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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

96.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 8 de setembro de 2021 

 
 

 
 
 
 
AATTAA  DDAA  9944ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0088..1111  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Sr. Presidente da 
Câmara, a Senhora Vereadora Sónia 
Alexandra da Silva Paixão dos Santos 
Bernardo Lopes e os Senhores Vereadores 
António Manuel Lopes Marcelino, João Manuel 
Ferreira Calado e Fernando Manuel Palminha 
Martins, por não terem estado presentes na 
reunião a que respeita a ata. 
O Senhor Vereador Nuno Miguel Ribeiro 
Vasconcelos Botelho também não participou 
na votação) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441155//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  2277  DDEE  AAGGOOSSTTOO  EE  11  DDEE  
SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002211,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  DDOOCCUUMMEENNTTOOSS  DDEE  
HHAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  EE  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAAUUÇÇÃÃOO,,  
AAPPRREESSEENNTTAADDOOSS  PPEELLAA  EENNTTIIDDAADDEE  
AADDJJUUDDIICCAATTÁÁRRIIAA,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  EESSCCOOLLAARR  PPAARRAA  
OO  AANNOO  LLEETTIIVVOO  DDEE  22002211//22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures, mediante deliberação 

para o efeito tomada pela Câmara Municipal, 
desenvolveu um procedimento aquisitivo do 
tipo concurso público, com publicitação no 
Jornal Oficial da União Europeia, ao abrigo do 
disposto nos artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 
18.º e 20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro (com 
a redação anterior às alterações introduzidas 
pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, concurso 
desenvolvido sob o número de processo 
54135/DCA/2021, com vista à celebração de 
contratos de aquisição de serviços de 
transporte escolar para o Município de Loures, 
por lotes, em número de 11, válidos para o 
ano letivo de 2021/2022; 

 
B. Por deliberação tomada pela Câmara 

Municipal de Loures, na sua 93.ª Reunião 
Ordinária, realizada no dia 28 de julho de 
2021, foi adjudicada a prestação de serviços a 
que se refere o presente procedimento para os 
Lotes 2, 6, 7 e 11 à concorrente Traviama – 
Transportes Terrestres de Passageiros, Lda., 
porquanto essa mesma entidade apresentou o 
mais baixo preço para cada um dos respetivos 
lotes, sendo, portanto, ordenada em 1.º lugar 
em cada um deles; 

 
C. A 13 de agosto de 2021, foi a Traviama - 

Transportes Terrestres de Passageiros, Lda. 
Notificada dessa adjudicação (anexo I), sendo-
lhe concedido o prazo de 3 (três) dias úteis, a 
contar da notificação, de acordo com os 
artigos 81.º e 83.º-A, do identificado CCP, para 
apresentar os documentos de habilitação, 
exigidos na Cláusula 9.ª do Programa de 
Concurso; 
 

D. A 18 de agosto de 2021, fim do prazo de 3 
(três) dias úteis, a adjudicatária enviou alguns 
documentos de habilitação, tendo-se 
verificado que o Certificado de Registo 
Criminal do gerente da empresa estava fora 
do prazo de validade, a Declaração emitida 
conforme modelo constante do anexo II ao 
Código dos Contratos Públicos estava 
indevidamente preenchida [incorreta 
identificação da alínea i) do n.º 1 do artigo 55.º 
do CCP] e que o Certificado do Registo 
Criminal da empresa estava em falta; 
 

E. A 24 e 25 de agosto de 2021, veio a Traviama 
- Transportes Terrestres de Passageiros, Lda. 
enviar os documentos e informar (anexo II) 
que não lhe tinha sido possível entregar 
anteriormente em virtude de os intervenientes 
se encontrarem de férias e dependerem de 
entidades terceiras; 
 

F. A 27 de agosto de 2021, a adjudicatária 
solicitou igualmente o alargamento do prazo 
de entrega da garantia bancária (anexo III), 
tendo vindo a comprovar, no dia útil 
imediatamente seguinte, a efetiva prestação 
da caução através da garantia bancária n.º 
00125-02-227-5958; 

DELIBERAÇÕES 
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G. Nos termos do n.º 3 do artigo 86.º do CCP, 

quando o adjudicatário não apresentar os 
documentos de habilitação por facto que não 
lhe seja imputável, o órgão competente para a 
decisão de contratar deve conceder-lhe, em 
função das razões invocadas, um prazo 
adicional para a apresentação dos 
documentos em falta, sob pena de caducidade 
da adjudicação; 
 

H. Nos termos dos artigos 90.º e 91.º do CCP, o 
adjudicatário deve prestar caução, mediante a 
comprovação dessa prestação junto da 
entidade adjudicante, sendo que a 
adjudicação só caduca se, por facto imputável 
ao adjudicatário, a caução exigida não for 
prestada, em tempo e nos termos 
estabelecidos; 
 

I. Na formação e na execução dos contratos 
públicos, bem como no desenvolvimento da 
atividade municipal em geral, devem, entre 
outros, ser respeitados os princípios da 
prossecução do interesse público e da 
proteção dos direitos e interesses dos 
cidadãos, da boa administração, bem como da 
proporcionalidade – Conforme n.º 1 do artigo 
1.º do CCP e artigos 4.º, 5.º e 7.º todos do 
Código do Procedimento Administrativo 
(Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na 
sua redação atual); 
 

J. O objeto do contrato a celebrar é a aquisição 
de serviços de transportes escolares e que há 
premência que o contrato respetivo seja 
outorgado o mais brevemente possível, face à 
necessidade de garantir o atempado início da 
sua execução em coincidência com o início do 
ano letivo de 2021/2022, e, verificando-se que 
o órgão competente para a decisão de 
contratar é a Câmara Municipal de Loures, 
não se antevendo, como viável e possível, que 
esta reunisse extraordinariamente antes do dia 
8 de setembro; 
 

K. O ato de deferimento de alargamento do prazo 
de entrega dos documentos de habilitação da 
adjudicatária, e de aceitação dos que foram 
entregues fora de prazo, bem como o ato de 
deferimento do alargamento do prazo de 
prestação da caução e aceitação da entrega 
da garantia bancária, foram praticados por 
mim, enquanto Presidente da Câmara 
Municipal, mediante decisões datadas, 
respetivamente, de 27 de agosto e 1 de 
setembro de 2021 (anexos IV e V);  
 

L. A norma legal que fundamenta a prática dos 
atos pelo Presidente da Câmara Municipal, 

com caráter excecional, é a que consta do n.º 
3, do artigo 35.º, do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual (Lei que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais); 
 

M. O órgão competente para a decisão de 
contratar é a Câmara Municipal, tendo em 
conta o preço contratual global a pagar pelo 
Município de Loures, à luz do disposto na 
alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na alínea b) do 
n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, (repristinado pela Resolução da 
Assembleia da República n.º 86/2011, de 11 
de abril), na alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, 
nos artigos 17.º, 18.º, na alínea a) do n.º 1 do 
artigo 20.º e nos artigos 36.º, 38.º, 67.º, 290.º-
A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do CCP; 
 

N. Sendo a Câmara Municipal o órgão 
competente para a decisão de contratar, os 
atos praticados pelo Presidente da Câmara 
Municipal carecem de ser ratificados, nos 
termos previstos na norma referida no 
considerando que antecede sob a letra L; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3, do artigo 35.º, do Anexo I, da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação (Lei que aprova o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais), ratificar os atos de 
deferimento de alargamento do prazo de entrega 
dos documentos de habilitação da adjudicatária, e 
de aceitação dos que foram entregues fora de 
prazo, bem como de deferimento do alargamento 
do prazo de prestação da caução e aceitação da 
entrega da garantia bancária, praticados pelo 
Presidente da Câmara Municipal, respetivamente, 
em 27 de agosto e 1 de setembro de 2021 
(anexos IV e V), todos relacionados com o 
procedimento do tipo concurso público, com 
publicitação no Jornal Oficial da União Europeia, 
com vista à celebração de contratos de aquisição 
de serviços de transporte escolar para o 
Município de Loures, por lotes, em número de 11, 
válidos para o ano letivo de 2021/2022.  
 
Loures, 1 de setembro 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 e 
da Senhora Vereadora e do Senhor Vereador 
eleitos pelo Partido Social Democrata. 
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Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista, não tendo participado na votação o 
Sr. Vereador Nuno Miguel Ribeiro 
Vasconcelos Botelho) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441166//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  
DDIIRREEIITTOO  DDEE  SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEE  SSOOBBRREE  LLOOTTEE  DDEE  
TTEERRRREENNOO  SSIITTOO  NNAA  RRUUAA  SSÃÃOO  FFRRAANNCCIISSCCOO  
XXAAVVIIEERR,,  EEMM  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  AA  FFAAVVOORR  
DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  
DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  
BBOOBBAADDEELLAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azóia, São João da Talha e Bobadela veio 
solicitar ao Município de Loures autorização 
para a construção de um edifício de 
Balneários e Refeitório de apoio aos Serviços 
Operacionais, com condições atualmente não 
existentes, na parcela de terreno municipal, 
com a área de 875 m2, situada na Rua São 
Francisco Xavier, em Santa Iria de Azóia, 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela; 
 

B. A parcela acima identificada encontra-se 
ocupada com o Estaleiro da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, porém, nunca foi 
formalizada; 
 

C. Por deliberação tomada na 6.ª Reunião 
Ordinária do Executivo da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, realizada em 2 de junho 
de 2021 e na 1.ª Reunião da 14.ª Sessão 
Ordinária da Assembleia da União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela, realizada em 14 de 
junho de 2021, foram aprovadas as condições 
do contrato a celebrar com o Município de 
Loures; 
 

D. Foi emitido parecer favorável pelo 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística; 
 

E. Ao direito de superfície a constituir é atribuído 
o valor patrimonial tributário de 224.081,55€ 
(duzentos e vinte e quatro mil e oitenta e um 
euros e cinquenta e cinco cêntimos). 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea g) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
autorizar a constituição do direito de superfície a 
favor da União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela, sobre o 
lote de terreno com a área total de 875 m2, 
situado na Rua São Francisco Xavier, em Santa 
Iria de Azóia, União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela, descrito 
na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures 
sob a ficha 604 da Freguesia de Santa Iria de 
Azóia e inscrito na matriz predial urbana sob o 
artigo 5841 da União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, nos 
termos e condições que constam da minuta 
anexa à presente proposta. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Contrato de 
Constituição de Direito de Superfície a favor da 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441177//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS,,  PPAARRAA  AASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS,,  PPAARRAA  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDAA  CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO  AAOOSS  
MMEEMMBBRROOSS  DDAASS  MMEESSAASS  NNOO  AATTOO  EELLEEIITTOORRAALL  
PPAARRAA  AA  EELLEEIIÇÇÃÃOO  DDOOSS  ÓÓRRGGÃÃOOSS  DDAASS  
AAUUTTAARRQQUUIIAASS  LLOOCCAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No próximo dia 26 de setembro terá lugar a 

realização do ato eleitoral para a Eleição dos 
Órgãos das Autarquias Locais, o que 
implicará, nos termos do disposto nos artigos 
9.º e 10.º da Lei n.º 22/99, de 21 de abril, com 
as alterações introduzidas pela Lei n.º 
18/2014, de 10 de abril, o pagamento, a cada 
um dos membros das mesas de voto das 
freguesias e uniões de freguesias do 
Município de Loures, de uma compensação no 
valor atualizado de 51,93€ (cinquenta e um 
euros e noventa e três cêntimos); 
 

B. A obrigatoriedade do pagamento da 
compensação aos membros das mesas é 
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competência legal da Secretaria Geral do 
Ministério da Administração Interna, no âmbito 
da organização do ato eleitoral; 
 

C. Por motivos de logística no processamento do 
pagamento das compensações aos membros 
da mesa de voto, o legislador estipulou que o 
Ministério da Administração Interna efetua as 
necessárias transferências de verbas aos 
municípios, nos termos do artigo 10.º da 
referida Lei n.º 22/99; 
 

D. Ao abrigo do princípio da articulação e 
complementaridade de funções, e por razões 
de natureza logística, assume relevante 
interesse público que a transferência da 
referida verba às freguesias e uniões das 
freguesias pelos municípios possa ser 
efetuada, uma vez que devido ao fator de 
proximidade local são aquelas autarquias as 
mais indicadas para a concretização do 
pagamento das devidas compensações. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da Lei 
Orgânica n.º 1/2001, de 14 de agosto, na sua 
atual redação, que aprovou a Lei Eleitoral dos 
Órgãos das Autarquias Locais, bem como do n.º 
1 do artigo 9.º da Lei n.º 22/99, de 21 de abril, na 
sua atual redação; e ainda dos artigos 4.º, 32.º e 
117.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, delibere 
aprovar a transferência para as Freguesias de 
Bucelas, de Fanhões, de Loures e de Lousa e 
para as Uniões das Freguesias de Camarate, 
Unhos e Apelação, de Moscavide e Portela, de 
Sacavém e Prior Velho, de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela, de Santo Antão e 
São Julião do Tojal e de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas, para pagamento da 
compensação pelo desempenho das funções de 
membros de mesa no ato eleitoral para a Eleição 
dos Órgãos das Autarquias Locais que terá lugar 
no dia 26 de setembro de 2021, dos montantes 
seguintes: 
 

FREGUESIAS 
N.º de 
mesas 

N.º 
Membros 

Valor a 
transferir 

Bucelas 7 35 1.817,55 € 

Fanhões 5 25 1.298,25 € 

Loures 31 155 8.049,15 € 

Lousa 4 20 1.038,60 € 

Camarate, 
Unhos e 
Apelação 

34 170 8.828,10 € 

FREGUESIAS 
N.º de 
mesas 

N.º 
Membros 

Valor a 
transferir 

Moscavide e 
Portela 24 120 6.231,60 € 

Sacavém e 
Prior Velho 

21 105 5.452,65 € 

Santa Iria de 
Azóia, São 

João da Talha 
e 

Bobadela 

42 210 10.905,30 € 

Santo Antão e 
São Julião do 

Tojal 
10 50 2.596,50 € 

Santo António 
dos 

Cavaleiros e 
Frielas 

23 115 5.971, 95 € 

 
Rubrica Orçamental – 02.03.04.05.01.02 
Classificação Analítica – 94.1.1.1.23 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441199//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  EENNSSIINNOO  
PPRROOFFIISSSSIIOONNAALL  EEMM  TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EE  
LLOOGGÍÍSSTTIICCAA  ––  IIPPTTRRAANNSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures, como um dos 

promotores do IPTrans - Instituto Profissional 
de Transportes e Logística, constituído pela 
AEPTL - Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística, tendo 
como parceiros a ANTRAM - Associação 
Nacional de Transportes Públicos Rodoviários 
e a FECTRANS - Federação dos Sindicatos de 
Transportes e Comunicações, tem valorizado 
o papel relevante desta escola ao nível da 
qualificação de jovens e adultos, através da 
oferta educativa de ensino secundário e 
básico de dupla certificação escolar e 
profissional que tem promovido, sendo uma 
referência no concelho de Loures e uma 
alternativa ao ensino regular; 
 

B. A importância do ensino profissional em 
Loures e nomeadamente do IPTrans, tem-se 
destacado pela sua contribuição na formação 
integral de novos quadros, proporcionando-
lhes preparação adequada para o exercício 
profissional qualificado, com vista a uma 
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inserção laboral que corresponda às novas 
exigências do mercado de trabalho; 
 

C. O ano letivo 2020/2021, foi marcado pela 
consolidação de várias cursos, projetos e 
parcerias que promovem e interagem com 
este sistema de ensino, valorizando e 
reforçando a articulação entre a educação 
escolar e a formação profissional, contribuindo 
deste modo para a afirmação do modelo 
conceptual e organizacional do IPTrans; 
 

D. O processo de consolidação económico-
financeira da AEPTL tem vindo a prosseguir, 
tendo visto aprovadas 3 novas turmas de 
cursos profissionais (CP) para  o ano letivo de 
2021/2024, a abertura de 2 cursos de 
educação formação (CEF) de 8º ano e de 9º 
ano para os períodos de 2021/2023 e 
2021/2022, sendo que com esta aprovação se 
aumentará os rendimentos  provenientes do 
Ministério da Educação a partir do corrente 
ano letivo, atingindo 80 novos alunos em 
turmas de CP e 46 nas duas novas turmas dos 
CEF, prevendo-se assim 283 novos alunos; 
 

E. Se continua a apostar no reforço da 
especialização do IPTrans em Transportes & 
Logística, abrindo-se igualmente  no próximo 
ano letivo meia turma do novo curso, 
Técnico/a de Condução de Veículos de 
Transporte Rodoviário, assim como os cursos 
de Gestão de Transportes, Logística e Tráfego 
de Assistência em Escala,  o curso de 
Informática de Gestão, acrescendo 2 novos 
CEF, de Cuidador/a de Crianças e Jovens 
(8.ºano), Operador/a de Informática (9.º ano), 
contando ainda com o CP de Técnico/a de 
Ação Educativa; 
 

F. O IPTrans irá abraçar um novo desafio no 
âmbito dos processos de autorização de 
abertura dos Cursos Técnicos Superiores 
Profissionais, concretamente de Logística 
(Instituto Politécnico de Setúbal), de 
Tecnologias e Programação de Sistemas de 
Informação (Instituto Politécnico de Tomar) e 
de Acompanhamento de Crianças (Instituto 
Politécnico de Santarém) já a partir do ano 
letivo de 2021/2022,os quais serão 
ministrados pelos Institutos Politécnicos em 
parceria com esta escola profissional e nas 
instalações do IPTrans; 
 

G. A situação económico -  financeira da AEPTL, 
apesar do ligeiro crescimento do nº de turmas 
aprovadas em 2020, verificou-se um 
decréscimo dos subsídios à exploração, 
devido à conclusão do projeto 
ERASMUS+VETMO4TL – Mobilidade na 

Educação e Formação Profissional para 
Transportes e Logística, e, em 2019 do projeto 
CLDS 3G – Rede em Movimento, tendo havido 
uma melhoria dos resultados e um saldo de 
tesouraria positivo em 2020, sendo que a 
situação em 2021 vai ser bastante exigente, 
pois continuam os repetidos atrasos nos 
financiamentos do Programa Operacional da 
Região de Lisboa, do Centro Qualifica (2020/ 
2021), geradores de grandes custos 
financeiros para a escola; 
 

H. Neste contexto, as dificuldades de tesouraria 
têm vindo a ser colmatadas com o recurso a 
“factoring” junto de instituição financeira 
(Millennium BCP) e dos apoios concedidos 
pela Câmara Municipal de Loures nos últimos 
anos, (2013 - 30 mil euros; 2014 - 60 mil 
euros; 2015 - 60 mil euros; 2016 - 60 mil 
euros; 2017 - 60 mil euros; 2018 - 
60 mil euros; 2019 - 60 mil euros; 2020 - 60 mil 
euros), no valor total de 450 mil euros, 
correspondentes ao compromisso de apoiar o 
investimento realizado; 
 

I. A AEPTL pretende continuar a apostar neste 
projeto educativo, carecendo no entanto de 
um  equilíbrio  de tesouraria, face às várias 
obrigações mensais e ao endividamento 
estrutural, que advém de compromissos 
contratualizados em 2006 com a Câmara 
Municipal de Loures e ao esforço financeiro de 
1 milhão e 275 mil euros, resultantes da 
construção das novas instalações, conjugado 
com a não realização do apoio acordado com 
o Município, no valor de 600.000,00€ - Acordo 
Técnico Financeiro firmado entre as duas 
entidades; 
 

J. É firme vontade da Autarquia em assegurar o 
funcionamento do IPTrans através da 
formalização de um contrato-programa em 
fase de elaboração, valorizando a importância 
desta escola e o seu contributo na formação e 
qualificação profissional para o concelho de 
Loures, não inviabilizando a sua atividade e 
continuidade, e desta forma, cumprir com os 
compromissos imediatos de ordem financeira 
referentes aos próximos meses; 
 

K. É firme vontade da Autarquia, continuar a 
apoiar o percurso do IPTrans em termos 
educativos e o seu contributo na formação 
profissional no concelho de Loures, assim 
como na materialização da sua missão, visão 
e objetivos estratégicos, viabilizando a sua 
atividade e continuidade e, desta forma, 
cumprir com o seu plano anual de atividades; 
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L. É firme vontade da Autarquia, apoiar o 
IPTrans e o ensino profissional de qualidade 
que promove, nomeadamente pelo nível de 
empregabilidade alcançado, oferta pedagógica 
e proximidade com os parceiros e o território 
em que se implanta;  
 

M. É firme vontade da Autarquia apoiar a 
sustentabilidade financeira do IPTrans, 
reconhecendo o seu contributo em termos 
educativos para o concelho de Loures, na 
prossecução e reforço dos seus projetos, no 
sentido de alcançar no próximo ano letivo 
20121/2022, maior estabilidade financeira; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
da alínea o) do n.º 1 do artigo 33 da Lei 75/2013 
de 12 de setembro, conceder um apoio financeiro 
de 60.000,00 € à Associação para o Ensino 
Profissional em Transportes e Logística - IPTrans. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021. 

