;
iv) Pavilhões polidesportivos;
v) Estádios;

g) Casinos;
h) Estabelecimentos de jogos de fortuna ou azar, como bingos ou similares;
i) Restaurantes e similares, cafetarias, casas de chá e afins, podendo, no entanto, funcionar 

nos termos dos artigos 14.º e 44.º;
j) Termas e spas ou estabelecimentos afins;
k) Parques aquáticos, sem prejuízo do acesso dos trabalhadores para efeitos de cuidado dos 

animais;
l) Equipamentos de diversão e similares.

Artigo 43.º

Horários em municípios de risco elevado

1 — Apenas podem abrir ao público antes das 10:00 h os estabelecimentos que não tenham 
encerrado ao abrigo do disposto no Decreto n.º 3 -A/2021, de 14 de janeiro, bem como, nos termos 
em que sejam admitidos ao abrigo do presente capítulo, os salões de cabeleireiro, os barbeiros, 
os institutos de beleza, os restaurantes e similares, as cafetarias, as casas de chá e afins e as 
instalações desportivas.
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2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as atividades de comércio a retalho 
alimentar e não alimentar e de prestação de serviços em estabelecimentos em funcionamento nos 
termos do presente capítulo encerram às 21:00 h.

3 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 
refeições no estabelecimento, às 22:30 h.

4 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplicam -se os horários referidos no número anterior, 
sem prejuízo de, fora daqueles períodos, ser possível a entrega nos quartos dos hóspedes (room 

service) ou o 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).

5 — Os equipamentos culturais, designadamente museus, monumentos, palácios, sítios ar-
queológicos e similares, bem como as instalações desportivas onde ocorra prestação de serviços, 
cujo funcionamento seja admitido nestes municípios encerram às 22:30 h.

6 — No caso de estabelecimentos autorizados a funcionar durante 24 horas por dia ficam os 
mesmos autorizados a reabrir a partir das 08:00 h.

7 — Os horários de funcionamento dos estabelecimentos de comércio a retalho ou de prestação 
de serviços podem ser limitados ou modificados por despacho do membro do Governo responsável 
pela área da economia.

Artigo 44.º

Restauração e similares em municípios de risco elevado

1 — Os estabelecimentos de restauração e similares, independentemente da área de venda ou 
prestação de serviços, podem funcionar 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 — O funcionamento de estabelecimentos de restauração e similares também é permitido 
caso se verifiquem as seguintes condições:

a) A observância das instruções especificamente elaboradas para o efeito pela DGS, bem 
como das regras e instruções previstas no presente regime;

b) Não seja admitida a permanência de grupos superiores a seis pessoas no interior ou a 
10 pessoas nos espaços ou serviços de esplanadas abertas, salvo, em ambos os casos, se todos 
forem pertencentes ao mesmo agregado familiar que coabite;

c) O cumprimento dos horários referidos no n.º 3 do artigo anterior;
d) O recurso a mecanismos de marcação prévia, a fim de evitar situações de espera para 

atendimento no espaço exterior.

3 — Para efeitos da alínea b) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, desig-
nadamente:

a) As que se enquadrem no conceito de esplanada aberta nos termos do Decreto -Lei n.º 48/2011, 
de 1 de abril, na sua redação atual, desde que ao ar livre; ou

b) Qualquer espaço do estabelecimento, desde que exterior e ao ar livre.

4 — Para efeitos do número anterior, quando os espaços tenham uma estrutura ou cobertura, 
tal não obsta à qualificação como esplanada aberta, desde que aquelas estejam rebatidas ou 
removidas de forma a que o espaço não esteja totalmente coberto e permita a circulação de ar.

5 — Às esplanadas que não integrem o conceito de esplanada aberta são aplicáveis as regras 
dos estabelecimentos de restauração e similares em interior.

6 — 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.
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7 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas no n.º 2.

8 — Aos estabelecimentos de restauração e similares integrados em estabelecimentos turísticos 
ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se o disposto nos n.os 1 a 6.