 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442200//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  LLOOTTEESS  44,,  55  EE  66;;  AA  NNÃÃOO  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLOOTTEE  22  CCOOMM  AA  
CCOONNSSEEQQUUEENNTTEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  EE  AA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTAARR;;  --  AASS  MMIINNUUTTAASS  
DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS;;  RREELLAATTIIVVAA  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  
CCOONNTTIINNUUAADDAA  DDEE  BBEENNSS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  
AALLIIMMEENNTTAARR  PPAARRAA  OOSS  RREEFFEEIITTÓÓRRIIOOSS  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  EE  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, e pelo Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
lançado o concurso público, em agrupamento 
de entidades adjudicantes, em conformidade 
com o previsto no artigo 16.º n.º 1, alínea c), 
artigo 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea a), e 39.º, 

todos do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), concurso desenvolvido sob o n.º de 
processo 54062/DCA/2021, com vista à 
celebração de contratos para a aquisição 
continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, a saber: Produtos Hortícolas e Fruta 
(Lote 1), Carnes e Seus Produtos (Lote 2), 
Produtos de Padaria e Pastelaria (Lote 3), 
Produtos Congelados e Ultracongelados (Lote 
4), Pescado Fresco (Lote 5), Produtos de 
Mercearia, Azeite, Bebidas e  Laticínios (Lote 
6) com vista à satisfação das necessidades 
diárias e também de necessidades pontuais 
(eventos e iniciativas municipais); 
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise e avaliação 
das propostas apresentadas pelos 
concorrentes; 
 

C. Subsequentemente, os concorrentes foram 
notificados do Relatório Preliminar para se 
pronunciarem, por escrito, ao abrigo do direito 
de audiência prévia;  
 

D. Tendo-se procedido à audiência prévia e 
relativamente aos Lotes 1 e 3, houve lugar à 
apresentação de observações, ao abrigo 
desse direito, por parte de algumas 
concorrentes, nada tendo sido dito em relação 
aos Lotes 2, 4, 5 e 6; 
 

E. É premente a celebração dos contratos para a 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar, em ordem a satisfazer as 
necessidades do Município de Loures e dos 
SIMAR que motivaram o lançamento do 
presente procedimento aquisitivo; 
 

F. Nos termos do disposto no número 2 do artigo 
73.º do CCP, no caso de a adjudicação ser 
feita por lotes, poder existir uma decisão de 
adjudicação para cada lote, podendo tais 
decisões ocorrer em momentos distintos; 
 

G. O júri deliberou elaborar um Relatório Final, 
designado como Relatório Final A, nele 
integrando apenas os Lotes 2, 4, 5 e 6, em 
virtude de as observações apresentadas 
poderem eventualmente originar uma 
alteração à admissão, exclusão ou ordenação 
das propostas apresentadas para os Lotes 1 e 
3 e consequentemente obrigar a nova 
Audiência Prévia, constituindo este último 
facto o fundamento para que, associado aos 
fundamentos supra referidos, se elabore um 
Relatório Final  autónomo - Relatório Final B - 
respeitante aos Lotes 1 e 3; 
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H. O júri elaborou assim o Relatório Final A, que 
aqui se anexa, cabendo, agora, submeter ao 
órgão competente para a decisão de contratar, 
a Câmara Municipal de Loures, esse Relatório 
Final, com vista à aprovação do mesmo, o 
qual integra proposta de adjudicação para 
cada um dos lotes em causa, sendo que o 
Relatório Final carecerá de ser, igualmente, 
submetido ao órgão competente para contratar 
dos SIMAR para o mesmo propósito; 
 

I. A despesa decorrente deste procedimento não 
produz efeitos financeiros no corrente ano e foi 
verificado, nesta data, que a mesma está 
prevista na rubrica 0303 020106 2018 A 81, 
conforme PRC n.º 1223/2021, datada de 
26/03/2021, só se produzindo efeitos 
financeiros a partir de março de 2022; 
 

J. Adjudicadas que sejam as propostas das 
concorrentes em cada um dos lotes, se mostra 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta dos contratos 
a celebrar, minutas essas que se anexam; 
 

K. Resulta assim para o Lote 4 a proposta de 
adjudicação à concorrente SaborFrio, 
Unipessoal, Lda, pelo preço global anual no 
montante de €122.200,36, decorrente da soma 
do preço unitário do Município de Loures de 
€105.025,25, com o preço unitário dos SIMAR 
de€17.175,11, correspondendo um preço 
global trienal de €366.600,08, desdobrado em 
€315.075,75 para o Município de Loures e 
€51.525,33 para os SIMAR, valores aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor;  
 

L. Resulta assim para o Lote 5 a proposta de 
adjudicação à concorrente Mafripeixe – 
Comércio de Peixe, pelo preço global anual no 
montante de €47.535,40, decorrente da soma 
do preço unitário do Município de Loures de 
€43.249,00, com o preço unitário dos SIMAR 
de €4.286,40, correspondendo um preço 
global trienal de €142.606,20, desdobrado em 
€129.747,00 para o Município de Loures e 
€12.859,20 para os SIMAR, valores aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor;  
 

M. Resulta assim para o Lote 6 a proposta de 
adjudicação à concorrente Sogenave-
Sociedade Geral de Abastecimentos A 
Navegação e Indústria Hoteleira S.A., pelo 
preço global anual no montante de 
€93.529,58, decorrente da soma do preço 
unitário do Município de Loures de 
€81.404,99, com o preço unitário dos SIMAR 
de €12.124,59, correspondendo um preço 
global trienal de €280.588,75, desdobrado em 
€244.214,97 para o Município de Loures e 

€36.373,78 para os SIMAR, valores aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor; 
 

N. Constata-se assim, para o Município de 
Loures e para os SIMAR, para o período 
máximo de vigência contratual de 3 anos, uma 
redução do preço total a suportar pelas 2 
entidades adjudicantes, comparando o preço 
base global proposto nos lotes 4, 5 e 6, com 
os preços que se propõe adjudicar, no 
montante de €98.118,94 para o Lote 4, de 
€40.007,13 para o Lote 5 e de €2.938,29 para 
o Lote 6, com a inerente redução do IVA a 
pagar respeitante a este montante. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 
33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013 de 12/09, nos 
artigos 73.º, 76.º, 98.º, e números 3 e 4 do artigo 
148.º, todos do Código dos Contratos Públicos, 
aprovar: 
 
1. O Relatório Final A, que se anexa, nos exatos 

termos que dele constam, referente ao 
concurso público em agrupamento de 
entidades adjudicantes, desenvolvido sob o n.º 
de processo 54062/DCA/2021, com vista à 
celebração de contratos para a aquisição 
continuada de bens de consumo alimentar, por 
lotes, a saber: Produtos Congelados e 
Ultracongelados (Lote 4), Pescado Fresco 
(Lote 5), Produtos de Mercearia, Azeite, 
Bebidas e  Laticínios (Lote 6) com vista à 
satisfação das necessidades diárias e também 
de necessidades pontuais (eventos e 
iniciativas municipais); 
 

2. As inerentes adjudicações às propostas 
ordenadas em 1.º lugar em cada um dos lotes 
4, 5 e 6 sujeitos a concurso, ou seja: 
 

a) A adjudicação no Lote 4 à proposta da 
concorrente SaborFrio, Unipessoal, Lda., 
com o preço global anual de €122.200,36, 
desdobrado em €17.175,11 para os SIMAR 
e €105.025,25 para o Município de Loures 
e com o preço global trienal de 
€366.600,08, desdobrado em €51.525,33 
para os SIMAR e €315.075,75 para o 
Município de Loures, valores aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor; 
 

b) A adjudicação no Lote 5 à proposta da 
concorrente Mafripeixe – Comércio de 
Peixe, Lda., com o preço global anual de 
€47.535,40, desdobrado em €4.286,40 
para os SIMAR e €43.249,00 para o 
Município de Loures e com o preço global 
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trienal de €142.606,20, desdobrado em 
€12.859,20 para os SIMAR e €129.747,00 
para o Município de Loures, valores aos 
quais acrescerá IVA à taxa legal em vigor; 

 
c) A adjudicação no Lote 6 à proposta da 

concorrente Sogenave-Sociedade Geral de 
Abastecimentos A Navegação e Indústria 
Hoteleira S.A., com o preço global de 
€93.529,58, desdobrado em €12.124,59 
para os SIMAR e €81.404,99 para o 
Município de Loures, e com o preço global 
trienal de €280.588,75, desdobrado em 
€36.373,78 para os SIMAR e €244.214,97 
para o Município de Loures, valores aos 
quais acrescerá IVA à taxa legal em vigor. 

 
3. No âmbito do lote 2, a decisão de não 

adjudicação, sendo declarado extinto o 
procedimento e determinada a revogação da 
decisão de contratar, em virtude de, neste lote, 
todas as propostas terem sido excluídas, 
conforme previsto na alínea b), do n.º 1, do 
artigo 79.º e no n.º 1, do artigo 80.º, ambas as 
normas do CCP; 
 

4. Aprovar os projetos de minuta dos contratos a 
celebrar para cada um dos lotes a adjudicar 
(Lotes 4, 5 e 6). 

 
Loures, 1 de setembro 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 e 
das Senhoras Vereadoras e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Socialista. 
Abstiveram-se a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 

NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas dos Contratos 
entre o Município de Loures, os SIMAR e Sabor 
Frio, Unipessoal, Lda., Mafripeixe – Comércio de 
Peixe, Lda. e Sogenave - Sociedade Geral de 
Abastecimentos à Navegação e Indústria 
Hoteleira, S.A., estão disponibilizados em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442211//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  
JJÚÚRRII  EE  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  
RREELLAATTIIVVOO  AAOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  LLIICCEENNÇÇAASS  DDEE  SSOOFFTTWWAARREE  EE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  CCOONNEEXXOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Através da informação da Divisão de Inovação 

Tecnológica e Qualidade (DITQ), com o 
registo Webdoc E/50112/2021, e com 
despacho de concordância do Sr. Presidente 
da Câmara Municipal de Loures, Bernardino 
Soares, de 14/06/2021, e pelas razões dela 
constantes, foi manifestada a necessidade de 
instrução e lançamento de um procedimento 
aquisitivo, com vista à celebração de contrato 
de licenças de software e serviços conexos; 
 

B. Nos termos da regra geral de escolha do 
procedimento (prevista no artigo 18.º do 
Código dos Contratos Públicos) bem como do 
valor máximo do benefício económico que 
pode ser obtido pela entidade  adjudicatária 
com a execução do  contrato a celebrar, 
estimado em € 708.000,00 (setecentos e oito 
mil euros), o procedimento a adotar é o do tipo 
concurso público, com publicação de anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto nos artigos 
16.º, n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, 
alínea a) e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos;  
 

C. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso, Caderno de Encargos e Minuta do 
Anúncio do procedimento), designar o júri, 
nomear o gestor do contrato, aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal, em razão do 
preço contratual estimado em 708.000,00€ 
(setecentos e oito mil euros), a que acresce o 
IVA à taxa legal em vigor, de acordo com o 
disposto, na alínea f), n.º 1, do artigo 33.º, do 
Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea 
c), todos do Código dos Contratos Públicos; 
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D. Que é necessário, nomeadamente, identificar 
os fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos, propor o júri a 
designar para o procedimento, bem como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação; 
 

E. O referido montante de €708.000,00 
(setecentos e oito mil euros) estimado pagar 
pelo Município de Loures, a que acrescerá o 
IVA à taxa legal em vigor, mostra-se fixado no 
Caderno de Encargos como preço base global 
do procedimento; 
 

F. A respetiva despesa ocorre pela rubrica 0202 
070108 2002 I 23, conforme PRC n.º 
2362/2025, datada de 25/06/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), 
todos do Código dos Contratos Públicos, aprovar: 
 
1. O programa do concurso, o caderno de 

encargos e a minuta do anúncio, enquanto 
peças do procedimento, que se anexam; 
 

2. O documento sob o título “proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
para nomeação de júri e nomeação do gestor 
do contrato”, que se anexa. 

 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do Senhor Presidente da Câmara, do Senhor 
Vice-Presidente e dos Senhores Vereadores 
eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista e a Senhora Vereadora e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata) 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442222//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDEE  NNOOVVOO  
GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  EE  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  EEVVEENNTTUUAAIISS  
RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS  DDAA  MMIINNUUTTAA;;  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““UUNNIIDDAADDEE  DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDOO  
CCAATTUUJJAALL--  UUNNHHOOSS””  ((PPRROOCC..ºº..  NN..ºº  11771122--AA//DDOOMM)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação 

que recaiu sobre a Proposta de Deliberação 
n.º 99/2021, na 84.ª Reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, realizada em 
24/03/2021, foi iniciado o procedimento por 
Concurso Público para a formação do contrato 
de empreitada de obras públicas “Unidade de 
Saúde do Catujal – Unhos - Obra”, nos termos 
do disposto na alínea c) do n.º 1 e alínea a) do 
n.º 2 do artigo 16.º e na alínea b) do artigo 
19.º, ambos do Código dos Contratos 
Públicos, na sua atual redação (adiante 
designado CCP), ao qual foi atribuído o 
número de processo 1712-A/DOM; 
 

B. O procedimento referente à obra supra 
identificada foi publicitado no dia 29.04.2021, 
no Diário da República, II Série, n.º 83, através 
do anúncio de procedimento nº 5683/2021. 
 

C. O júri do procedimento, no dia imediato ao 
termo do prazo fixado para a apresentação 
das propostas, levou a cabo a publicitação da 
lista dos concorrentes na plataforma 
eletrónica, nos termos do artigo 138.º do CCP; 
 

D. Findo aquele prazo, o referido órgão colegial 
procedeu à abertura e respetiva análise, 
avaliação e ordenação das propostas 
apresentadas pelos concorrentes; 
 

E. No exercício das suas competências, o júri 
elaborou o Relatório Preliminar, nos termos do 
artigo 146.º do CCP, no qual propôs e 
concluiu, em síntese, pela classificação em 
primeiro lugar do concorrente Teixeira, Pinto & 
Soares, S.A., por aplicação do critério de 
adjudicação e por considerar esta empresa em 
melhores condições para a execução da 
empreitada em epígrafe identificada, pelo 
montante de 2.974.470,13 € (dois milhões, 
novecentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta euros e treze 
cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal 
em vigor, com o prazo de execução de 465 
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(quatrocentos e sessenta e cinco) dias 
seguidos; 
 

F. Ao abrigo do disposto no artigo 147.º do CCP, 
o Relatório Preliminar (datado de 2021.07.16) 
foi submetido a audiência prévia, pelo prazo 
de 5 (cinco) dias úteis, de todos os 
concorrentes; 
 

G. O concorrente TECNORÉM, S.A. apresentou 
pronúncia, dentro do prazo estabelecido para 
a audiência prévia, tendo o júri deliberado, por 
unanimidade, não acolher a pronúncia 
apresentada, por considerar que os 
fundamentos invocados relativamente aos três 
concorrentes admitidos não colocam em causa 
as regras da concorrência, mantendo-se a 
intenção de adjudicação da empreitada à 
proposta do concorrente Teixeira, Pinto & 
Soares, S.A.; 
 

H. Ao abrigo do disposto no artigo 147.º do CCP, 
o novo Relatório Preliminar (datado de 
2021.08.13) foi submetido a audiência prévia, 
pelo prazo de 5 (cinco) dias úteis, de todos os 
concorrentes; 
 

I. Se encontra finalizada a fase de audiência 
prévia dos concorrentes, sem receção de 
reclamações, até ao termo do prazo estipulado 
para o efeito, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Final de análise das propostas, 
conforme preceitua o artigo 148.º do CCP, no 
qual preserva o teor e a conclusão do 
Relatório Preliminar, propondo, em suma, que 
a adjudicação recaia sobre a proposta 
apresentada pelo concorrente classificado em 
primeiro lugar Teixeira, Pinto & Soares, S.A., 
para a execução da empreitada supra 
referenciada, pelo montante de 2.974.470,13 € 
(dois milhões, novecentos e setenta e quatro 
mil, quatrocentos e setenta euros e treze 
cêntimos), ao qual acresce o I.V.A. à taxa legal 
em vigor, com o prazo de execução de 465 
(quatrocentos e sessenta e cinco) dias 
seguidos, cujo documento aqui se dá, para os 
devidos e legais efeitos, por integralmente 
reproduzido e como fazendo parte integrante 
da presente proposta. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, e nos artigos 
148º n.º 3 e 4, 73º, 76º, 98º e n.º 2 do 102º, todos 
do CCP: 
 

1. A aprovação do Relatório Final de análise das 
propostas elaborado no âmbito do presente 
procedimento por Concurso Público; 
 

2. A aprovação da adjudicação da empreitada 
“Unidade de Saúde do Catujal – Unhos - 
Obra”, à empresa Teixeira, Pinto & Soares, 
S.A., pelo valor de 2.974.470,13 € (dois 
milhões, novecentos e setenta e quatro mil, 
quatrocentos e setenta euros e treze 
cêntimos), ao qual acresce I.V.A. à taxa legal 
em vigor, com o prazo de execução de 465 
(quatrocentos e sessenta e cinco) dias 
seguidos; 
 