9 — 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 
determinar aos seus trabalhadores, desde que com o seu consentimento, a participação nas respe-
tivas atividades, ainda que as mesmas não integrem o objeto dos respetivos contratos de trabalho.

Artigo 45.º

Eventos em municípios de risco elevado

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é permitida a realização eventos e celebrações nos 
termos do disposto no artigo 25.º

2 — Nos municípios de risco elevado, nos eventos de natureza familiar, incluindo casamentos 
e batizados, não é permitida uma aglomeração de pessoas em lotação superior a 50 % do espaço 
em que sejam realizados.

Artigo 46.º

Atividade física e desportiva em municípios de risco elevado

A prática de atividade física e desportiva, em contexto de treino e em contexto competitivo, 
pode ser realizada sem público, desde que no cumprimento das orientações definidas pela DGS.

Artigo 47.º

Serviços públicos em municípios de risco elevado

1 — Os serviços públicos desconcentrados prestam o atendimento presencial preferencial-
mente mediante marcação prévia.

2 — As lojas de cidadão mantêm o atendimento presencial por marcação.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a continuidade e reforço da prestação 

dos serviços através dos meios digitais e dos centros de contacto com os cidadãos e as empresas.
4 — Aos serviços abrangidos pelo presente artigo aplica -se o disposto no n.º 3 do artigo 13.º 

e o disposto na Resolução do Conselho de Ministros n.º 88/2020, de 14 de outubro, em tudo o que 
não contrariar o presente regime.

5 — Sem prejuízo do atendimento presencial previamente agendado nos serviços, o atendi-
mento prioritário previsto no Decreto -Lei n.º 58/2016, de 29 de agosto, é realizado sem necessidade 
de marcação prévia.

Artigo 48.º

Transportes em municípios de risco elevado

1 — As entidades públicas ou privadas responsáveis por transporte coletivo de passageiros 
devem assegurar a lotação máxima de 2/3 da sua capacidade para o transporte terrestre, fluvial e 
marítimo que se realize de ou para municípios de risco elevado ou no interior destes.

2 — No transporte em táxi e no transporte individual e remunerado de passageiros em veículos 
descaracterizados a partir de plataforma eletrónica, os bancos dianteiros não podem ser utilizados 
pelos passageiros.
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ANEXO I

[a que se referem a alínea a) do n.º 3 e o n.º 7 da presente resolução e os artigos 9.º,
o artigo 11.º e no artigo 42.º do regime anexo à presente resolução]

1 — Atividades recreativas, de lazer e diversão:

Discotecas, bares e salões de dança ou de festa;
Parques de diversões, parques recreativos e similares, sem prejuízo do disposto no artigo 34.º;
Outros locais ou instalações semelhantes às anteriores.

2 — Atividades em espaços abertos, espaços e vias públicas ou espaços e vias privadas 
equiparadas a vias públicas:

Desfiles e festas populares ou manifestações folclóricas ou outras de qualquer natureza.

3 — Espaços de jogos e apostas:

Salões de jogos e salões recreativos.

4 — Atividades de restauração:

Bares e afins.

114311999 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 86-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

A pandemia da doença COVID -19 encontra -se numa fase de crescimento, associada à pre-
sença e proliferação de variantes de preocupação, registando -se um aumento da incidência, bem 
como do número de infetados e internados.

Nesse sentido, justifica -se a adoção de novas medidas de mitigação e contenção, bem como 
o reforço da necessidade de manter todos os cuidados que nos têm acompanhado desde o início 
desta pandemia.

Na sequência da revisão semanal do âmbito de aplicação territorial das medidas de contenção 
e mitigação da doença COVID -19, fica determinado que os seguintes municípios são considerados 
«municípios de risco elevado» para efeitos de aplicabilidade daquelas medidas até à próxima revi-
são: Alcochete, Alenquer, Arruda dos Vinhos, Avis, Braga, Castelo de Vide, Faro, Grândola, Lagoa, 
Lagos, Montijo, Odemira, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Porto, Rio Maior, Santarém, São 
Brás de Alportel, Sardoal, Setúbal, Silves, Sines, Sousel, Torres Vedras e Vila Franca de Xira.