3. A nomeação de novo Gestor de Contrato, o 
Eng. Paulino Reis, Chefe da Divisão de Obras; 
 

4. A aprovação da minuta do contrato; 
 

5. A delegação de competências no Presidente 
para decisão de eventuais reclamações da 
minuta do contrato.  

 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Sociedade 
Teixeira, Pinto & Soares, S.A., está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442233//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AASS  TTEELLAASS  FFIINNAAIISS;;  --  AA  
HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAUUTTOO  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA;;  --  AA  
RREECCEEÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  EEMM  BBOOTTEELLHHOO  DDEE  BBAAIIXXOO,,  NNAA  
MMUURRTTEEIIRRAA,,  LLOOUURREESS;;  --  OO  CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  
DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO  ((PPRROOCC..ºº..  NNºº  5500444466//LLAA//LL//NN//22000066)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. As obras de urbanização sitas em Botelhos de 

Baixo, na Murteira, Freguesia de Loures, 
foram aprovadas conjuntamente com a 
Licença de Loteamento, titulada pelo alvará nº 
01/2012, de 26/01/2012, no âmbito do 
Processo n.º 50.446/LA/L/N/2006; 

 
B. Na reunião de câmara de 12/11/2014, pela 

deliberação tomada sobre a proposta 
504/2014, foi aprovada a receção provisória 
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das obras e reduzida a caução para 10% do 
valor inicial (32.602,45 € - trinta e dois mil 
seiscentos e dois euros e quarenta e cinco 
cêntimos); 

 
C. De acordo com a vistoria realizada no dia 21 

de julho de 2021, os membros da comissão de 
vistoria municipal pronunciaram-se a favor da 
receção definitiva das obras de urbanização 
de Botelhos de Baixo, na Murteira; 

 
D. A informação do serviço constante da 

INF/102/DFTU/ 2021 a fls. 1315 e o despacho 
do Sr. Diretor do DPGU, em exercício, a fls. 
1316. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures, delibere, no 
âmbito do Processo n.º 50446/LA/L/N/2006 e ao 
abrigo do disposto no artigo 54º e do n.º 1 do 
artigo 87º do Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação aprovado pelo D.L. 555/99: 
 

1. Aprovar as telas finais, a fls. 1275 e 1236 a 
1252; 
 

2. Homologar o auto de vistoria a fls. 1309-B 
a 1310; 

 
3. Proceder à receção definitiva das obras de 

urbanização;  
 

4. Proceder ao cancelamento da caução 
remanescente no valor de 32.602,45 €. 

 
Loures, 31 de agosto de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442244//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  
DDEECCIISSÃÃOO  SSOOBBRREE  AASS  RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS  
AAPPRREESSEENNTTAADDAASS  NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  
CCOONNSSUULLTTAA//PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  PPÚÚBBLLIICCAA;;  --  AA  
DDOOAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  AANNTTIIGGOOSS  LLOOTTEESS  88  EE  2222,,  
PPEELLOOSS  AATTUUAAIISS  PPRROOPPRRIIEETTÁÁRRIIOOSS,,  VVIISSAANNDDOO  AA  
SSUUAA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  NNOO  DDOOMMÍÍNNIIOO  MMUUNNIICCIIPPAALL;;  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREECCOONNVVEERRSSÃÃOO  UURRBBAANNIISSTTIICCAA  DDEE  1166  
UUNNIIDDAADDEESS  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  TTEERRRRIITTOORRIIAALL  QQUUEE  
IINNTTEEGGRRAAMM  OO  BBAAIIRRRROO  DDAA  PPOORRTTEELLAA  DDAA  
AAZZÓÓIIAA  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  6644225577//LLAA//LL//OORR)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando: 
 
A. O modelo da reconversão urbanística do 

bairro Portela da Azóia que está a ser 
desenvolvido por iniciativa municipal, sem o 
apoio da administração conjunta, através da 
execução de operações de loteamento nas 
atuais 16 Unidades de Gestão Territorial 
(UGT) que compõem o bairro; 
 

B. A anterior deliberação de reunião de Câmara 
de 21.10.2020, através da proposta n.º 
506/2020, sobre o projeto de loteamento da 
UGT-16, de aprovação da apresentação do 
mesmo aos interessados e a abertura do 
período de consulta/participação pública na 
solução urbanística adotada; 
 

C. O envolvimento de 74% dos lotes do projeto 
desta AUGI nesta fase; 
 

D. O referido na informação 
nº25/DAUGI/JCM/RMH/2021 e na do Chefe de 
Divisão nº32/DAUGI/RP/2021, quanto ao facto 
de estarem reunidas condições para se decidir 
sobre as reclamações apresentadas e aceitar 
as doações propostas. 

 
Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nas alíneas c) e d) do nº2 do art.º 55º do 
RMAUGI: 
 
1. Aprovar a proposta de decisão sobre as 

reclamações apresentadas no período de 
consulta/participação pública na solução 
urbanística adotada; 
 

2. Aprovar a doação dos antigos lotes 8 e 22, 
pelos atuais proprietários, com vista à sua 
integração no domínio municipal, pelas 
contrapartidas definidas no projeto de 
reconversão. 
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Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação 
referenciada na presente deliberação está 
disponível, em suporte informático, para eventual 
consulta, nas instalações do Loures Municipal – 
Boletim de Deliberações e Despachos. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442255//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀSS  CCOOMMIISSSSÕÕEESS  
DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  CCOONNJJUUNNTTAA  DDAASS  AAUUGGII  
DDOOSS  BBAAIIRRRROOSS  OOPPEERRÁÁRRIIOOSS,,  FFRRAATTEERRNNIIDDAADDEE  
EE  PPOORRTTEELLAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA,,  PPAARRAA  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDAASS  AASSSSEEMMBBLLEEIIAASS  DDEE  PPRROOPPRRIIEETTÁÁRRIIOOSS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando: 

 
A. As atribuições do Município, no âmbito do 

ordenamento do território e, 
consequentemente, na reconversão 
urbanística das áreas urbanas de génese 
ilegal (AUGI), cujo regime legal excecional se 
encontra estabelecido na Lei n.º 91/95, de 02 
de setembro (adiante referida como Lei n.º 
91/95), na redação sua redação vigente, onde 
se comete à Câmara Municipal especiais 
competências neste âmbito; 
 

B. O pedido das Comissões de Administração 
Conjunta das AUGI dos bairros, Operário, 
Fraternidade Célula 3, Portela da Azóia UGT 
7, Fraternidade Célula 4, Portela da Azóia 
UGT 4, no âmbito e para prossecução do 
processo de reconversão urbanística 
respetivo, na utilização do Pavilhão José 
Gouveia que lhe foi autorizada, para a 
realização das respetivas assembleias de 
proprietários, a ter lugar, nos dias 17 de abril 
(manhã), 22 de maio (manhã e tarde), 05 de 
junho (manhã) e 19 de junho (manhã); 
 

C. A necessidade urgente da realização de 
assembleias em AUGI, inexistentes desde 
março/2020, já durante 2021 e ainda em 
período de restrições devidas à pandemia 
relativa ao COVID-19, para a tomada de 
decisões que estão na esfera de 
competências próprias deste órgão e que são 
indelegáveis; 

 
D. A decisão do Município de assumir um papel 

mais ativo na organização destas 
assembleias, de modo a facilitar a validação 
por parte do Delegado de Saúde, desde logo 
com a disponibilização deste pavilhão e da 
realização de um plano de Contingência 
específico, bem como do seu cumprimento; 
 

E. A Tabela de Tarifas do Município de Loures, 
para a utilização do Pavilhão José Gouveia e 
ainda, os períodos de montagem, realização 
do evento e desmontagem, ascende ao valor 
de € 425,46 (quatrocentos e vinte cinco euros 
e quarenta e seis cêntimos). 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, a isenção de 
pagamento de tarifas de utilização, do Pavilhão 
José Gouveia para a realização das assembleias 
de proprietários realizadas nos dias 17 de abril, 
22 de maio, 5 de junho e 19 de junho de 2021, 
efetuados pelas Comissões de Administração 
Conjunta das AUGI dos Bairros Operários, 
Fraternidade e Portela da Azóia. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442277//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  EENNRRIIQQUUEECCIIMMEENNTTOO  
CCUURRRRIICCUULLAARR,,  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  AACCOORRDDOO  DDEE  
PPAARRCCEERRIIAA  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  EE  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
DDAASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  EENNRRIIQQUUEECCIIMMEENNTTOO  
CCUURRRRIICCUULLAARR,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos do contrato de execução 

celebrado com o Ministério da Educação, em 
setembro de 2008, foi transferida para o 
Município de Loures a competência para a 
prossecução das Atividades de 
Enriquecimento Curricular nas escolas do 1.º 
ciclo do ensino básico; 
 

B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 
a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto 
possibilitam os municípios constituírem 
parcerias com outras entidades para 
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assegurarem o desenvolvimento e 
concretização das Atividades de 
Enriquecimento Curricular através da 
celebração de protocolos de colaboração. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alíneas r) e u) da Lei 
n.º 75/2003, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e artigo 15.º da Portaria n.º 644-A/2015, de 
24 de agosto, aprovar a minuta do Acordo de 
Parceria no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 
2021/2022, nos moldes previstos na informação 
n.º 136/DISE/HG, de 26 de agosto. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
 

Extrato da informação n.º 136/DISE/HG  
de 26 de agosto 
(E/99743/2021) 

 
(…) 

 
Agrupamento de Escolas Maria Keil 
 
− Jardim de Infância O Nosso Mundo (EB 

Apelação e EB nº 1 Apelação) 
 
Agrupamento de Escolas da Bobadela 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação dos Alunos da Escola Básica 1 nº 1 
da Bobadela (EB n.º 1 Bobadela) 
 

− Centro Popular Infantil Nascer do Sol (EB n.º 2 
Bobadela) 
 

− Associação de Pais/Encarregados de 
Educação da Escola do Ensino Básico do 1º 
ciclo nº 3 da Bobadela (EB nº 3 Bobadela) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica Integrada da 
Bobadela (EB Bobadela) 

 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Parque Escolar de Bucelas (EB 
Bemposta, EB Vila de Rei e EB Bucelas) 

 
Agrupamento de Escolas de Camarate – D. 
Nuno Álvares Pereira 

 
− A.E.C. – Associação Escola Comvida (EB n.º 1 

Camarate, EB n.º 2 Camarate, EB Fetais, EB 
n.º 4 Camarate, EB n.º 5 Camarate e EB 
Quinta das Mós) 

 
Agrupamento de Escolas Luís Sttau Monteiro 
 
− Centro Social Paroquial de S. Pedro de Lousa 

(EB Lousa e EB Cabeço de Montachique) 
 

− APEEFS – Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da Escola EB1/JI 
da Fonte Santa (EB Fonte Santa, EB Á-dos-
Cãos e EB Murteira) 
 

− Associação de Pais, Encarregados de 
Educação do Núcleo Escolar de Fanhões (EB 
Fanhões e EB Casaínhos) 
 

− Bússola da Brincadeira – Associação de Pais 
(EB Loures e EB de Montemor) 
 

− Associação Dr. João dos Santos (EB n.º 2 
Loures) 

 
Agrupamento de Escolas José Afonso 
 
− Associação “O Saltarico” (EB Flamenga e EB 

Fernando Bulhões) 
 

− Associação Cantinho da Pequenada (EB 
Frielas) 

 
Agrupamento de Escolas João Villaret 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola Básica do Fanqueiro (EB 
Fanqueiro) 
 

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

− A Associação A.P.A.D.L (Associação de Pais 
da EB À-das-Lebres) (EB A-das-Lebres e EB 
Manjoeira) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola Básica nº 1 de S. Julião 
do Tojal (EB S. Julião do Tojal) 
 

− Associação de Pais da Escola E.B.1, N. 1 de 
Santo Antão do Tojal, Loures (EB Santo Antão 
do Tojal) 
 

− Associação de Reformados, Pensionistas e 
Idosos de S. Julião do Tojal (EB Zambujal) 



 

 
N.º 18 

 

 
 

9 de SETEMBRO 
de 2021 

 
 
 
 

18 

 

Agrupamento de Escolas de Portela e 
Moscavide 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola EB1/Jardim de Infância 
da Portela (EB Portela) 
 

− Junta de Freguesia de Moscavide e Portela 
(EB Dr. Catela Gomes e EB Quinta da Alegria) 

 
Agrupamento de Escolas Eduardo Gageiro 
 
− Jardim de Infância Nossa Senhora dos Anjos 

(EB Bartolomeu Dias, EB Sacavém, EB n.º 3 
Sacavém e EB Prior Velho) 

 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia 
 
− “Sítio da Bela Vista” – Associação de Pais e 

Encarregados de Educação (EB Bela Vista) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1/JI Alto da Eira (EB 
Alto da Eira) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB Via Rara (EB Via Rara) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da Escola EB1 Covina (EB Covina) 
 

− Associação de Pais e Encarregados de 
Educação das Escolas EB1/JI da Portela de 
Azóia (EB Fernando Pessoa) 

 
Agrupamento de Escolas de S. João da Talha 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação da Escola 1º Ciclo do Ensino Básico 
n.º 4 de S. João da Talha (EB n.º 1 S. João da 
Talha, EB n.º 2 S. João da Talha, EB n.º 4 S. 
João da Talha e EB Vale Figueira) 

 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado 
 
− Associação de Pais e Encarregados de 

Educação do Agrupamento General Humberto 
Delgado (EB Santo António dos Cavaleiros e 
EB Quinta do Conventinho)  

 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
 
− Associação Nacional de Educação Artística e 

Cultural - Conservatório d’Artes de Loures (EB 
Unhos, EB n.º 1 Unhos e EB n.º 3 Unhos) 

 
(…) 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins, por 
pertencer à ARPI – Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Parceria no âmbito do Programa de 
Enriquecimento Curricular, nas Escolas do 
Primeiro Ciclo do Ensino Básico, para o ano letivo 
2021/2022, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442288//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  AA  
CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  
EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDIIGGNNIITTUUDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação Dignitude dirigiu ao Município de 

Loures uma Proposta de Colaboração tendo 
por objeto a prossecução comum dos 
objetivos do Programa abem: Rede Solidária 
do Medicamento, concretamente a 
comparticipação a 100% dos medicamentos 
sujeitos a receita médica e comparticipados 
pelo SNS a munícipes referenciados em 
situação comprovada de fragilidade sócio 
económica transitória; 
 

B. O Protocolo terá uma vigência de um ano, 
sendo automaticamente renovado por iguais e 
sucessivos períodos, caso não seja 
denunciado por qualquer das partes, 
comprometendo-se nesse período o Município 
de Loures a financiar anualmente 100,00€ 
(cem euros) da comparticipação solidária 
abem: por cada beneficiário identificado e 
registado na Plataforma Dignitude, ficando os 
restantes montantes a cargo do Fundo 
Solidário abem:; 
 

C. Caberá ao Município de Loures identificar os 
munícipes que irão beneficiar desta medida, 
na sequência da informação/avaliação social 
produzida pela equipa técnica da DIS/Serviço 
de Acompanhamento e Atendimento Social 
Integrado e pelos técnicos de 
acompanhamento da medida de Rendimento 
Social de Inserção; 
 

D. A comparticipação financeira do Município 
será efetuada até ao prazo mencionado na 
Relação Resumo; 
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E. Excecionalmente, no primeiro ano de 
protocolo, cujo cabimento é no montante de 
30.000€, o contributo solidário a transferir pela 
autarquia é de 10.000€ até dezembro de 2021, 
10.000€ em janeiro de 2022 e 10.000€ em 
março de 2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto na alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e das 
alíneas u) e v) 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 celebração do Protocolo 
de Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Dignitude, cujo objeto é a atribuição 
de apoio financeiro à Instituição, para exclusiva 
comparticipação na aquisição de medicamentos 
por munícipes referenciados e em comprovada 
carência económica. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
Fernando Manuel Palminha Martins, por 
pertencer à ARPI – Associação de Reformados 
Pensionistas e Idosos de São Julião do Tojal)  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Dignitude, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  442299//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  
DDIINNAAMMIIZZAADDOORRAASS  DDEE  AATTIIVVIIDDAADDEESS  DDEE  
EENNRRIIQQUUEECCIIMMEENNTTOO  CCUURRRRIICCUULLAARR  NNOO  AANNOO  
LLEETTIIVVOO  22002211//22002222  --  11..ªª  TTRRAANNCCHHEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. O Programa de Enriquecimento Curricular, no 

1.º Ciclo do Ensino Básico Público, nas 
Escolas do Município de Loures, é dinamizado 
por várias entidades que se constituíram como 
parceiras diretas do Município no 
desenvolvimento deste programa, para o ano 
letivo de 2021/2022; 
 

B. O Decreto-Lei n.º 169/2015, de 24 de agosto e 
a Portaria n.º 644-A/2015, de 24 de agosto do 
Gabinete do Ministro da Educação e Ciência, 
definem as autarquias locais como uma das 

entidades promotoras das atividades de 
enriquecimento curricular no 1.º ciclo do 
Ensino Básico. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1, alínea u) da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a aprovação de transferência de verbas 
referentes ao pagamento da 1.ª tranche, às 
entidades dinamizadoras de Atividades de 
Enriquecimento Curricular, num total de 
262.346,85 € (duzentos e sessenta e dois mil, 
trezentos e quarenta e seis euros e oitenta e 
cinco cêntimos), nos moldes previstos na 
informação n.º 137/DISE/HG, datada de 26 de 
agosto de 2021. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 

 
(…) 

 
Extrato da informação n.º 137/DISE/HG  

de 26 de agosto 
(E/99815/2021) 

 
 

Associações de Pais e Encarregados de 
Educação e outras 

 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

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

509 368 212 4.447,06 € 

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

505 293 447 5.336,47 € 

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

504 949 853 3.804,71 € 

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

505 426 390 22.818,36 € 

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

503 670 910 5.306,84 € 

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

503 965 685 3.903,53 € 

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

509 065 686 10.653,16 € 

Bússola da Brincadeira – Associação 
de Pais 509 497 810 10.119,53 € 

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

503 845 531 10.208,47 € 
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Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

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

514 036 206 3.211,76 € 

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

503 058 793 8.894,11 € 

Associação de Pais da Escola E.B. 1, 
N.1 de Santo Antão do 
Tojal, Loures 

504 076 116 2.470,59 € 

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

505 198 908 5.514,35 € 

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

504 927 493 11.601,89 € 

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

508 613 418 4.081,41 € 

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

508 384 320 3.577,41 € 

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

501 926 712 6.433,41 € 

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

507 602 838 4.022,12 € 

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

504 447 050 6.107,29 € 

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

503 389 684 21.474,36 € 

A.E.C. – Associação Escola Comvida 508 265 339 23.747,29 € 

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

501 422 692 10.267,77 € 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 13.766,13 € 

 Total 201.768,02 € 

 
(…) 
 
Instituições Particulares de Solidariedade 
Social 
 

Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

Jardim de Infância O Nosso Mundo 501 354 760 6.087,53 € 

Centro Popular Infantil Nascer do Sol 501 391 509 4.694,13 € 

Entidade Contribuinte Verba a 
transferir 

Assoc Cantinho da Pequenada 503 666 602 2.391,53 € 

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

503 180 360 1.996,23 € 

Centro Social Paroquial de S. Pedro 
de Lousa 501 683 755 5.049,89 € 

Associação Dr. João dos Santos 503 045 020 4.338,35 € 

Jardim de Infância Nossa Senhora 
dos Anjos 500 846 740 24.241,41 € 

 Total 48.799,07 € 

 
(…) 
 
Junta de Freguesia 
 

Entidade Contribuinte 
Verba a 

transferir 

Junta de Freguesia de Moscavide e 
Portela 510 838 162 11.779,76 € 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Vereador 
António Manuel Lopes Marcelino, por ser 
Diretor do Agrupamento de Escolas de Santa 
Iria de Azóia) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443300//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDEE  TTAAXXAASS  ÀÀ  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
AARRTTÍÍSSTTIICCAA  EE  CCUULLTTUURRAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A Associação Nacional de Educação Artística 

e Cultural – Conservatório d’Artes de Loures 
solicitou a utilização do Pavilhão Municipal 
Paz e Amizade, nos dias 28, 29 e 30 de maio 
de 2021, para a realização do Festival de 
Percussão Per’Curtir; 
 

B. Para a utilização do referido equipamento nos 
dias solicitados está previsto, no regulamento 
de taxas em vigor, o pagamento de 2.823,00 € 
(dois mil, oitocentos e vinte e três euros); 
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C. A Associação Nacional de Educação Artística 

e Cultural – Conservatório d’Artes de Loures 
solicitou a isenção de pagamento pela 
utilização supra indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1, alínea u) do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar a isenção de 
pagamento pela utilização do Pavilhão Municipal 
Paz e Amizade, no valor de 2.823,00 € (dois mil, 
oitocentos e vinte e três euros), de acordo com o 
previsto no artigo 5º, nº 1, alínea a) do 
Regulamento de Taxas do Município. 
 
Loures, 2 de setembro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443311//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  
DDEE  TTIINNTTAASS,,  PPEELLAA  TTIINNTTAASS  RROOBBIIAALLAACC,,  SS..AA..,,  
PPAARRAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  NNOO  LLOOUURREESS  AARRTTEE  
PPÚÚBBLLIICCAA  22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea j) do n.º 1 do artigo 33.º 

da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, compete 
à Câmara Municipal de Loures, deliberar 
aceitar doações, legados e heranças a 
benefício de inventário; 
 

B. Os apoios da Câmara Municipal se podem 
concretizar não só através do apoio direto às 
entidades beneficiárias, com vista à 
prossecução de obras ou eventos de interesse 
municipal, mas também, indiretamente, 
estimulando a concessão de donativo, 
nomeadamente, no âmbito do mecenato, por 
parte de agentes económicos, cuja atividade 
consista predominantemente na realização de 
iniciativas nas áreas social, cultural, ambiental, 
desportiva ou educacional; 
 

C. A entidade Tintas Robbialac S.A., pessoa 
coletiva número 504 426 982, com sede social 
e fábrica na rua Bartolomeu Dias, 11 (E.N. 10), 
São João da Talha, 2696-901 Bobadela, 
manifestou a sua disponibilidade para 
contribuir com a doação de tintas para o 
Loures Arte Pública 2021;  

 
D. As tintas doadas ao município são as 

constantes no documento em anexo, no valor 
de €14.127,37 (catorze mil, cento e vinte e 
sete euros e trinta e sete cêntimos). 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
competências conferidas pela alínea j) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, aceitar a doação de tintas ao 
Município de Loures, por parte da entidade Tintas 
Robbialac, S.A., para utilizar no Loures Arte 
Pública 2021. 
 
Loures, 30 de agosto 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443322//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  55  ((CCIINNCCOO))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  AA  
AAFFEETTAARR  AAOO  DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  
PPAARRAA  EEXXEERRCCIICCIIOO  DDEE  FFUUNNÇÇÕÕEESS  NNAASS  
UUNNIIDDAADDEESS  EEDDUUCCAATTIIVVAASS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  
CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que:  
 
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

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

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

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
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Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

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

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

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

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para o exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho, para 
salvaguardar o cumprimento dos rácios 
legalmente estipulados e dar resposta integral 
às reais necessidades das unidades 
educativas, onde as dinâmicas escolares 
estão em constante alteração devido à 
Pandemia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 5 (cinco) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 21 de novembro de 2019, Aviso n.º 
18716/2019, a afetar ao Departamento de 

Educação para exercício de funções nos 
estabelecimentos de ensino do concelho. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443333//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  77  ((SSEETTEE))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  PPAARRAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  
DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  
MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  
PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
  
Considerando que: 
  
A. Por deliberação tomada na 76.ª Reunião 

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

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

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho na categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica – 
Licenciatura em Engenharia Civil; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal 
comum de recrutamento para a 
carreira/categoria de Técnico Superior, na 
área de formação académica - Licenciatura em 
Engenharia Civil, aprovado por deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, na sua 69.ª 
reunião ordinária, realizada em 26 de agosto 
de 2020, e publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 244, de 17 de dezembro de 2020, 
Aviso n.º 20364/2020, foi constituída reserva 
de recrutamento interna; 
 

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
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aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

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

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de sete Técnicos Superiores, na 
área de formação académica - Licenciatura em 
Engenharia Civil, de forma a assegurar o 
normal funcionamento dos serviços.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de sete trabalhadores para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da Republica, 2.ª série, n.º 
244, de 17 de dezembro de 2020, Aviso n.º 
20364/2020, a afetar ao Departamento de Obras 
Municipais (quatro), ao Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística (um) e à 
Divisão de Habitação (dois). 
 
Loures, 2 de setembro de 2021. 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443344//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  DDEE  AADDEESSÃÃOO  AAOO  PPRROOGGRRAAMMAA  
EEXXCCEECCIIOONNAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  EEMMPPRREESSAASS  
AAFFEETTAADDAASS  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  PPEELLAA  OOBBRRAA  DDEE  
RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  DDAASS  ÁÁGGUUAASS  
RREESSIIDDUUAAIISS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  EE  
CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS  NNAA  BBAAIIXXAA  DDEE  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara na sua 93ª reunião ordinária de 28 

de julho de 2021 aprovou as Normas de 
Participação no Programa Excecional de 
Apoio às Empresas afetadas diretamente pela 
obra de regularização fluvial das águas 
residuais da ribeira do Prior Velho e controlo 
de cheias na baixa de Sacavém; 
 

B. A Norma 4ª estipula que “os pedidos de 
comparticipação ao Programa Excecional de 
Apoio deverão ser formalizados até 31 de 
agosto de 2021”; 
 

C. Na sequência das visitas realizadas juntos dos 
empresários e empresas abrangidos por este 
Programa, verificou-se por partes destes não 
só a existência de algumas dúvidas como 
também o interesse em aderir; 
 

D. O mês de agosto corresponde geralmente a 
um período em que algumas empresas 
fecham para férias; 

 
E. Ainda que importa dar um tempo razoável 

para que as empresas e empresários possam 
proceder à sua adesão. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere: 
 
Prorrogar o prazo de adesão ao Programa 
Excecional de Apoio às Empresas afetadas 
diretamente pela obra de regularização fluvial das 
águas residuais da ribeira do Prior Velho e 
controlo de cheias na baixa de Sacavém, 
alterando para o efeito a data constante da 
Norma 4ª para 30 de setembro de 2021. 
 
Loures, 1 de setembro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
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DESPACHO Nº 380/2021 
 

de 26 de agosto de 2021 
 

(registo E/99973/2021, de 26 de agosto de 
2021) 

 
GRANDES OPÇÕES DO PLANO 

 
 
Considerando que: 
 
A. O artigo 45.º do Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, aprovado pela Lei n.º 73/2013 
de 03 de setembro, estabelece as datas que o 
órgão executivo deve observar na 
apresentação, ao órgão deliberativo, dos 
documentos previsionais municipais;  

 
1. “Sem prejuízo do disposto no número 

seguinte, o órgão executivo apresenta ao 
órgão deliberativo, até 31 de outubro de 
cada ano, a proposta de Orçamento 
municipal;  

 
2. Nos casos em que as eleições para o 

órgão executivo municipal ocorram entre 30 
de julho e 15 de dezembro, a proposta de 
orçamento municipal para o ano económico 
seguinte é apresentada no prazo de três 
meses a contar da data da respetiva 
tomada de posse.” 

 
B. A construção do Orçamento Municipal para 

2022 e das Grandes Opções do Plano para 
2022/2026 deve cumprir o novo quadro legal 
introduzido pelo Sistema Contabilístico para as 
Administrações Públicas (SNC-AP); 
 

C. Os documentos previsionais são instrumentos 
que identificam a política municipal e as 
opções estratégicas do Município e que as 
mesmas devem assegurar o regular 
funcionamento da Autarquia. 

 
Determina-se que, na preparação e elaboração 
da proposta relativa aos documentos previsionais 
do Município de Loures 2022/2026, sejam 

observados os procedimentos e as orientações 
que se seguem: 
 

1. A construção das Grandes Opções do 
Plano e do Orçamento Municipal deve 
refletir as prioridades identificadas nos 
objetivos estratégicos da Câmara Municipal 
de Loures e das diferentes prioridades 
identificadas nas diferentes Unidades 
Orgânicas a serem ajustadas às 
disponibilidades financeiras e às regras 
legais em vigor; 

 
2. As propostas a apresentar pelos serviços 

municipais devem, obrigatoriamente, conter 
a respetiva fundamentação e os objetivos a 
atingir com a mesma; bem como, o seu 
enquadramento no quadro plurianual, não 
devendo basear-se, apenas, no histórico da 
sua execução em anos anteriores; 

 
3. As propostas a apresentar pelos serviços 

municipais devem ter em consideração os 
compromissos assumidos e a assumir em 
2021 e cujos pagamentos não sejam 
previsíveis efetuar no decorrer deste ano 
económico. 

 
4. No âmbito da nova realidade contabilística, 

com reflexos nos mapas e na informação 
previsional e de prestação de contas, o 
orçamento é enquadrado num plano 
orçamental plurianual, assim como as 
Grandes Opções do Plano/Plano de 
Investimento, pelo que a inscrição de 
valores, quer da despesa quer da receita, 
para os exercícios seguintes, 
nomeadamente 2023 a 2026, deve ser 
pautada pelo máximo rigor. 

 
5. A elaboração dos documentos previsionais 

deve atender o seguinte calendário: 
 

Calendário O.M. 2022/2026 
 

Mês Ações 

30 de 
agosto 

Disponibilização na Intranet dos 
modelos para construção do O.M. 
2022/2026 

Até 25 
setembro 

Entrega das propostas de GOP 
pelas U.O. devidamente validadas 

 
 
O presente despacho deve ser divulgado por 
todos os Serviços Municipais, GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., Loures Parque - Empresa 
Municipal de Estacionamento, E.M., Unipessoal, 
Lda., Agência Municipal de Energia e Ambiente 
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de Loures e Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR). 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 

 EDITAL n.º 228/2021 
  
Assunto: Promoção do início do procedimento 
cujo objeto é a alteração ao Regulamento de 
Taxas do Município de Loures publicado no Diário 
da República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 
– Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio municipal), 
às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu artigo 93.º 
(Utilização de lojas nos mercados municipais), 
bem como à respetiva fundamentação 
económico-financeira constante do seu Anexo I, 
ao n.º 1 do seu artigo 15.º (Dação em 
cumprimento) e ao n.º 1 do seu artigo 16.º 
(Compensação) 
 
Na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Loures que aprovou a proposta de 
deliberação n.º395/2021, tomada na 95.ª reunião 
ordinária realizada em 25 de agosto de 2021 e 
publicada no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º17 de 26 de 
agosto de 2021, e dando cumprimento ao ali 
disposto relativamente ao n.º1 do artigo 98.º e 
aos n.ºs1 e 2 do artigo 100.º, todos do Decreto-
Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, bem como ao 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, torna-se público 
que a Câmara Municipal de Loures deliberou 
autorizar o início do procedimento cujo objeto 
é a alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures publicado no Diário da 
República, 2.ª série, de 29 de janeiro de 2021 – 
Aviso n.º 1964/2021, através da alteração à 
alínea b) do seu artigo 78.º (Utilização e 
aproveitamento de terreno do domínio 
municipal), às alíneas a) e b) do n.º 2 do seu 
artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 
municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira 
constante do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu 
artigo 15.º (Dação em cumprimento) e ao n.º 1 
do seu artigo 16.º (Compensação). 
 
Nos termos da deliberação e legislação supra 
mencionada, no prazo de 10 dias úteis após a 
publicitação da promoção do presente 

procedimento na página eletrónica da Câmara 
Municipal de Loures, podem os interessados 
constituir-se como tal, visando a subsequente 
apresentação de contributos à proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 
1964/2021, através da alteração à alínea b) do 
seu artigo 78.º (Utilização e aproveitamento de 
terreno do domínio municipal), às alíneas a) e b) 
do n.º 2 do seu artigo 93.º (Utilização de lojas nos 
mercados municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira constante 
do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu artigo 15.º (Dação 
em cumprimento) e ao n.º 1 do seu artigo 16.º 
(Compensação), através da apresentação de 
pretensão, escrita, dirigida ao Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, para o endereço 
eletrónico dpca@cm-loures.pt.  
 
A referida pretensão deverá conter a referência 
expressa ao objeto do procedimento em causa e 
o nome, o endereço eletrónico e o consentimento 
para que o mesmo seja utilizado para efeitos de 
notificação do interessado (artigo 112.º do 
Decreto-Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro). 
 
De acordo com a deliberação da Câmara 
Municipal de Loures e legislação supra citada, no 
termo do prazo supra mencionado, proceder-se-á 
à notificação dos que se venham a constituir 
como interessados no procedimento, 
concedendo-lhes um novo prazo de 30 dias úteis 
para se pronunciarem sobre a proposta de 
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 
1964/2021, através da alteração à alínea b) do 
seu artigo 78.º (Utilização e aproveitamento de 
terreno do domínio municipal), às alíneas a) e b) 
do n.º 2 do seu artigo 93.º (Utilização de lojas nos 
mercados municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira constante 
do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu artigo 15.º (Dação 
em cumprimento) e ao n.º 1 do seu artigo 16.º 
(Compensação). 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no 
Município de Loures, constituído por 3 páginas, 
no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt, nos Paços do 
Município e nos locais habituais.  
 
Loures, 30 de agosto de 2021 

 
O Presidente da Câmara Municipal 

 
 

(a) Bernardino Soares 



 

 
N.º 18 

 

 
 

9 de SETEMBRO 
de 2021 

 
 
 
 

26 

 

 EDITAL n.º 229/2021 
 
 
Assunto: Abertura de consulta pública sobre a  
alteração ao Regulamento de Taxas do Município 
de Loures publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 
1964/2021, através da alteração à alínea b) do 
seu artigo 78.º (Utilização e aproveitamento de 
terreno do domínio municipal), às alíneas a) e b) 
do n.º 2 do seu artigo 93.º (Utilização de lojas nos 
mercados municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira constante 
do seu Anexo I, ao n.º 1 do seu artigo 15.º (Dação 
em cumprimento) e ao n.º 1 do seu artigo 16.º 
(Compensação) 
 
Na sequência da deliberação da Câmara 
Municipal de Loures que aprovou a proposta de 
deliberação n.º395/2021, tomada na 95.ª reunião 
ordinária realizada em 25 de agosto de 2021 e 
publicada no Boletim de Deliberações e 
Despachos “Loures Municipal” n.º17 de 26 de 
agosto de 2021, e dando cumprimento ao ali 
disposto relativamente ao artigo 101.º do Decreto-
Lei n.º4/2015, de 7 de janeiro, bem como ao 
artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, determino a 
abertura da consulta pública sobre a alteração 
ao Regulamento de Taxas do Município de 
Loures publicado no Diário da República, 2.ª 
série, de 29 de janeiro de 2021 – Aviso n.º 
1964/2021, através da alteração à alínea b) do 
seu artigo 78.º (Utilização e aproveitamento de 
terreno do domínio municipal), às alíneas a) e 
b) do n.º 2 do seu artigo 93.º (Utilização de 
lojas nos mercados municipais), bem como à 
respetiva fundamentação económico-
financeira constante do seu Anexo I, ao n.º 1 
do seu artigo 15.º (Dação em cumprimento) e 
ao n.º 1 do seu artigo 16.º (Compensação), em 
anexo, pelo prazo de 30 dias úteis contados a 
seguir à data da publicação, do aviso de 
abertura da presente consulta pública, em 
Diário da República. 
 
A alteração ao Regulamento de Taxas do 
Município de Loures supra identificada pode ser 
consultada no edifício “Paços do Concelho” 
da Câmara Municipal de Loures, Praça da 
Liberdade, 2674-501 Loures, nos dias úteis 
entre as 9h:00m e as 17h:30m, no edifício da 
Assembleia Municipal de Loures “Palácio dos 
Marqueses da Praia e de Monforte”, Mealhada 
- Loures, nos dias úteis entre as 9h:00m e as 
12h:30m e as 14h:00m e as 17h:30m,  nas 
Juntas de Freguesia do concelho de Loures e 

na página da Internet da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm-loures.pt). 
 
As propostas sobre a alteração ao Regulamento 
de Taxas do Município de Loures em consulta 
pública deverão ser formalizadas por escrito, 
conter a referência expressa à consulta 
pública em causa e dar entrada na Câmara 
Municipal de Loures, Departamento de 
Planeamento Financeiro e Aprovisionamento – 
Divisão de Planeamento e Controlo de 
Atividades, Rua Manuel Augusto Pacheco, 
n.º4, 2670 Loures, até às 17h:30m do trigésimo 
dia útil contado a seguir à data da publicação 
do aviso de abertura da presente consulta 
pública em Diário da República, ou enviadas 
para o endereço eletrónico dpca@cm-
loures.pt, dando, neste caso, o consentimento 
para que o respetivo endereço eletrónico seja 
utilizado para efeitos da alínea c) do n.º1 do 
artigo 112.º do Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, até ao trigésimo dia útil contado a 
seguir à data da publicação do aviso de 
abertura da presente consulta pública em 
Diário da República. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no 
Município de Loures, constituído por 7 páginas, 
no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt, nos Paços do 
Município e nos locais habituais.  
 