Por sua vez, para além dos municípios de Albufeira, Lisboa e Sesimbra — aos quais continua a 
ser aplicável as medidas respeitantes aos «municípios de risco muito elevado», conforme já ocorria 
na semana transata — sucede que, dada a verificação de duas avaliações acima dos 240 casos 
por 100 mil habitantes, os municípios de Almada, Amadora, Barreiro, Cascais, Constância, Loulé, 
Loures, Mafra, Mira, Moita, Odivelas, Oeiras, Olhão, Seixal, Sintra e Sobral de Monte Agraço passam 
a enquadrar -se nas medidas respeitantes aos «municípios de risco muito elevado».

Em acréscimo à revisão semanal do âmbito de aplicação territorial das medidas de contenção 
e mitigação da doença COVID -19, considerando a situação epidemiológica agravada que se regista 
nos municípios que se encontram sujeitos às regras de «risco elevado» e «risco muito elevado», 
os cidadãos que aí se encontrem devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem 
como em espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, 
todos os dias da semana no período compreendido entre as 23:00 h e as 05:00 h.

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos artigos 12.º e 13.º 

do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, por força do disposto no ar-
tigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, da Base 34 da Lei n.º 95/2019, de 
4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve:

1 — Alterar o n.º 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na 
sua redação atual, o qual passa a ter a seguinte redação:

«3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
b) 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, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto nos artigos 3.º -A, 9.º, 39.º, 41.º -A, 48.º -A e 49.º do regime anexo à pre-
sente resolução e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos do 
artigo 3.º do referido regime;

c)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »
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2 — Alterar os artigos 2.º e 3.º -A do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros 
n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual, os quais passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
2 — O disposto na secção I do capítulo III é especialmente aplicável aos municípios do terri-

tório nacional continental que não estejam referidos nos números seguintes, os quais, de acordo 
com os critérios definidos na Resolução do Conselho de Ministros n.º 70 -B/2021, de 4 de junho, 
se enquadram na fase 1 da estratégia do levantamento de medidas de confinamento no âmbito do 
combate à pandemia da doença COVID -19.

3 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) Alcochete;
b) Alenquer;
c) Arruda dos Vinhos;
d) Avis;
e) Braga;
f) Castelo de Vide;
g) Faro;
h) Grândola;
i) Lagoa;
j) Lagos;
k) Montijo;
l) Odemira;
m) Palmela;
n) Paredes de Coura;
o) Portimão;
p) Porto;
q) Rio Maior;
r) Santarém;
s) São Brás de Alportel;
t) Sardoal;
u) Setúbal;
v) Silves;
w) Sines;
x) Sousel;
y) Torres Vedras;
z) Vila Franca de Xira.

4 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

a) Albufeira;
b) Almada;
c) Amadora;
d) Barreiro;
e) Cascais;
f) Constância;
g) Lisboa;
h) Loulé;
i) Loures;
j) Mafra;
k) Mira;
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l) Moita;
m) Odivelas;
n) Oeiras;
o) Olhão;
p) Seixal;
q) Sesimbra;
r) Sintra;
s) Sobral de Monte Agraço.

Artigo 3.º -A

[...]

1 — Sem prejuízo do número seguinte, é proibida a circulação de e para a Área Metropolitana 
de Lisboa no período compreendido entre as 15:00 h do dia 2 de julho de 2021 e as 06:00 h do dia 
5 de julho de 2021, 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.