Loures, 30 de agosto de 2021 

 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 
 

(a) Bernardino Soares 
 
 
 
Proposta de alteração ao Regulamento de 
Taxas do Município de Loures publicado no 
Diário da República, 2.ª série, de 29 de janeiro 
de 2021 – Aviso n.º 1964/2021, através da 
alteração à alínea b) do seu artigo 78.º, às 
alíneas a) e b) do n.º 2 do seu artigo 93.º, bem 
como à respetiva fundamentação económico-
financeira constante do seu Anexo I, ao n.º 1 
do seu artigo 15.º e ao n.º 1 do seu artigo 16.º 
 
É sentida a necessidade de se efetuar uma 
alteração ao Regulamento de Taxas Municipais 
vigente por forma a nele consagrar uma 
diminuição do valor das taxas a cobrar através de 
uma modificação à alínea b) do artigo 78.º 
(Utilização e aproveitamento de terreno do 
domínio municipal) e às alíneas a) e b) do n.º 2 
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do artigo 93.º (Utilização de lojas nos mercados 
municipais), bem como à respetiva 
fundamentação económico-financeira constante 
do seu Anexo I e por forma a clarificar a aplicação 
dos artigos 15.º (Dação em cumprimento) e 16.º 
(Compensação) através de uma modificação aos 
n.ºs 1 destes artigos. 

 

 

A. Alteração ao corpo do Regulamento 
 

CAPÍTULO I 
Disposições gerais 

 
Artigo 15.º 

Dação em cumprimento 
 

1 – As taxas devidas no âmbito do presente 
Regulamento podem ser pagas total ou 
parcialmente através da dação em cumprimento, 
nos termos da lei, sempre que se considere que 
tal é compatível com o interesse público e sempre 
mediante avaliação, pelos serviços municipais, 
dos bens dados em pagamento. 
2 - … 
3 – … 
 

Artigo 16.º 
Compensação 

 
1 – As taxas devidas no âmbito do presente 
Regulamento podem ser pagas total ou 
parcialmente por compensação, nos termos da 
lei, sempre que se considere que tal é compatível 
com o interesse público e sempre após 
verificação, pelos serviços municipais, dos 
créditos a compensar. 
2 - … 
3 - … 
 

CAPÍTULO VI 
Utilização e aproveitamento do domínio 

municipal 
 

Artigo 78.º 
Utilização e aproveitamento diversos do 

domínio municipal 
 

A utilização e aproveitamento do domínio 
municipal está sujeita ao pagamento, no 
momento da emissão da licença, pelo utilizador, 
das respetivas taxas: 
 
 

a) … 
b) Terreno do domínio municipal, por m2 de 

domínio municipal utilizado e por ano: 

  b1) Com atividade do setor primário – 
0,40€; 

  b2) Com atividade do setor secundário – 
10,00€; 

  b3) Com atividade do setor terciário – 
10,00€; 

c) … 
c1) … 
c2) … 
c3) … 

d) … 
e) … 
f) … 

 
 

CAPÍTULO X 
Mercados, feiras e restauração ou bebidas não 

sedentárias 
 

Artigo 93.º 
Utilização das lojas 

 
1 - … 
2 – A utilização das lojas nos mercados 

municipais está sujeita ao pagamento, no 
momento da emissão da autorização, pelo 
utilizador, das respetivas taxas, a cobrar por 
m2 e por mês: 

a) Grupo I – 5,00€ 
b) Grupo II – 3,00€ 

3 - … 
 
 

B. Alteração ao Anexo I do Regulamento – 
Fundamentação económico-financeira 

 
CAPITULO X 

Mercados, feiras e restauração e bebidas não 
sedentárias 

 
Fórmula de cálculo: 
 
… 
 
1- … 
a) … 
b) … 
c) … 
2- … 
a) … 
b) … 
3- … 
a) … 
b) … 
c) … 
4- … 
a) … 
b) … 
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Art.º 

Custos 
Totais   

função / ato / 
medida 

Invest. 
Tempo 
médio 

Benefício 
auferido 

pelo 
particular 

Critério 
incentivo / 

desincentivo 

Valor 
da 

taxa 

Ct PPI ¥ µ β € 

… 
Art. 
93.º 

   
 

 

n.º2     

a) 10,42  15 0,031989763 5 

b) 10,42  15 0,019193858 3 

…      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 053/GIL/MCG – 

E/99399/2021 
 

de 25 de agosto de 2021 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 26 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/99399/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DA 

COORDENADORA DO GABINETE DE 
INTERVENÇÃO LOCAL 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, durante o período compreendido entre 
os dias 6 a 16 de setembro do corrente ano, 
proponho que as competências que me foram 
delegadas através do Despacho n o 28/2020 de 
treze de janeiro, sejam asseguradas pela técnica 
superior Maria Carlos Simão Martins dos Santos. 
 
A merecer concordância superior, proponho o 
envio desta informação à DGMA/Expediente para 
divulgação 
 

A Coordenadora do Gabinete de Intervenção 
Local 

 
(a) Maria Carmo Guilherme 

 

 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 0547/DI/LL  

 
de 26 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de agosto de 2021, 

pela Sra. Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, Amélia Pardal 

 
(registo E/99960/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 30/08/2021 a 12/09/2021, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas 
através do Despacho 232/2021 de 23/06/2021, 
possam ser asseguradas pelo técnico desta 
divisão: 
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pelo 
DGMA/DGDMA. 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Manuel Braz Costa Lopes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GABINETE DE 
INTERVENÇÃO LOCAL 

UNIDADES ORGÂNICAS 



 

 
N.º 18 

 

 
 

9 de SETEMBRO 
de 2021 

 
 
 
 

29 

 

 INFORMAÇÃO n.º 015/DEP/JF  

 
de 31 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 1 de setembro de 2021, 

pela Sra. Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, Amélia Pardal 

 
(registo E/101454/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DO 

CHEFE DA DEP/ARQT. JOÃO FÉLIX 
 

Em virtude da ausência do signatário durante o 
período de férias propõe-se que a sua 
substituição seja assegurada da seguinte forma: 
 
De 6 a 9 de Setembro pelo arqt. Carlos Santos; 
 
Com as competências que estão subdelegadas 
pela Diretora do DOM no Despacho nº 229/2021 
de 15 de Junho de 2021. 
 
Solicita-se que a presente informação seja 
divulgada pelos serviços municipais  
 
À consideração superior 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix 
 

 INFORMAÇÃO n.º 400/DCME/CM  

 
de 31 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 31 de agosto de 2021, 

pela Sra. Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, Amélia Pardal 

 
(registo E/101515/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS  

(06 a 10-09-2021) 
 
Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 06 a 10 de setembro 
por motivo de férias, proponho que a minha 
substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho n.º 231/2021, datado de 23 de junho de 

2021 , pela Técnica Superior 
 
 Vanda Maria Rodrigues 

 
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 Equipamentos 
 

(a) Carla Monteiro 
 

 


 INFORMAÇÃO n.º E/100042/2021 

 
de 27 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/100042/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO 
GABINETE DE JUVENTUDE — ADENDA A 

INFORMAÇÃO E/ 85766/2021 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, durante o período compreendido entre 
28 de agosto e 19 de setembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas 
através do despacho n.º 21/2020 de 08 de 
janeiro, da seguinte forma: 

 

 Dr.ª Nélia Grou Brito - 28 de agosto a 06 de 
setembro; 

 Dr. Alexandre Tavares - 07 a 13 de setembro; 
 Dr.ª Nélia Grou Brito - 14 a 19 de setembro. 
 

Propõe-se o envio da presente informação à 
DGDA/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

Coordenadora do Gabinete de Juventude 
 

(a) Rita Mota 
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 INFORMAÇÃO n.º 24/DH/LR 

 
de 27 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de agosto de 2021, 

pela Sra. Diretora do Departamento de Coesão 
Social e Habitação, Carla Barra 

 
(registo E/100474/2021) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 
HABITAÇÃO 

 
À Consideração Superior 

 
Considerando a ausência da signatária no 
período compreendido entre 31 de agosto a 6 de 
setembro, por motivo de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Técnica 
Superior Dr.ª Patrícia Guedes de Carvalho, com 
as competências que me foram subdelegadas 
através do Despacho Nº 35/2020 de 14-01-2020 
pela Sra. Diretora de Departamento. 
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, propõe-se que seja 
remetida ao DGMA/DGDA/Expediente para 
divulgação. 
 

A Chefe da Divisão da Habitação 
 

(a) Lucília Reis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 

709/2021/DPGU/DAU/AN  
 

de 27 de agosto de 2021 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 27 de agosto de 2021, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de 

Planeamento e Gestão Urbanística, Luís 
Carvalho 

 
(registo E/100121/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 6 a 21 de setembro 
de 2021 por motivo de férias, proponho que a 
Dra. Sónia Alexandra Martins Fortunato das 
Neves me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências previstas nas alíneas c) e d) do n.º 

1 e alínea d) do n.º 3 do despacho n.º 309/2021, 
datado de 8 de julho que me foram subdelegadas 
pelo Sr. Diretor do DPGU. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação 

 
A Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

 
(a) Anabela Nunes 
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 INFORMAÇÃO n.º 10/DPU/AF/2021  

 
de 1 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Diretor de Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, Luís 

Carvalho 
 

(registo E/101842/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE 
PLANEAMENTO URBANÍSTICO NO PERÍODO 

DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, durante o período de 06 a 09 
de setembro, proponho que a minha substituição 
seja assegurada pelo técnico superior Pedro 
Arrabaça, arq.to, com as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr.º Diretor do DPGU, 
despacho n.º  305/2021, de 16 de julho. 
 
Em caso de concordância superior, propõe-se o 
envio da presente informação à 
DGDMA/Expediente para divulgação. 
 

Chefe de Divisão 
 

(a) Ana Félix 
 
 

 
 

DESPACHO Nº 381/2021 
 

de 1 de setembro de 2021 
 

(registo E/102022/2021, de 1 de setembro de 2021) 
 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  DDIIRREETTOORR  DDOO  DDRRHH  
 
 

Atendendo ao período de férias do signatário, de 
03 a 24 de setembro de 2021, e às necessidades 
do serviço, subdelego as competências que me 
foram cometidas através do Despacho n.º 
12/2020 de 09/01/2020, do Sr. Vereador dos 

Recursos Humanos, no Sr. Chefe da Divisão de 
Gestão dos Recursos Humanos, Dr. Cândido 
Miguel Nascimento Esteves. 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Santos 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 30/DCA/VA 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/101254/2021) 
 

CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTRRAABBAALLHHOO  NNAA  DDIIVVIISSÃÃOO  
DDEE  CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  EE  AAPPRROOVVIISSIIOONNAAMMEENNTTOO  

NNOO  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
06/09/2021 a 10/09/2021, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 74/2021 de 03 de 
março, na Técnica Superior, Dra. Tânia Marília 
Brazão Silva: 
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP – Expediente, para 
divulgação. 

 
O Chefe da Divisão de Contratação e 

Aprovisionamento 
 
 

(a) Viriato Aguilar 
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 INFORMAÇÃO n.º 291/DCP/PL/2021  

 
de 6 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/103741/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 06 de a 9 de 
setembro de 2021 por motivo de férias, proponho 
que a Técnica Superior Jocelina Laurindo 
Abrantes me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, no 
despacho n.º 73/2021, datado de 03 março. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
A Chefe de Divisão da Contabilidade e Património 
 

(a) Paula Louro 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 331/DA/DSPA/RMS 

 
de 30 de agosto de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/100952/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 
SIGNATÁRIO 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no dia 07 de setembro a 
minha substituição seja assegurada pelo Dr. 
Tiago Ascenção Gamboa da Silva com as 

competências que me foram subdelegadas pela 
Srª. Diretora de Departamento. 
 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DGMA/Expediente para divulgação. 
 

O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais 

 
(a)Rui Máximo 

 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 319/DTO/VC 

 
de 7 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 7 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Vereador, Tiago Matias 
 

(registo E/104280/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 
SIGNATÁRIO 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Técnico Superior João Eduardo 
Martins Godinho, no período compreendido entre 
09 e 19 de setembro e pelo Técnico Superior 
Tiago Luís Correia dos Santos, no período entre 
22 de setembro e 01 de outubro, com as 
competências que me foram delegadas. 

 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à 
DGMA/DGDA/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 
 

(a)Victor Correia, Engº 
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AVISO nº 16719/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO 

DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE 
FORMAÇÃO DE ENGENHARIA CIVIL - LISTA 

UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 
HOMOLOGADA 

 
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 um posto 
de trabalho de Técnico Superior, na área de 
formação de Engenharia Civil, publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 244, de 17 de 
dezembro de 2020, Aviso n.º 20364/2020, da 
homologação da lista unitária de ordenação final, 
por despacho do Sr. Vereador dos Recursos 
Humanos de 11 de agosto 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. 

 
16 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 171, de 2 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 16968/2021 
 

ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DO PLANO 
DIRETOR MUNICIPAL – ABERTURA DO 

PERÍODO DE DISCUSSÃO PÚBLICA 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA – 2ª ALTERAÇÃO AO 
REGULAMENTO DO PDM DE LOURES 

 
Bernardino Soares, Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, em cumprimento do 
disposto nos n.ºs 1 e 2 do artigo 89.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 94.º Reunião Ordinária de 
11.08.2021, de acordo com a proposta n.º 
382/2021, deliberou por unanimidade dar início à 
abertura do período de discussão pública relativa 
à segunda alteração ao Regulamento do Plano 
Diretor Municipal, fixando o prazo de 45 dias 
úteis, com início a partir de 5.º dia útil após a 
publicação deste Aviso no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da 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 
17:00 horas. 
 
Os interessados podem apresentar eventuais 
sugestões e ou pedidos de esclarecimento sobre 
quaisquer questões que possam ser 
consideradas no âmbito deste procedimento, por 
escrito e dentro do período atrás referido, as 
quais deverão ser dirigidas diretamente ao Exmo. 
Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures e 
realizadas por uma das seguintes formas: 
apresentadas presencialmente nas instalações 
desta Câmara Municipal, nos dias úteis das 09:00 
às 17:00 horas, ou enviadas por via postal para a 
morada Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística - Divisão de Planeamento 
Urbanístico, Rua Ilha da Madeira, n.º 4, 2674-501 
Loures, ou por via eletrónica para 
discussaopublica_dpu@cm-loures.pt. Para 
constar, publica-se o presente aviso que vai ser 
afixado nos lugares de estilo, bem como 
publicado em 2.ª série de Diário da República e 
na imprensa. 

 
19 de agosto de 2021. - O Presidente da Câmara, 
Bernardino Soares. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 174, de 7 de setembro de 2021) 
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AVISO nº 16969/2021 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que, na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período do Técnico Superior 
Cândido Miguel Nascimento Esteves, como Chefe 
da Divisão de Gestão de Recursos Humanos, a 
partir de 20 de novembro de 2021, nos termos do 
previsto no artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de 
agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, 
pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 
128/2015, de 03 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, 
mandada aplicar à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 
82-B/2014, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 
42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
23 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 174, de 7 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 16970/2021 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, 

DESPORTO E JUVENTUDE 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período do Técnico Superior 
Alfredo Augusto Batista Santos, como Diretor de 
Cultura, Desporto e Juventude, a partir de 20 de 
novembro de 2021, nos termos do previsto no 

artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 
68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
23 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 174, de 7 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 16971/2021 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
CHEFE DA DIVISÃO DE ATENDIMENTO, 

INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período do Técnico Superior 
Carlos Manuel Sousa Gomes, como Chefe da 
Divisão de Atendimento, Informação e 
Comunicação, a partir de 20 de novembro de 
2021, nos termos do previsto no artigo 23.º da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, mandada aplicar à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
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de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
25 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 174, de 7 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 17057/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE UM POSTO DE TRABALHO 

DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE 
FORMAÇÃO ACADÉMICA DE COMUNICAÇÃO 

EMPRESARIAL E RELAÇÕES PÚBLICAS 
 

LISTA FINAL DE ORDENAÇÃO FINAL 
HOMOLOGADA 

 
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 um posto 
de trabalho de Técnico Superior, na área de 
formação de Comunicação Empresarial e 
Relações Públicas, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 118, de 21 de junho de 
2021, Aviso n.º 11450/2021, da homologação da 
lista unitária de ordenação final, por despacho do 
Sr. Vereador dos Recursos Humanos de 18 de 
agosto 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. 
 
23 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 175, de 8 de setembro de 2021) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO nº 17058/2021 
 

PEOCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
FUNCIONAL GERAL 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de agosto de 2021, com Alishah Moledina Jivraj, 
Claúdia Perez Maurício Ferreira, Francisco Paulo 
da Conceição Pipa, Hugo Filipe Lamas Azedo, 
Lucas Diogo Saraiva de Sousa, Nuno José 
Antunes dos Santos Nércio, Rúben Miguel 
Gomes Rolo e Sandra Marina da Piedade 
Cardadeiro, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 9086/2020, publicado 
no Diário da República, 2.ª série, n.º 105, de 16 
de junho de 2020. 
 
24 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 175, de 8 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 17059/2021 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA 
CHEFE DA DIVISÃO DE SEGURANÇA, SAÚDE 

OCUPACIONAL E APOIO PSICOSSOCIAL 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período da Técnica Superior 
Adília Maria Ferreira, como Chefe da Divisão de 
Segurança, Saúde Ocupacional e Apoio 
Psicossocial, a partir de 20 de novembro de 2021, 
nos termos do previsto no artigo 23.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, 
de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3-B/2010, de 28 
de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, na 
redação dada pela Lei n.º 64/2011, de 22 de 
dezembro, mandada aplicar à administração local 
pela Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, alterada 
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pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro e pela Lei n.º 
114/2017, de 29 de dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
25 de agosto de 2021. - O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 

Série, nº 175, de 8 de setembro de 2021) 
 
 

AVISO nº 17141/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO 

DE TÉCNICO SUPERIOR, NA ÁREA DE 
FORMAÇÃO ACADÉMICA — LICENCIATURA 

EM ARQUITETURA — CONTRATO DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 
01 de agosto de 2021, com Ana Maria Fontes 
da Silva Figueiredo e Marta Alexandra Luis 
Gonçalves Vaz Borges, na carreira/categoria 
de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 15 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 8552/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 107, de 2 de junho. 
 
26 de agosto de 2021. — O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 176, de 9 de setembro de 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO nº 17142/2021 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA 
 
Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal, foi renovada a comissão de 
serviço por igual período do Técnico Superior 
Luís Jorge Rodrigues de Carvalho, como Diretor 
do Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, a partir de 20 de novembro de 2021, 
nos termos do previsto no artigo 23.º da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, alterada pela Lei n.º 
51/2005, de 30 de agosto, pela Lei n.º 64 -
A/2008, de 31 de dezembro, pela Lei n.º 3 -
B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 68/2013, de 29 
de agosto, pela Lei n.º 128/2015, de 03 de 
setembro, na redação dada pela Lei n.º 64/2011, 
de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82 -B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal.  
 
26 de agosto de 2021. — O Diretor do 
Departamento dos Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 176, de 9 de setembro de 2021) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 416/2021 

 

 

 

MINUTA DE CONTRATO  

 

DE  

 

CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE  

 

A FAVOR  

 

DA UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTA IRIA DE AZÓIA, SÃO JOÃO DA TALHA E 

BOBADELA 
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MINUTA DE CONTRATO DE CONSTITUIÇÃO DE DIREITO DE SUPERFÍCIE 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
1. O MUNICÍPIO DE LOURES é dono e legítimo proprietário do lote de terreno com a área total de 

875 m2, situado na Rua São Francisco Xavier, em Santa Iria de Azóia, União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, integrado no domínio privado municipal, 
descrito na 2.ª Conservatória do Registo Predial de Loures sob a ficha 604 da Freguesia de Santa 
Iria de Azóia e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5841 da União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela. 

2. Pelo presente contrato, é constituído a favor da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, o direito de superfície sobre o referido prédio, identificado na planta 
em anexo, que faz parte integrante deste contrato. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

O direito de superfície é constituído pelo prazo de 70 anos, prorrogável, por acordo das partes, e a 
título gratuito. 

CLÁUSULA TERCEIRA 
O direito de superfície constituído destina-se à construção de um edifício de balneários e refeitório 
de apoio aos Serviços Operacionais da União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da 
Talha e Bobadela. 

CLÁUSULA QUARTA 
1. O MUNICÍPIO DE LOURES tem o direito de, quando e pelos meios que entender convenientes, 

acompanhar e fiscalizar o exercício de todas as atividades direta ou indiretamente relacionadas 
com o âmbito do direito de superfície e solicitar informação escrita adequada do cumprimento 
das condições que resultam da constituição do direito de superfície. 

2. A União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela deve informar o 
MUNICÍPIO DE LOURES, por escrito, com carácter semestral, sobre a situação do procedimento 
tendente à implementação do equipamento assim como sobre a situação do imóvel transmitido, 
até que se verifique a conclusão da construção. 

 
CLAÚSULA QUINTA 

Em caso de alienação, o MUNICÍPIO goza do direito de preferência em primeiro lugar. 

 
CLÁUSULA SEXTA 

O direito de superfície só poderá ser onerado pela União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela para garantia do financiamento da construção do equipamento no 
prédio sobre o qual foi constituído, sob pena de extinção e reversão para o MUNICÍPIO DE 
LOURES. 

CLÁUSULA SÉTIMA 
Em qualquer caso, a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela é a 
única entidade responsável pelo cumprimento das obrigações a que fica adstrita, reservando-se o 
MUNICÍPIO DE LOURES o direito de resolver o presente contrato em caso de incumprimento de 
alguma daquelas obrigações, nos termos previstos na cláusula décima. 
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CLÁUSULA OITAVA 
1. Ao MUNICÍPIO DE LOURES é conferido o direito de resolver o contrato, em caso de 

incumprimento pela União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela 
dos deveres e obrigações que resultam da presente constituição do direito de superfície. 

2. O direito de superfície extingue-se, ainda, ao abrigo do disposto no artigo 1536º do Código Civil, 
com reversão do terreno para o MUNICÍPIO DE LOURES: 
a) Se o imóvel for afeto a fim diverso do fixado no ato de constituição;  
b) Se, no prazo de dois anos a contar da data da outorga da escritura de constituição do direito 

de superfície, não for iniciada a construção do edifício identificado na cláusula terceira; 
c) Se, no prazo de três anos a contar da data da outorga da escritura de constituição do direito 

de superfície, não se encontrar concluído o edifício identificado na cláusula terceira; 
d) Se for alienado o direito de superfície sem autorização expressa do MUNICÍPIO; 
e) Se a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela proporcionar 

o uso privativo do local, total ou parcialmente, sem prévia autorização do MUNICÍPIO; 
f) Se, até que se verifique o cumprimento do objeto identificado na cláusula terceira, a União 

das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela não informar o 
MUNICÍPIO, por escrito, com carácter semestral, sobre a situação do procedimento 
tendente à implementação do equipamento bem como sobre a situação do imóvel 
transmitido. 

 
CLÁUSULA NONA  

Declarada a extinção do direito de superfície pelo MUNICÍPIO DE LOURES, por qualquer uma das 
causas e notificada a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, fica 
esta obrigada a comparecer na outorga do contrato que para o efeito tenha de ser celebrado, em 
dia e hora a designar pelo MUNICIPIO DE LOURES. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA 

1. Expirado o prazo para que foi constituído, resolvido o contrato ou extinto o direito de superfície, 
por qualquer causa, o prédio e todas as obras existentes no terreno, as quais deverão estar 
concluídas e em bom estado de conservação, integrarão o património municipal, sem qualquer 
indemnização para a União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela, 
pelas benfeitorias entretanto realizadas. 

2. O decurso do prazo pelo qual foi constituído ou a extinção do direito de superfície por qualquer 
outra razão implicam:  
a) A entrega do local pela União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 

Bobadela, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado de qualquer dos factos determinantes 
da reversão;  

b) Dentro do prazo fixado na alínea anterior, a reposição do prédio deverá ser feita nas 
condições em que se encontrava à data da constituição do direito, caso não se verifique a 
conclusão do edifício, sem qualquer indemnização para a União das Freguesias de Santa Iria 
de Azóia, São João da Talha e Bobadela pelos custos associados; 

c) A tomada de posse do local pelo MUNICÍPIO, caso não se verifique o cumprimento do prazo 
e condições de entrega. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

A presente constituição do direito de superfície rege-se pelo disposto na Lei n.º 31/2014, de 30 de 
maio e pelo Código Civil.  





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 420/2021 

 

 

 

PROJETOS DE MINUTA  

 

ENTRE O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

OS  

 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS DE 

LOURES E ODIVELAS 

 

E  

 

SABOR FRIO, UNIPESSOAL, LDA 

 

----- / ----- 

 

MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE, LDA 

 

----- / ----- 

 

SOGENAVE - SOCIEDADE GERAL DE ABASTECIMENTOS À NAVEGAÇÃO E INDÚSTRIA 

HOTELEIRA, S.A. 

 

 

 



PROJETO DE MINUTA------------------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------- 

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

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

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de correio eletrónico geral@cm-loures.pt e 

telecópia número 211151709, adiante designado por Primeiro Contraente, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, 

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

b) SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, designados por SIMAR, pessoa coletiva número 

680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, n.º 2, em Loures, endereço de correio eletrónico 

geral@simar.louresodivelas.pt, adiante designado por Segundo Contraente, neste ato 

representado  por Hugo Manuel dos Santos Martins, que também usa assinar Hugo Martins, 

como Segundo Outorgante, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração.--------- 

Ambos os Outorgantes, em conjunto, também designados no presente contrato por Contraentes 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

SABOR FRIO, UNIPESSOAL, LDA ., titular do número único de matrícula na Conservatória 

do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 508682002, com sede na Rua Hernâni Cidade, 

n.º 3, Vale Figueira,  ……..-……………., com o capital social de €…………, matriculada na 

Conservatória do Registo ………………………, designada por Terceiro Contraente, neste ato 

representada por …………………………….., Terceiro Outorgante, na qualidade de gerente da 

mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial, visualizada na 

presente data, através do código de acesso ………………….., válida até …. de ……de …...----- 

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

Adjudicantes celebrado entre o Município de Loures e os SIMAR, em 1 de junho de 2021. ------ 
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- Tendo, também, em conta a Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 90.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 16 de junho de 2021, e o Despacho do Segundo Outorgante na 

qualidade acima identificada, exarada no documento I/8922/2021, em 16 de junho  de 2021, 

tomada ao abrigo da Proposta de Deliberação  número 366/2019, subdelegação de competências 

aprovada pelo Conselho de Administração dos SIMAR na sua 11.ª Reunião Extraordinária, de 25 

de outubro de 2019; decisões que aprovaram o início do procedimento de Concurso Público e 

respetivas peças, publicitado na II.ª Série do Diário da República, número 122,  de 25 de junho 

de 2021, e no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 122-322693, de 28 de junho de 

2021, bem como disponibilizado no referido dia 25 de junho de 2021, na plataforma VortalNext;  

- Tendo, ainda, em conta a Deliberação e o Despacho de adjudicação e de aprovação da minuta, 

respetivamente tomados pela Câmara Municipal de Loures na sua ……..ª Reunião Ordinária, 

realizada em …………,  e o pelo Segundo Outorgante na acima identificada qualidade, a (data), 

sob a Informação n.º …..; nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 

Contratos Públicos;------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cláusula Primeira -  1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento continuado, pelo 

Terceiro Contraente, de bens de consumo alimentar, Lote 4 – Produtos congelados e 

ultracongelados, para os refeitórios do Município de Loures e dos SIMAR, compreendendo 

as necessidades diárias e pontuais com eventos e iniciativas, nos termos definidos nas 

especificações técnicas constantes na Parte II – Cláusula 27.ª do Caderno de Encargos, seus 

esclarecimentos e nas condições estabelecidas na Proposta do Terceiro Contraente. ------------- 

2. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para o 

Primeiro Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 

quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 

tipo de bem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 



Produto Especificação Unidad

e de 

medida 

Quantidade 

anual por 

unidade de 

medida 

Preço unitário por  

cada tipo de 

unidade 

 (S/IVA) 

Peixe Congelado e Ultracongelado--------------------------------------------------------------------- 

Abrótea (Phycis 

phycis e Salilota 

australis) 

Descab. e evisc. - 

Inteira 

(1,2Kg/1,7Kg) ou 

postas 

Kg 200                                 

3,70 €  

Amêijoa branca 

(Meretrix lyrata e 

outras) 

Com casca 

(60/80) 

Kg 150                                 

2,10 €  

Amêijoa dourada 

(Paphia undulata e 

outra) 

Miolo (700/1000) Kg 100                                 

3,90 €  

Atum (Thunnus 

spp.) 

Bife (250g/300g) Kg 60                                 

5,80 €  

Bacalhau (Gadus 

morhua) 

Desfiado Kg 1.200                                 

5,50 €  

Bacalhau (Gadus 

morhua) 

Lombos 

(300g/400g) 

Kg 120                                 

6,95 €  

Bacalhau (Gadus 

morhua) 

Postas (para 

restauração - 

300g/400g) 

Kg 500                                 

5,95 €  

Berbigão Legítimo - Miolo Kg 50                               
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(Cerastoderma 

edule) 

(700/1000) 13,00 €  

Cação (Mustelus 

mustelus) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro 

(1,2Kg/1,7Kg) ou 

postas 

Kg 100                                 

2,70 €  

Calamares Argolas de pota 

(Dosidicus gigas) 

Kg 80                                 

2,95 €  

Camarão (Penaeus 

notialis e outra) 

Selvagem - 

Inteiro (60/80) 

Kg 300                                 

7,50 €  

Camarão (Penaeus 

notialis e outra) 

Miolo (60/80) Kg 80                                 

5,80 €  

Caranguejo 

(Portunus validus) 

Bocas - 

ultracongelado 

Kg 20                                 

6,40 €  

Cherne (Polyprium 

americanus) 

Legítimo - Postas 

(300g/500g - 

exclui cabeça) 

Kg 500                               

12,00 €  

Choco (Sepia 

officinalis) 

Grande 

(2Kg/3Kg), limpo 

– Inteiro 

Kg 800                                 

4,60 €  

Choco (Sepia 

officinalis) 

Pequeno 

(100g/150g), com 

tinta - Inteiro 

Kg 500                                 

4,95 €  

Choco (Sepia 

officinalis) 

Pequeno 

(100g/150g), 

Kg 300                                 

4,60 €  



limpo – Inteiro 

Corvina 

(Argyrosomus 

regius) 

Legítima - Postas 

(300g/400g - 

exclui cabeça) 

Kg 300                                 

4,50 €  

Delícias do mar Ultracongelado Kg 100                                 

2,15 €  

Douradinhos De peixe – 

ultracongelado 

(25g/30g) 

Kg 100                                 

3,39 €  

Garoupa 

(Epinephelus 

aeneus) 

Legítima - Postas 

(300g/500g - 

exclui cabeça) 

Kg 500                                 

6,80 €  

Linguado (Solea 

solea) 

Legítimo - Inteiro 

(300g/500g) 

Kg 300                                 

4,35 €  

Linguado (Solea 

solea) 

Legítimo - Filetes Kg 200                                 

7,95 €  

Lula (Loligo 

vulgaris) 

Legítima - Inteira 

e limpa – 

ultracongelado 

(20/40) 

Kg 500                                 

4,40 €  

Maruca 

(Genypterus 

capensis e outra) 

Descab. e evisc. - 

Inteira (3Kg/4Kg) 

ou postas 

Kg 1.500                                 

5,60 €  

Mexilhão (Mytilus 

galloprovincialis) 

Miolo – 

ultracongelado 

Kg 100                                 

3,80 €  
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(200/300) 

Palmeta 

(Reinhardtius 

hippoglossoides) 

Filetes Kg 300                                 

7,95 €  

Pampo (Stromateus 

fiatola) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro (2Kg/3Kg) 

ou postas 

Kg 100                                 

4,70 €  

Peixe espada 

branco (Lepidopus 

caudatus) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro 

(1,5Kg/2Kg) ou 

postas 

Kg 100                                 

6,50 €  

Perca do Nilo 

(Lates niloticus) 

Filetes Kg 300                                 

6,90 €  

Perca do Nilo 

(Lates niloticus) 

Postas 

(300g/500g - 

exclui cabeça) 

Kg 600                                 

6,20 €  

Pescada 

(Merluccius 

capensis e outra) 

Filetes Kg 800                                 

3,80 €  

Pescada 

(Merluccius 

capensis e outra) 

Lombos (100g) Kg 300                                 

5,20 €  

Pescada 

(Merluccius 

capensis e outra) 

Postas (n.º 4, do 

Chile - exclui 

cabeça) 

Kg 1.500                                 

3,80 €  



Polvo (Octopus 

vulgaris) 

Inteiro (2Kg/3Kg) 

e limpo 

Kg 2.000                                 

7,90 €  

Pota (Dosidicus 

gigas) 

Recheada com 

carne (200g/250g) 

Kg 300                                 

6,95 €  

Pota (Dosidicus 

gigas) 

Tentáculos 

(1,5Kg a 2Kg) 

Kg 200                                 

3,60 €  

Raia/Lixa (Raja 

clavata / 

Centrophorus 

squamosus) 

Caldeirada Kg 100                                 

4,50 €  

Red-fish (Sebastes 

marinus e outra) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro 

(300g/400g) 

Kg 500                                 

2,70 €  

Safio (Conger 

conger) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro (2Kg/3Kg) 

ou postas 

Kg 200                                 

3,50 €  

Salmão (Salmo 

salar) 

Do Atlântico - 

Tranches ou 

lombos 

(100g/150g) 

Kg 300                                 

7,50 €  

Solha (Limanda 

ferruginea) 

Descab. e evisc. - 

Inteira 

(450g/500g) 

Kg 250                                 

2,95 €  

Solha (Limanda 

ferruginea) 

Descab. e evisc. - 

Inteira 

Kg 150                                 

3,00 €  
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(500g/700g) 

Tamboril (Lophius 

piscatorius) 

Descab. e evisc. - 

Inteiro 

(800g/1000g) ou 

postas 

Kg 500                                 

6,60 €  

Hortofrutícolas e Produtos Transformados Ultracongelados----------------------------------- 

Batata Palito juliana Kg 200                                 

1,13 €  

Batata Palitos 9x9mm 

(Pré-frita) 

Kg 200                                 

0,90 €  

Batata Cubos 12x12mm 

(Pré-frita) 

Kg 200                                 

0,90 €  

Batata Inteira pequena, 

para assar 

Kg 200                                 

2,18 €  

Brócolos - Kg 100                                 

1,05 €  

Castanhas Origem nacional Kg 60                                 

7,85 €  

Cenoura Baby Kg 100                                 

0,99 €  

Chamuça De carne 

(30g/40g) 

Unid 500                                 

0,15 €  

Cordon Bleu 80g/100g Kg 100                                 

3,70 €  

Couve de Bruxelas - Kg 100                                 



1,02 €  

Croquete de carne Miniatura 

(15g/20g) 

Unid 1.000                                 

0,09 €  

Croquete de carne Normal (30g/35g) Unid 6.000                                 

0,16 €  

Croquete de 

espinafres 

Normal (30g/35g) Unid 500                                 

0,16 €  

Empada De galinha / 

frango (70g/80g) 

Unid 300                                 

0,33 €  

Ervilha - Kg 550                                 

0,98 €  

Espinafres Folhas Kg 300                                 

1,05 €  

Fava Origem nacional Kg 200                                 

1,67 €  

Feijão verde Redondo – 

Cortado 

Kg 100                                 

1,11 €  

Frutos vermelhos Mistura Kg 5                                 

3,95 €  

Grelos De nabo Kg 150                                 

1,58 €  

Jardineira De legumes (sem 

nabo) 

Kg 250                                 

0,98 €  

Pastel de bacalhau Miniatura 

(15g/20g) 

Unid 1.000                                 

0,09 €  
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Pastel de bacalhau Normal (30g/35g) Unid 5.000                                 

0,16 €  

Rissol de camarão Miniatura 

(15g/20g) 

Unid 1.000                                 

0,09 €  

Rissol de camarão Normal (40g/45g) Unid 6.000                                 

0,16 €  

Rissol de carne Miniatura 

(15g/20g) 

Unid 1.000                                 

0,09 €  

Rissol de carne Normal (40g/45g) Unid 5.000                                 

0,16 €  

Rissol de leitão Miniatura 

(15g/20g) 

Unid 1.000                                 

0,18 €  

Rissol de leitão Normal (40g/45g) Unid 1.000                                 

0,39 €  

3. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para  o 

Segundo  Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 

quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 

tipo de bem:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produto Especificação Unidade de 

medida 

Quantidade 

anual por 

unidade de 

medida 

Preço unitário por  

cada tipo de unidade 

 (S/IVA) 

Peixe congelado------------------------------------------------------------------------------------------  

Abrótea N.º 4 descab. 

Evisc. 

Kg 30                                 

3,70 €  



(1200/1700) 

Carapau Miudo (40/50) 

int. 

Kg 30                                 

3,20 €  

Corvina Prata posta 

ultracong. 

Kg 20                                 

4,60 €  

Garoupa 2/3 kg 

mauritania 

inteira evisc. 

Kg 31                                 

6,20 €  

Maruca N.º 3 (1/2 kg) 

descab. Evisc. 

Kg 30                                 

5,60 €  

Maruca N.º 4 (2/3 kg) 

descab. Evisc. 

Kg 170                                 

5,50 €  

Espada branco Posta nacional 

ultracong. 

Kg 20                                 

6,50 €  

Espada preto Posta ultracong. Kg 63                                 

4,80 €  

Espada preto Filete S/P da 

Madeira 

Kg 20                               

12,95 €  

Espadarte Posta ultracong. Kg 20                                 

6,95 €  

Sardinha Inteira especial Kg 6                                 

3,20 €  

Red-fish 300/500 descab. 

Evisc. 

Kg 40                                 

2,70 €  

Red-fish 500/700 descab. Kg 10                                 
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Evisc. 3,25 €  

Pampo Descab. Evisc. Kg 18                                 

4,70 €  

Pargo 500/700 inteiro Kg 30                                 

4,90 €  

Pescada Filete da Africa 

Sul 

Kg 40                                 

3,80 €  

Pescada N.º4 IWP 

descab. Evisc. 