2 —   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »

3 — Aditar às secções II e III do capítulo III do regime anexo à Resolução do Conselho de 
Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual, respetivamente, os artigos 41.º -A 
e 48.º -A, com a seguinte redação:

«Artigo 41.º -A

Limitações à circulação em municípios de risco elevado

Em municípios de risco elevado, diariamente, no período compreendido entre as 23:00 h e 
as 05:00 h, os cidadãos devem abster -se de circular em espaços e vias públicas, bem como em 
espaços e vias privadas equiparadas a vias públicas, e permanecer no respetivo domicílio, 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 48.º -A

Limitações à circulação em municípios de risco muito elevado

Em municípios de risco muito elevado é aplicável o disposto no artigo 41.º -A.»

4 — Determinar que a presente resolução entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação.

Presidência do Conselho de Ministros, 1 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

114372562 
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 PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS

Resolução do Conselho de Ministros n.º 91-A/2021

Sumário: Altera as medidas aplicáveis a determinados municípios no âmbito da situação de cala-
midade.

A situação epidemiológica em Portugal mantém -se numa fase de aumento do nível de inci-
dência, do número de infetados e do número de internados. Atenta esta circunstância, continua a 
justificar -se a vigência da situação de calamidade, sendo a mesma prorrogada, em todo o território 
nacional continental, até às 23:59 h do dia 25 de julho de 2021.

Concomitantemente, na sequência da revisão semanal do âmbito de aplicação territorial das 
medidas de contenção e mitigação da doença COVID -19, determina -se que aos concelhos de 
Albergaria -a -Velha, Alenquer, Aveiro, Azambuja, Bombarral, Braga, Cartaxo, Constância, Ílhavo, 
Lagoa, Matosinhos, Óbidos, Palmela, Paredes de Coura, Portimão, Rio Maior, Salvaterra de 
Magos, Santarém, Setúbal, Sines, Torres Vedras, Trancoso, Trofa, Viana do Alentejo, Vila Nova 
de Famalicão, Vila Nova de Gaia e Viseu se aplicarão as regras correspondentes aos «concelhos 
de risco elevado», enquanto que aos concelhos de Albufeira, Alcochete, Almada, Amadora, Arruda 
dos Vinhos, Avis, Barreiro, Cascais, Faro, Lagos, Lisboa, Loulé, Loures, Lourinhã, Mafra, Mira, 
Moita, Montijo, Mourão, Nazaré, Odivelas, Oeiras, Olhão, Porto, Santo Tirso, São Brás de Alportel, 
Seixal, Sesimbra, Silves, Sintra, Sobral de Monte Agraço, Vagos e Vila Franca de Xira se aplicarão 
as regras correspondentes aos «concelhos de risco muito elevado».

Por outro lado, esclarece -se que — sem prejuízo das regras sobre testes no âmbito de esta-
belecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras estruturas e respostas 
dedicadas a crianças e jovens e rastreios efetuados nomeadamente nestes locais — os menores 
de 12 anos ficam dispensados da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção 
por SARS -CoV -2 para efeitos do presente regime.

É ainda determinado que aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a 
partir das 19:00 h, o funcionamento de estabelecimentos de restauração em concelhos de risco 
elevado e muito elevado, para efeitos de serviço de refeições no interior do estabelecimento, ape-
nas é permitido, salvo algumas exceções, desde que os clientes apresentem Certificado Digital 
COVID da UE ou sejam portadores de um teste com resultado negativo realizado nos termos da 
presente resolução.

Adicionalmente, uma regra idêntica será aplicável em estabelecimentos turísticos ou de aloja-
mento local localizados em território nacional continental, ficando o acesso aos mesmos, indepen-
dentemente do dia da semana ou do horário — e, também neste caso, sem prejuízo de algumas 
exceções previstas na presente resolução —, dependente da apresentação, pelos clientes, no 
momento do check -in, de Certificado Digital COVID da UE ou de um teste com resultado negativo, 
a realizar nos termos desta mesma resolução.