Africa Sul 

(800/1500) 

Kg 180                                 

3,80 €  

Pescada N.º5 IWP 

descab. Evisc. 

Africa Sul 

(1200/1800) 

Kg 40                                 

3,95 €  

Pescada Rabo na boca 

evisc. 

Kg 8                                 

3,20 €  

Pescada Medalhões S/P 

(90/110) 

Kg 62                                 

5,20 €  

Pescada Tronquinhos 

panados 

Kg 15                                 

3,39 €  

Perca Nilo, filete 

(1000/2000) 

Kg 32                                 

6,90 €  

Perca Nilo descab. 

Evisc. 2-3kg 

Kg 136                                 

6,20 €  



Tintureita Descab. Evisc. Kg 60                                 

2,70 €  

Cação Descab. Evisc. Kg 60                                 

2,50 €  

Salmão (6/9) descab. 

Evisc. 

Kg 20                                 

6,50 €  

Salmão Filete C/P Kg 10                                 

7,50 €  

Salmão Lombos/tranches 

100g unid. 

Kg 6                                 

7,50 €  

Raia Asa limpa 

(400/800) 

Kg 21                                 

4,50 €  

Linguado Nova Zelândia 

(250/350) inteira 

evisc. 

Kg 20                                 

4,35 €  

Solha 1000/1200 

descab. Evisc. 

Kg 52                                 

3,25 €  

Tamboril China 

(700/1000) 

descab. Evisc. 

Kg 30                                 

4,40 €  

Tamboril Africa do Sul 

(500/1000) C/P 

descab. Evisc. 

Kg 50                                 

6,60 €  

Dourada 200/300 inteira. 

Evisc. 

Kg 40                                 

5,60 €  
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Robalo 300/400 inteiro 

evisc. 

Kg 20                                 

5,60 €  

Choco Grande limpo 

u/1 

Kg 200                                 

4,60 €  

Choco Tailândia 

200/300 grelhar 

Kg 75                                 

5,50 €  

Choco Tailândia 

100/200 c/ tinta 

Kg 30                                 

4,95 €  

Choco Tailândia 

100/200 s/ tinta 

Kg 30                                 

4,60 €  

Lula Limpa 10/20 

inteira 

Kg 104                                 

4,60 €  

Lula Pota recheada c/ 

carne 

Kg 45                                 

7,50 €  

Lula Argentina n.º3 

grelhar 

Kg 10                                 

5,70 €  

Lula Calamar romana Kg 31                                 

3,90 €  

Lula Pota Kg 40                                 

3,25 €  

Polvo 1000/1500 

inteiro evisc. 

Kg 187                                 

7,90 €  

Camarão Selvagem cong. 

A bordo inteiro 

c/ casca 80/100 

Kg 6                                 

7,50 €  



Camarão Selvagem cong. 

A bordo inteiro 

c/ casca 60/80 

Kg 17                                 

7,50 €  

Camarão Miolo 60/80 Kg 40                                 

5,80 €  

Camarão Miolo 40/60 Kg 30                                 

5,80 €  

Ameijoa Vietnamita 

castanha 

vaporizada 

Kg 20                                 

2,80 €  

Ameijoa Vietnamita 

branca 

vaporizada 

Kg 30                                 

2,10 €  

Caranguejo Bocas 

ultracongeladas 

Kg 25                                 

6,40 €  

Bacalhau Gadus morhua, 

Posta longa dem. 

Cong. (bacalhau 

todo) 

Kg 248                                 

5,95 €  

Bacalhau Gadus morhua, 

lombos 

(400/500) 

Kg 10                                 

6,95 €  

Bacalhau Gadus morhua, 

lombos 

(200/300) 

Kg 20                                 

6,95 €  
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Bacalhau Gadus morhua, 

Caras 

demolhadas 

Kg 20                                 

3,35 €  

Bacalhau Gadus morhua, 

caldeirada 

Kg 40                                 

2,50 €  

Bacalhau Gadus morhua, 

desfiado 

Kg 12                                 

4,40 €  

Atum Bife Kg 95                                 

5,80 €  

Caldeirada Granel (safio, 

choco, maruca, 

raia) 

Kg 20                                 

5,90 €  

Mariscada Couvert kg Kg 38                                 

4,60 €  

Delicias do mar Emb. 250g Kg 8                                 

2,15 €  

San Jacobo Queijo e fiambre 

panado 

ultracong. 

Kg 20                                 

3,70 €  

Cordon Bleu Lombo porco e 

queijo panado 

ultracong. 

Kg 20                                 

3,70 €  

Frango Bife panado 

ultracong. 

Kg 19                                 

5,95 €  

Croquetes Espinafres Kg 10                                 



5,33 €  

Croquetes Carne 

extra/gourmet 

unid. 240                                 

0,24 €  

Pasteis Bacalhau 

extra/gourmet 

unid. 520                                 

0,26 €  

Rissóis Camarão 

extra/gourmet 

unid. 235                                 

0,24 €  

Rissóis Carne 

extra/gourmet 

unid. 120                                 

0,24 €  

Rissóis Leitão 40g 

gourmet 

unid. 600                                 

0,43 €  

Chamuça Carne 40g 

gourmet 

unid. 50                                 

0,29 €  

Ultracongelados------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cenoura Baby ultracong. Kg 10                                 

0,99 €  

Couve Bruxelas 

ultracong. 

Kg 48                                 

1,02 €  

Ervilhas Ultracong. Kg 68                                 

0,98 €  

Fava Nacional 

ultracong. 

Kg 104                                 

1,67 €  

Jardineira 3 legumes 

ultracong. 

Kg 120                                 

0,98 €  

Macedónia Ultracong kg 20                                 
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0,98 €  

Espinafres Folha ultracong. Kg 40                                 

1,05 €  

Espinafres Esparregado 

porções 

ultracong. 

Kg 30                                 

2,78 €  

Batata Parisiense 

ultracong. 

Kg 70                                 

2,18 €  

Batata Pré-frita 9x9 

ultracong. 

Kg 260                                 

0,90 €  

Batata Rissollée peq. 

Ultracong. 

Kg 60                                 

2,18 €  

Batata Rissollée gr. 

Ultracong. 

Kg 55                                 

2,18 €  

Batata Sautée ultracong. Kg 20                                 

2,18 €  

Batata Noisete 

ultracong. 

Kg 20                                 

2,18 €  

Batata Duchesse 

ultracong. 

Kg 33                                 

1,56 €  

Castanha Inteira ultracong. Kg 5                                 

7,85 €  

Framboesas Ultracongeladas Kg 10                                 

3,95 €  

Bolo Brigadeiro 1kg unid. 1                               



ultracong. 17,00 €  

Bolo Mousse 

chocolate 1,3kg 

ultracong. 

unid.  1                               

17,00 €  

Bolo Laranja 1kg 

ultracong. 

unid. 1                               

17,00 €  

Bolo Bolacha 

tradicional 1,5 

kg ultracong. 

unid. 1                               

17,00 €  

Cláusula Segunda- 1. O presente contrato tem início de produção de efeitos a 1 de maio de 2022 

e termo a 28 de fevereiro de 2023, renovando-se automaticamente e por iguais e sucessivos 

períodos de 1 (um) ano, até ao período máximo de vigência contratual correspondente à soma do 

primeiro período de vigência com os 2 (dois) anos de renovação automática. ----------------------- 

2. A renovação prevista no número anterior não ocorrerá se qualquer uma das Partes contraentes 

denunciar o presente contrato com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados 

consecutivamente, relativamente ao termo do período de vigência em curso. ---------------------- 

3. A denúncia do presente contrato por parte de um dos Contraente Públicos apenas produz 

efeitos entre esse contraente e o Terceiro Contraente. ------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira - 1. Constitui obrigação do Terceiro Contraente o fornecimento continuado 

dos bens identificados na sua Proposta. ------------------------------------------------------------------  

2. Constitui, também, obrigação do Terceiro Contraente a garantia de bom fornecimento e de 

qualidade dos bens fornecidos. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Constitui, ainda, obrigação do Terceiro Contraente fornecer qualquer um dos bens integrantes 

do lote objeto do presente contrato nas quantidades que os Contraentes Públicos solicitarem, 

independentemente das quantidades estimadas indicadas na Cláusula Primeira para cada tipo 
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de bem, não podendo, em qualquer caso, ser ultrapassado o preço contratual no respetivo lote.--- 

4. A título acessório, o Terceiro Contraente fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução 

do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. --------------------------------------------------------------- 

5. Qualquer das obrigações previstas na presente Cláusula, ou em qualquer outra do Caderno de 

Encargos, são-no para com o Primeiro e o Segundo Contraentes, salvo situação de exceção 

expressamente identificada. --------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta - Constituem, também, obrigações do Terceiro Contraente: ------------------- 

a) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente as que respeitam 

ao cumprimento das obrigações de higiene alimentar, conservação de alimentos, salubridade, 

laborais e da Segurança Social; ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurar atempadamente, de acordo com os prazos fixados no Caderno de Encargos, os 

abastecimentos de modo a evitar a ocorrência de falhas; ----------------------------------------------- 

c) Garantir a qualidade dos bens objeto do presente contrato; ----------------------------------------- 

d) Assegurar o integral cumprimento das cláusulas técnicas do Caderno de Encargos; ------------ 

e) Quantidade – Os bens devem ser fornecidos nas quantidades solicitadas, ou, quando tal não 

seja exequível, com um desvio máximo de 10% (dez por cento), sendo que quando mencionado, 

no pedido de fornecimento, o número de unidades pretendidas de um determinado produto é esta 

a informação a considerar para o fornecimento, tornando-se o peso indicado, obtido da 

multiplicação do número de unidades pelo peso médio do calibre contratado, apenas como 

referência. Os pedidos deverão ser integralmente satisfeitos, eventualmente de forma faseada, se 

tal for viabilizado, respetivamente, pelo Primeiro Contraente ou pelo Segundo Contraente 

para a situação em causa, apenas se considerando anulado um pedido quando o Primeiro 

Contraente ou  Segundo Contraente se manifeste expressamente  nesse sentido.---------------- 



f) Peso – sempre que o peso unitário de um bem seja identificado num intervalo de valores, deve 

este ser integralmente respeitado; o peso “aproximado” refere-se ao peso com que o bem deve 

ser fornecido, ainda que seja admissível uma margem de 10% (dez por cento) sobre o mesmo. 

Será considerado o “peso líquido escorrido” ou o “peso líquido” (de acordo com o tipo de 

produto) indicado no rótulo de cada artigo efetivamente fornecido (embalagem fechada) ou o 

apurado em pesagem presencial realizada no ato de entrega;------------------------------------------- 

g) Calibre – Os bens devem ser fornecidos em respeito do calibre identificado no Caderno de 

Encargos, admitindo-se a presença de bens do calibre imediatamente inferior ou superior até ao 

máximo de 10% (dez por cento) da quantidade fornecida;---------------------------------------------- 

h) Prazo de validade – Sempre que tal se aplique, os produtos entregues terão de apresentar 

obrigatoriamente, à data da sua receção, um período de validade disponível nunca inferior a um 

terço do seu período de validade efetiva; no caso dos produtos congelados com período de 

validade efetiva superior a 9 (nove) meses, à data da sua receção não poderão apresentar-se com 

mais de 6 (seis) meses de congelação;----------------------------------------------------------------------

i) Recusa de bens - Sem prejuízo da aplicação das disposições legais relativamente aos bens 

impróprios para consumo, o Primeiro e o Segundo Contraentes reservam-se o direito de recusar 

e/ou não receber qualquer bem que não respeite os requisitos gerais e legais de frescura, 

genuinidade, qualidade e higiene, ou as condições e especificações técnicas expressas no Caderno 

de Encargos;----------------------------------------------------------------------------------------------------

j) Fichas Técnicas dos produtos – o Terceiro Contraente obriga-se à apresentação das Fichas 

Técnicas de todos os produtos efetivamente fornecidos, até ao final do segundo mês de vigência 

do presente contrato, sob pena de aplicação de penalização contratual;----------------------------- 

k) Materiais de acondicionamento e embalagem – Os materiais de acondicionamento e 

embalagem dos bens devem respeitar as regras de qualidade e higiene, conforme legislação em 

vigor, assegurando a integridade daqueles. Sempre que possível devem utilizar-se materiais 
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recicláveis ou reutilizáveis, que no contexto em causa terão de ser resistentes à corrosão, fáceis 

de lavar e desinfetar, apresentando-se em perfeito estado de conservação e higiene; ------------- 

l) Rotulagem - Todas as embalagens devem conter um rótulo, devidamente visível, legível e 

durável, identificando, de forma exata e clara, as características do produto de acordo com o 

previsto no Regulamento (UE) número 1169/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2011. Se os produtos tiverem origem estrangeira, as menções legais e obrigatórias 

da rotulagem dos géneros alimentícios devem ser traduzidas para a língua portuguesa;------------ 

m) Transporte (veículos) - Os veículos utilizados para o transporte dos bens de consumo 

alimentar devem respeitar as normas gerais, legais e específicas para o efeito de forma a garantir 

as condições de higiene, conservação e temperatura dos bens, assim como a integridade das 

embalagens e dos produtos. É obrigatória a apresentação de comprovativos de temperatura da 

área do veículo dedicada ao transporte dos produtos fornecidos no estado de congelado ou 

ultracongelado e no estado de fresco refrigerado, com indicação adicional da data e da hora, que 

deverão coincidir com o momento da entrega;---------------------------------------------------------- 

n) Transporte (pessoal) - O pessoal que realiza o transporte e a distribuição dos bens alimentares 

deve usar vestuário adequado aos bens a transportar, em perfeito estado de higiene e limpeza, 

assim como evidenciar elevado grau de higiene pessoal; ----------------------------------------------- 

o) Respeitar a designação dos produtos identificados na listagem apresentada nos Anexos ao 

Caderno de Encargos, na emissão das faturas ou outros documentos, de forma a que claramente 

se reconheça o produto a que se refere e se valide a respetiva receção e consequente faturação;-- 

p) Qualquer defeito de ordem sanitária ou deficiência de processamento tecnológico que se revele 

apenas com a preparação ou confeção do alimento, que gere mau odor, oxidação , desidratação, 

ou qualquer outra forma de deterioração do alimento que o torne impróprio para consumo, 

suscitando a rejeição do mesmo, será da inteira responsabilidade do Terceiro Contraente, que 

deverá proceder à sua substituição imediata ou, nessa impossibilidade, proceder à emissão de 



nota de credito do valor dos bens em causa, nas quantidades fornecidas.----------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Os bens solicitados pelo Primeiro Contraente são fornecidos diariamente, 

de segunda-feira a domingo, devendo ser entregues no Refeitório Municipal, sito na Rua António 

Carvalho Figueiredo, em Loures, no horário das 08h00 às 09h00, salvo situação excecional 

devidamente justificada pelo Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Primeiro 

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

2. Os bens solicitados pelo Segundo Contraente são fornecidos diariamente, de segunda-feira a 

domingo, devendo ser entregues nas instalações municipais de Sete Casas, Rua Francisco Franco 

Cannas, no horário das 08h00 às 09H00, salvo situação excecional devidamente justificada pelo 

Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Segundo Contraente.----------------------  

3. O Primeiro e o Segundo Contraente obrigam-se a enviar, por via eletrónica, o pedido de 

fornecimento respetivo até ás 15 horas do dia útil anterior à data da necessidade, a qual será 

devidamente identificada na comunicação em causa.---------------------------------------------------- 

4. A impossibilidade de fornecimento, total ou parcial, de determinado produto, ao Primeiro ou 

ao Segundo Contraente, tem de ser reportada pelo Terceiro Contraente, por via eletrónica, 

respetivamente através do endereço de correio eletrónico  refeitório_municipal@cm-loures.pt e  

geral@simar-louresodivelas.pt, até às 08h00 do dia correspondente à data da necessidade. ------- 

Cláusula Sexta- 1. Pelos fornecimentos efetuados ao abrigo do presente contrato, e sem prejuízo 

do previsto no número 1 da Cláusula Segunda quanto ao primeiro período de vigência 

contratual, serão pagos ao Terceiro Contraente pelos Contraentes Públicos, os seguintes 

preços:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Preço global anual de € 122.200,36 (cento e vinte e dois mil, e duzentos euros e trinta e seis 

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

legalmente devido, repartido do seguinte modo: -------------------------------------------------------- 

a) € 105.025,25 (cento e cinco mil, e vinte e cinco euros e vinte e cinco cêntimos) para o 
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Primeiro Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor se legalmente devido; --------------------------------------------------------------------------------

b) € 17.175,11 (dezassete mil, cento e setenta e cinco euros e onze cêntimos) para o Segundo 

Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 

legalmente devido; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Preço global contratual para os três anos de €366.601,08 (trezentos e sessenta e seis mil, 

seiscentos e um euros e oito cêntimos), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, 

à taxa legal em vigor se legalmente devido, repartido do seguinte modo: --------- 

a) € 315.075,75 (trezentos e quinze mil, e setenta e cinco euros e setenta e cinco cêntimos) 

para o Primeiro Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor se legalmente devido;;---------------------------------------------------------------------- 

b) € 51.525,33 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e cinco euros e trinta e três cêntimos) 

para o Segundo Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor se legalmente devido; ---------------------------------------------------------------------- 

2. O Primeiro e o Segundo Contraentes são responsáveis pelo integral pagamento dos 

fornecimentos que lhe forem prestados pelo Terceiro Contraente, sendo que durante a execução 

do presente contrato nem o Primeiro nem o Segundo Contraentes assumem qualquer 

responsabilidade solidária, ou de qualquer outra natureza, designadamente no que respeita, 

eventualmente, a situações de incumprimento em matéria de pagamento dos fornecimentos 

prestados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Câmara Municipal de Loures – classificação orgânica: ………, classificação económica: 

…………, Classificação Funcional …………., Número de Rubrica de Plano:  ....................., com 

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



- Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 

(SIMAR): - classificação orgânica: ……;  classificação económica: …………….., Classificação 

Funcional …………….., contemplado no compromisso número …………………, com 

referência à nota de encomenda número …………………, datado de …………………... --------

Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos, respetivamente, pelo Primeiro e Segundo 

Contraentes serão efetuados nos termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. -- 

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

através de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) ……………………. efetuada em …………………., no valor de € 5.251,26 (cinco mil, 

duzentos e cinquenta e um euros e vinte e seis cêntimos), a favor da Câmara Municipal de 

Loures correspondente a 5% (cinco por cento) do preço contratual global anual adjudicado;  

b) ………………………………………….., no valor no valor de € 858,76 (oitocentos e 

cinquenta e oito euros e setenta e seis cêntimos), a favor dos SIMAR, correspondente a 5% 

(cinco por cento) do preço contratual global anual adjudicado. ------------------------------------

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

Cláusula Nona - 1. A fiscalização da boa execução do presente contrato é da responsabilidade 

do Primeiro e Segundo Contraentes ou de seus representantes, na parte que lhes diga respeito, 

podendo intervir sempre que necessário para alterar, adiar, suspender ou impedir quaisquer 

fornecimentos que não obedeçam às normas técnicas ou de segurança. ------------------------------ 