Assim:
Nos termos do artigo 12.º do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, dos artigos 12.º e 

13.º do Decreto -Lei n.º 10 -A/2020, de 13 de março, na sua redação atual, por força do disposto no 
artigo 2.º da Lei n.º 1 -A/2020, de 19 de março, na sua redação atual, da Base 34 da Lei n.º 95/2019, 
de 4 de setembro, do artigo 17.º da Lei n.º 81/2009, de 21 de agosto, do artigo 19.º da Lei n.º 27/2006, 
de 3 de julho, na sua redação atual, e da alínea g) do artigo 199.º da Constituição, o Conselho de 
Ministros resolve:

1 — Alterar os n.os 1 e 3 da Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, 
na sua redação atual, os quais passam a ter a seguinte redação:

«1 — Declarar, na sequência da situação epidemiológica da COVID -19, até às 23:59 h do dia 
25 de julho de 2021, a situação de calamidade em todo o território nacional continental.
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3 — [...]:

a) [...];
b) 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, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 48/95, de 15 de 
março, na sua redação atual, do artigo 6.º da Lei n.º 27/2006, de 3 de julho, na sua redação atual, 
por violação do disposto nos artigos 9.º, 9.º -A, 41.º -A a 44.º e 48.º -A a 51.º do regime anexo à 
presente resolução e, ainda, do confinamento obrigatório por quem a ele esteja sujeito nos termos 
do artigo 3.º do referido regime.

c) [...]»

2 — Alterar os artigos 2.º, 6.º, 19.º, 44.º, 50.º e 51.º do regime anexo à Resolução do Conselho 
de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, na sua redação atual, os quais passam a ter a seguinte 
redação:

«Artigo 2.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...]:

a) Albergaria -a -Velha;
b) Alenquer;
c) Aveiro;
d) Azambuja;
e) Bombarral;
f) Braga;
g) Cartaxo;
h) Constância;
i) Ílhavo;
j) Lagoa;
k) Matosinhos;
l) Óbidos;
m) Palmela;
n) Paredes de Coura;
o) Portimão;
p) Rio Maior;
q) Salvaterra de Magos;
r) Santarém;
s) Setúbal;
t) Sines;
u) Torres Vedras;
v) Trancoso;
w) Trofa;
x) Viana do Alentejo;
y) Vila Nova de Famalicão;
z) Vila Nova de Gaia;
aa) Viseu.

4 — [...]:

a) Albufeira;
b) Almada;
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c) Alcochete;
d) Amadora;
e) Arruda dos Vinhos;
f) Avis;
g) Barreiro;
h) Cascais;
i) Faro;
j) Lagos;
k) Lisboa;
l) Loulé;
m) Loures;
n) Lourinhã;
o) Mafra;
p) Mira;
q) Moita;
r) Montijo;
s) Mourão;
t) Nazaré;
u) Odivelas;
v) Oeiras;
w) Olhão;
x) Porto;
y) Santo Tirso;
z) São Brás de Alportel;
aa) Seixal;
bb) Sesimbra;
cc) Silves;
dd) Sintra;
ee) Sobral de Monte Agraço;
ff) Vagos;
gg) Vila Franca de Xira.

Artigo 6.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — Deve ainda ser sujeito à realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, de acordo 

com as normas e orientações da DGS, quem pretenda assistir ou participar em eventos de natureza 
cultural, desportiva, corporativa ou familiar, designadamente casamentos e batizados, sempre que 
o número de participantes exceda o definido pela DGS para efeitos de testagem de participantes 
em eventos, devendo os organizadores do evento solicitar e verificar o cumprimento do disposto 
na presente disposição.

4 — [...]:

a) [Anterior alínea d).]
b) [Anterior alínea a).]
c) [Anterior alínea b).]
d) [Anterior alínea c).]

5 — [...].
6 — A responsabilidade pela realização de testes de diagnóstico de SARS -CoV -2, bem como 

pelos respetivos encargos, são, no caso dos referidos nas alíneas f) e g) do n.º 1, da empresa utili-
zadora ou beneficiária final dos serviços prestados e, no caso dos referidos no n.º 3, da responsa-
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bilidade do participante no evento ou do interessado em aceder aos locais ali referidos, consoante 
o que seja aplicável, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 3.

7 — [...].
8 — [...].
9 — [...].

Artigo 19.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) [...];
b) Realização de viagens de e para países, regiões administrativas especiais e entidades e 

autoridades territoriais não reconhecidas como países por pelo menos um Estado -Membro, cuja 
situação epidemiológica esteja de acordo com a Recomendação (UE) 2020/912 do Conselho, de 
30 de junho de 2020, e respetivas atualizações, respeitantes a ligações aéreas com Portugal e 
constantes da lista a definir nos termos n.º 4 do artigo 23.º, sob reserva de confirmação de recipro-
cidade, ou de passageiros provenientes desses países ainda que realizem escala em países que 
constem da listagem prevista no n.º 4 do artigo 23.º;

c) [...].

3 — [...].
4 — [...].
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].

Artigo 44.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) A observância do disposto no número seguinte, quando aplicável;
b) [Anterior alínea a).]
c) [Anterior alínea b).]
d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]

3 — Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de restauração ao abrigo do número anterior, para efeitos 
de serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido para os clientes que 
apresentem Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, 
de 25 de junho, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo, realizado nos termos 
do artigo 9.º -B.

4 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada:

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permitido, 
nos horários previstos no n.º 3 do artigo anterior, independentemente da realização de teste, bem 
como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso 
a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento;
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b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores 
ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os 
casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

5 — Para efeitos do n.º 2 e da alínea a) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, 
designadamente:

a) [...];
b) [...].

6 — (Anterior n.º 4.)

7 — (Anterior n.º 5.)

8 — (Revogado.)

9 — (Anterior n.º 6.)

10 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas nos n.os 2 a 4.

11 — (Anterior n.º 9.)

Artigo 50.º

[...]

1 — [...].
2 — [...].
3 — [...].
4 — Os estabelecimentos de restauração e similares encerram, para efeitos de serviço de 

refeições no estabelecimento, até às 22:30 h.
5 — [...].
6 — [...].
7 — [...].
8 — [...].

Artigo 51.º

[...]

1 — [...].
2 — [...]:

a) A observância do disposto no número seguinte, quando aplicável;
b) [Anterior alínea a).]
c) [Anterior alínea b).]
d) [Anterior alínea c).]
e) [Anterior alínea d).]

3 — Aos sábados, domingos e feriados, bem como às sextas -feiras a partir das 19:00 h, o 
funcionamento de estabelecimentos de restauração ao abrigo do número anterior, para efeitos 
de serviço de refeições no interior do estabelecimento, apenas é permitido para os clientes que 
apresentem Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, 
de 25 de junho, ou sejam portadores de um teste com resultado negativo, realizado nos termos 
do artigo 9.º -B.
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4 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada:

a) Para a permanência dos cidadãos em esplanadas abertas, cujo funcionamento é permitido, 
nos horários previstos no n.º 4 do artigo anterior, independentemente da realização de teste, bem 
como para a mera entrada destes cidadãos no interior do estabelecimento para efeitos de acesso 
a serviços comuns, designadamente o acesso a instalações sanitárias e a sistemas de pagamento;

b) Aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais fornecedores 
ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em ambos os 
casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.

5 — Para efeitos do n.º 2 e da alínea a) do número anterior consideram -se esplanadas abertas, 
designadamente:

a) [...];
b) [...].

6 — (Anterior n.º 4.)

7 — (Anterior n.º 5.)

8 — (Revogado.)

9 — (Anterior n.º 6.)

10 — Nas áreas de consumo de comidas e bebidas (food -courts) dos conjuntos comerciais 
deve prever -se a organização do espaço por forma a evitar aglomerações de pessoas e a respeitar, 
com as devidas adaptações, as orientações da DGS para o setor da restauração, aplicando -se as 
regras previstas nos n.os 2 a 4.

11 — (Anterior n.º 9.)»

3 — Aditar ao regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de 
junho, na sua redação atual, os artigos 6.º -A, 9.º -A e 9.º -B, com a seguinte redação:

«Artigo 6.º -A

Exceções às regras sobre testagem

Sem prejuízo do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo anterior e de rastreios a efetuar, 
designadamente em estabelecimentos educativos, de ensino e de formação profissional ou outras 
estruturas e respostas dedicadas a crianças e jovens, os menores de 12 anos estão dispensados 
da obrigação de se sujeitarem a testes de despistagem da infeção por SARS -CoV -2 para efeitos 
do presente regime.

Artigo 9.º -A

Estabelecimentos turísticos ou de alojamento local

1 — O acesso a estabelecimentos turísticos ou a estabelecimentos de alojamento local, 
independentemente do dia da semana ou do horário, depende da apresentação, pelos clientes, 
no momento do check -in, de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do Decreto -Lei 
n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, ou de um teste com resultado negativo, realizado nos termos do 
artigo seguinte.

2 — A exigência de apresentação de teste com resultado negativo nos termos do número 
anterior é dispensada aos trabalhadores dos espaços ou estabelecimentos bem como a eventuais 
fornecedores ou prestadores de serviços que habilitem o funcionamento dos mesmos, exceto, em 
ambos os casos, se a respetiva testagem for exigida ao abrigo de outras normas.
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3 — Sem prejuízo do número seguinte, aos estabelecimentos de restauração e similares 
integrados em estabelecimentos turísticos ou em estabelecimentos de alojamento local aplica -se 
o disposto nos n.os 1 a 9 dos artigos 44.º e 51.º, consoante o que seja aplicável.

4 — O disposto no número anterior, na parte respeitante à testagem a que se refere o n.º 3 dos 
artigos 44.º e 51.º, não é aplicável aos hóspedes desse estabelecimento turístico ou de alojamento 
local que já tenham cumprido o disposto no n.º 1.

5 — O presente artigo é norma especial e prevalece sobre o artigo 10.º

Artigo 9.º -B

Certificado ou teste para acesso a estabelecimentos

Para efeitos do disposto no artigo anterior e nos n.os 3 dos artigos 44.º e 51.º, consoante o 
que seja aplicável:

a) É admitida a apresentação de Certificado Digital COVID da UE admitido nos termos do 
Decreto -Lei n.º 54 -A/2021, de 25 de junho, sendo equivalente à apresentação de teste com resul-
tado negativo;

b) É admitida, em matéria de testagem:

i) A realização laboratorial de teste de amplificação de ácidos nucleicos (TAAN) nas 72 horas 
anteriores à sua apresentação;

ii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), verificado por entidade certificada, nas 
48 horas anteriores à sua apresentação;

iii) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, nas 24 horas 
anteriores à sua apresentação, na presença de um profissional de saúde ou da área farmacêutica 
que certifique a realização do mesmo e o respetivo resultado;

iv) A realização de teste rápido de antigénio (TRAg), na modalidade de autoteste, no momento, 
à porta do estabelecimento ou do espaço cuja frequência se pretende, com a supervisão dos res-
ponsáveis pelos mesmos.»

4 — Revogar o artigo 3.º -A, a alínea b) do n.º 3 do artigo 21.º, o n.º 8 do artigo 44.º e o n.º 8 
do artigo 51.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 de junho, 
na sua redação atual.

5 — Determinar, sem prejuízo do número seguinte, que a presente resolução entra em vigor 
no dia seguinte ao da sua publicação.

6 — Determinar que o n.º 2 da presente resolução, na parte respeitante à alteração ao n.º 3 
dos artigos 44.º e 51.º do regime anexo à Resolução do Conselho de Ministros n.º 74 -A/2021, de 9 
de junho, relativo à testagem, produz efeitos a partir das 15:30 h do dia seguinte ao da publicação 
da presente resolução.

Presidência do Conselho de Ministros, 8 de julho de 2021. — O Primeiro -Ministro, António 

Luís Santos da Costa.

114398734 