2. Sempre que o Primeiro e Segundo Contraentes entendam necessário, poderão efetuar 

auditorias às instalações e aos fornecimentos do Terceiro Contraente, nomeadamente através 

de análises e relatórios, a fim de aferir o seu cumprimento. -------------------------------------------- 

Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Terceiro Contraente são aplicáveis as penalidades prevista na Cláusula 16.ª  do 

Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------
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Cláusula Décima Primeira -  Os fornecimentos objetos do presente contrato realizam-se, ainda, 

de acordo com as restantes cláusulas do Caderno de Encargos, dos esclarecimentos ao mesmo e 

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

reproduzidos e que ficarão arquivados, constituindo parte integrante do presente contrato, de 

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

Cláusula Décima Segunda - Em matéria de proteção de dados pessoais deve ser cumprido o 

estipulado na Cláusula 13.ª do Caderno de Encargos.---------------------------------------------------

Cláusula Décima Terceira  - Para todas as questões emergentes do presente contrato será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 

outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte integrante do presente contrato:- -----------------------

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

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

b) O Caderno de Encargos, Programa de Concurso, a proposta adjudicada e os esclarecimentos 

sobre a mesma, prestados pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------

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

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

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

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo adjudicatário. - 

Cláusula Décima Quinta – Foram, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A 

do Código dos Contratos Públicos, designados gestores do presente contrato os Técnicos 

seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Pelo Primeiro Contraente: Dra. Edite Calado; --------------------------------------------------------

-Pelo Segundo Contraente: Dra. Ana Teresa Dinis, coadjuvada pelo Dr. Bruno Godinho. ----- 

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

 



fase de execução do presente contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os 

seguintes endereços:------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- SIMAR: geral@simar-louresodivelas.pt.; -------------------------------------------------------------- 

- SABOR FRIO, UNIPESSOAL, LDA.: …………………; ------------------------------------------- 

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

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

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

Pelos Outorgantes foram exibidos os seguintes documentos: ------------------------------------- 
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PROJETO DE MINUTA------------------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------- 

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

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

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de correio eletrónico geral@cm-loures.pt e 

telecópia número 211151709, adiante designado por Primeiro Contraente, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, 

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

b) SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, designados por SIMAR, pessoa coletiva número 

680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, número 2, em Loures, endereço de correio 

eletrónico geral@simar.louresodivelas.pt, adiante designado por Segundo Contraente, neste ato 

representado  por Hugo Manuel dos Santos Martins, que também usa assinar Hugo Martins, 

como Segundo Outorgante, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração.--------- 

Ambos os Outorgantes, em conjunto, também designados no presente contrato por Contraentes 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE, LDA., titular do número único de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 501561358, com sede na Rua 

25 de Abril, número 36, 2640-321 Igreja Nova, com o capital social de €104.747,55, matriculada 

na Conservatória do Registo Predial e Comercial de Mafra, designada por Terceiro Contraente, 

neste ato representada por …………………………….., Terceiro Outorgante, na qualidade de 

gerente da mencionada sociedade, conforme Certidão Permanente do Registo Comercial, 

visualizada na presente data, através do código de acesso               , válida até 3 de março de 

2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

 
 
 
1 



Adjudicantes celebrado entre o Município de Loures e os SIMAR, em 1 de junho de 2021. ------ 

- Tendo, também, em conta a Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 90.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 16 de junho de 2021, e o Despacho do Segundo Outorgante na 

qualidade acima identificada, exarada no documento I/8922/2021, em 16 de junho  de 2021, 

tomada ao abrigo da Proposta de Deliberação  número 366/2019, subdelegação de competências 

aprovada pelo Conselho de Administração dos SIMAR na sua 11.ª Reunião Extraordinária, de 25 

de outubro de 2019; decisões que aprovaram o início do procedimento de Concurso Público e 

respetivas peças, publicitado na II.ª Série do Diário da República, número 122,  de 25 de junho 

de 2021, e no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 122-322693, de 28 de junho de 

2021, bem como disponibilizado no referido dia 25 de junho de 2021, na plataforma VortalNext;  

- Tendo, ainda, em conta a Deliberação e o Despacho de adjudicação e de aprovação da minuta, 

respetivamente tomados pela Câmara Municipal de Loures na sua ……..ª Reunião Ordinária, 

realizada em …………,  e o pelo Segundo Outorgante na acima identificada qualidade, a (data), 

sob a Informação n.º …..; nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 

Contratos Públicos;------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cláusula Primeira -  1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento continuado, pelo 

Terceiro Contraente, de bens de consumo alimentar, Lote 5 – Produtos de pescado fresco, 

para os refeitórios do Município de Loures e dos SIMAR, compreendendo as necessidades 

diárias e pontuais com eventos e iniciativas, nos termos definidos nas especificações técnicas 

constantes na Parte II – Cláusula 28.ª do Caderno de Encargos, seus esclarecimentos e nas 

condições estabelecidas na Proposta do Terceiro Contraente. ---------------------------------------- 

2. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para o 

Primeiro Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 

quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 



tipo de bem:------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Produto Especificação Unidade 

de 

medida 

Quantidade 

anual por 

unidade de 

medida 

Preço unitário 

por  

 

cada tipo de 

unidade 

Amêijoa branca (Meretrix 

lyrata e outras) 

Com casca (60/80) Kg 20 4,20 € 

Atum (Thunnus spp.) Bife (250g/300g) Kg 130 6,50 € 

Besugo (Pagellus acarne) Inteiro (250g/300g) e 

evisc. 

Kg 50 6,90 € 

Cachucho (Dentex 

macrophthalmus) 

Inteiro (250g/300g) e 

evisc. 

Kg 200 5,80 € 

Caldeirada Cação, safio, tamboril e 

raia ou lixa 

Kg 150 6,60 € 

Carapau (Trachurus 

trachurus) 

Inteiro (160g/180g) Kg 300 2,80 € 

Carapau (Trachurus 

trachurus) 

Pilim (para fritar) - Inteiro 

e evisc. 

Kg 500 2,90 € 

Cavala (Scomber colias) Inteira (300g/400g) e 

evisc. 

Kg 200 3,50 € 

Chicharro (Trachurus spp.) Inteiro (300g/400g) e 

evisc. 

Kg 200 4,80 € 

Choco (Sepia officinalis) Pequeno (100g/150g), 

com tinta - Inteiro 

Kg 100 9,50 € 
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Corvina (Argyrosomus 

regius) 

Legítima - Postas 

(300g/400g - exclui 

cabeça) – Evisc. 

Kg 100 7,30 € 

Dourada (Sparus aurata) Inteira (300g/500g) e 

evisc. - Aquacultura 

Kg 800 5,45 € 

Lula (Loligo vulgaris) Legítima - Inteira 

(100g/150g) e limpa 

Kg 100 7,65 € 

Pampo (Stromateus 

fiatola) 

Inteiro (300g/400g) e 

evisc. 

Kg 100 7,30 € 

Pargo (Pagrus pagrus) Legítimo - Inteiro 

(300g/500g) e evisc. 

Kg 100 12,00 € 

Peixe espada branco 

(Lepidopus caudatus) 

Descab. e evisc. - Inteiro 

(1,5Kg/2Kg) ou postas 

Kg 100 7,50 € 

Peixe espada preto 

(Aphanopus carbo) 

Descab. e evisc. - Inteiro 

(1,5Kg/2Kg) ou postas 

Kg 500 6,10 € 

Pescada (Merluccius 

merluccius) 

Marmota (160g/180g) - 

Inteira e evisc. 

Kg 250 5,70 € 

Polvo (Octopus vulgaris) Inteiro (2Kg/3Kg) e limpo Kg 100 10,00 € 

Pota (Dosidicus gigas) Inteira (200g/300g) e 

limpa 

Kg 100 4,10 € 

Robalo (Dicentrarchus 

labrax) 

Legítimo - Inteiro 

(300g/500g) e evisc. - 

Aquacultura 

Kg 800 5,45 € 

Safio (Conger conger) Descab. e evisc. - Inteiro 

(3Kg/4Kg) ou postas 

Kg 200 4,95 € 



Salmão (Salmo salar) Do Atlântico (Aquacult.) - 

Descab. e evisc.  

 

- Inteiro (4Kg/5Kg) ou 

postas 

Kg 900 8,60 € 

Sardinha (Sardina 

pilchardus) 

Inteira (80g/120g) Kg 500 4,15 € 

Tamboril (Lophius 

piscatorius) 

Descab. e evisc. - Inteiro 

(800g/1000g) ou postas 

Kg 200 7,20 € 

Truta (Salmo trutta) Inteira (300g/500g) e 

evisc. - Aquacultura 

Kg 300 4,00 € 

Truta-salmonada 

(Oncorhynchus mykiss) 

Inteira (300g/500g) e 

evisc. - Aquacultura 

Kg 300 4,50 € 

Truta-salmonada 

(Oncorhynchus mykiss) 

Descab. e evisc. - Inteira 

(4Kg/5Kg) ou postas 

 

 - Aquacultura 

Kg 300 4,50 € 

3. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para  o 

Segundo  Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 

quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 

tipo de bem:--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produto Especificação Unidade de 
medida 

Quantidade 
anual por 
unidade de 
medida 

Preço 
unitário 
por  
 
cada tipo 
de unidade 
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Peixe fresco 
Atum Bife 250g/300g Kg 30 6,50 € 

Carapau 
Inteiro peso unit. 160-
180g Kg 104 2,80 € 

Carapau Inteiro pilim Kg 30 2,90 € 
Cavala Inteira 300g/400g Kg 19 3,50 € 
Peixe espada 
preto 

Selvagem Inteiro 1,5-
2kg Kg 110 5,80 € 

Peixe espada 
branco 

Selvagem Inteiro 1,5-
2kg Kg 40 7,50 € 

Dourada Aquacultura 300-500g kg 119 5,00 € 

Robalo Aquacultura 300-500g kg 118 5,00 € 

Salmão Inteiro 4-5 kg Kg 140 7,60 € 

Sardinha Selvagem 80g-120g Kg 33 4,15 € 

Safio Inteiro +6kg Kg 29 4,95 € 

Tamboril Caldeirada Kg 10 6,75 € 

Cação Caldeirada Kg 10 5,35 € 

Raia/lixa Caldeirada Kg 12 4,85 € 

Cláusula Segunda- 1. O presente contrato tem início de produção de efeitos a 1 de maio de 2022 

e termo a 28 de fevereiro de 2023, renovando-se automaticamente e por iguais e sucessivos 

períodos de 1 (um) ano, até ao período máximo de vigência contratual correspondente à soma do 

primeiro período de vigência com os 2 (dois) anos de renovação automática. ----------------------- 

2. A renovação prevista no número anterior não ocorrerá se qualquer uma das Partes contraentes 

denunciar o presente contrato com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados 

consecutivamente, relativamente ao termo do período de vigência em curso. ---------------------- 

3. A denúncia do presente contrato por parte de um dos Contraente Públicos apenas produz 

efeitos entre esse contraente e o Terceiro Contraente. ------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira - 1. Constitui obrigação do Terceiro Contraente o fornecimento continuado 

dos bens identificados na sua Proposta. ------------------------------------------------------------------  

2. Constitui, também, obrigação do Terceiro Contraente a garantia de bom fornecimento e de 

qualidade dos bens fornecidos. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Constitui, ainda, obrigação do Terceiro Contraente fornecer qualquer um dos bens integrantes 

do lote objeto do presente contrato nas quantidades que os Contraentes Públicos solicitarem, 



independentemente das quantidades estimadas indicadas na Cláusula Primeira para cada tipo 

de bem, não podendo, em qualquer caso, ser ultrapassado o preço contratual no respetivo lote.--- 

4. A título acessório, o Terceiro Contraente fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução 

do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 

completa execução das tarefas a seu cargo. --------------------------------------------------------------- 

5. Qualquer das obrigações previstas na presente Cláusula, ou em qualquer outra do Caderno de 

Encargos, são-no para com o Primeiro e o Segundo Contraentes, salvo situação de exceção 

expressamente identificada. --------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta - Constituem, também, obrigações do Terceiro Contraente: ------------------- 

a) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente as que respeitam 

ao cumprimento das obrigações de higiene alimentar, conservação de alimentos, salubridade, 

laborais e da Segurança Social; ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurar atempadamente, de acordo com os prazos fixados no Caderno de Encargos, os 

abastecimentos de modo a evitar a ocorrência de falhas; ----------------------------------------------- 

c) Garantir a qualidade dos bens objeto do presente contrato; ----------------------------------------- 

d) Assegurar o integral cumprimento das cláusulas técnicas do Caderno de Encargos; ------------ 

e) Quantidade – Os bens devem ser fornecidos nas quantidades solicitadas, ou, quando tal não 

seja exequível, com um desvio máximo de 10% (dez por cento), sendo que quando mencionado, 

no pedido de fornecimento, o número de unidades pretendidas de um determinado produto é esta 

a informação a considerar para o fornecimento, tornando-se o peso indicado, obtido da 

multiplicação do número de unidades pelo peso médio do calibre contratado, apenas como 

referência. Os pedidos deverão ser integralmente satisfeitos, eventualmente de forma faseada, se 

tal for viabilizado, respetivamente, pelo Primeiro Contraente ou pelo Segundo Contraente 

para a situação em causa, apenas se considerando anulado um pedido quando o Primeiro 
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Contraente ou Segundo Contraente se manifeste expressamente nesse sentido.------------------ 

f) Peso – sempre que o peso unitário de um bem seja identificado num intervalo de valores, deve 

este ser integralmente respeitado; o peso “aproximado” refere-se ao peso com que o bem deve 

ser fornecido, ainda que seja admissível uma margem de 10% (dez por cento) sobre o mesmo. 

Será considerado o “peso líquido escorrido” ou o “peso líquido” (de acordo com o tipo de 

produto) indicado no rótulo de cada artigo efetivamente fornecido (embalagem fechada) ou o 

apurado em pesagem presencial realizada no ato de entrega;------------------------------------------- 

g) Calibre – Os bens devem ser fornecidos em respeito do calibre identificado no Caderno de 

Encargos, admitindo-se a presença de bens do calibre imediatamente inferior ou superior até ao 

máximo de 10% (dez por cento) da quantidade fornecida;---------------------------------------------- 

h) Prazo de validade – Sempre que tal se aplique, os produtos entregues terão de apresentar 

obrigatoriamente, à data da sua receção, um período de validade disponível nunca inferior a um 

terço do seu período de validade efetiva; no caso dos produtos congelados com período de 

validade efetiva superior a 9 (nove) meses, à data da sua receção não poderão apresentar-se com 

mais de 6 (seis) meses de congelação;----------------------------------------------------------------------

i) Recusa de bens - Sem prejuízo da aplicação das disposições legais relativamente aos bens 

impróprios para consumo, o Primeiro e o Segundo Contraentes reservam-se o direito de recusar 

e/ou não receber qualquer bem que não respeite os requisitos gerais e legais de frescura, 

genuinidade, qualidade e higiene, ou as condições e especificações técnicas expressas no Caderno 

de Encargos;----------------------------------------------------------------------------------------------------

j) Fichas Técnicas dos produtos – O Terceiro Contraente obriga-se à apresentação das Fichas 

Técnicas de todos os produtos efetivamente fornecidos, até ao final do segundo mês de vigência 

do presente contrato, sob pena de aplicação de penalização contratual;----------------------------- 

k) Materiais de acondicionamento e embalagem – Os materiais de acondicionamento e 

embalagem dos bens devem respeitar as regras de qualidade e higiene, conforme legislação em 



vigor, assegurando a integridade daqueles. Sempre que possível devem utilizar-se materiais 

recicláveis ou reutilizáveis, que no contexto em causa terão de ser resistentes à corrosão, fáceis 

de lavar e desinfetar, apresentando-se em perfeito estado de conservação e higiene; ------------- 

l) Rotulagem - Todas as embalagens devem conter um rótulo, devidamente visível, legível e 

durável, identificando, de forma exata e clara, as características do produto de acordo com o 

previsto no Regulamento (UE) número 1169/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2011. Se os produtos tiverem origem estrangeira, as menções legais e obrigatórias 

da rotulagem dos géneros alimentícios devem ser traduzidas para a língua portuguesa;------------ 

m) Transporte (veículos) - Os veículos utilizados para o transporte dos bens de consumo 

alimentar devem respeitar as normas gerais, legais e específicas para o efeito de forma a garantir 

as condições de higiene, conservação e temperatura dos bens, assim como a integridade das 

embalagens e dos produtos. É obrigatória a apresentação de comprovativos de temperatura da 

área do veículo dedicada ao transporte dos produtos fornecidos no estado de congelado ou 

ultracongelado e no estado de fresco refrigerado, com indicação adicional da data e da hora, que 

deverão coincidir com o momento da entrega;---------------------------------------------------------- 

n) Transporte (pessoal) - O pessoal que realiza o transporte e a distribuição dos bens alimentares 

deve usar vestuário adequado aos bens a transportar, em perfeito estado de higiene e limpeza, 

assim como evidenciar elevado grau de higiene pessoal; ----------------------------------------------- 

o) Respeitar a designação dos produtos identificados na listagem apresentada nos Anexos ao 

Caderno de Encargos, na emissão das faturas ou outros documentos, de forma a que claramente 

se reconheça o produto a que se refere e se valide a respetiva receção e consequente faturação;-- 

p) Qualquer defeito de ordem sanitária ou deficiência de processamento tecnológico que se revele 

apenas com a preparação ou confeção do alimento, que gere mau odor, oxidação , desidratação, 

ou qualquer outra forma de deterioração do alimento que o torne impróprio para consumo, 

suscitando a rejeição do mesmo, será da inteira responsabilidade do Terceiro Contraente, que 
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deverá proceder à sua substituição imediata ou, nessa impossibilidade, proceder à emissão de 

nota de credito do valor dos bens em causa, nas quantidades fornecidas.----------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Os bens solicitados pelo Primeiro Contraente são fornecidos diariamente, 

de segunda-feira a domingo, devendo ser entregues no Refeitório Municipal, sito na Rua António 

Carvalho Figueiredo, em Loures, no horário das 08h00 às 09h00, salvo situação excecional 

devidamente justificada pelo Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Primeiro 

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

2. Os bens solicitados pelo Segundo Contraente são fornecidos diariamente, de segunda-feira a 

domingo, devendo ser entregues nas instalações municipais de Sete Casas, Rua Francisco Franco 

Cannas, no horário das 08h00 às 09H00, salvo situação excecional devidamente justificada pelo 

Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Segundo Contraente.----------------------  

3. O Primeiro e o Segundo Contraente obrigam-se a enviar, por via eletrónica, o pedido de 

fornecimento respetivo até ás 15 horas do dia útil anterior à data da necessidade, a qual será 

devidamente identificada na comunicação em causa.---------------------------------------------------- 

4. A impossibilidade de fornecimento, total ou parcial, de determinado produto, ao Primeiro ou 

ao Segundo Contraente, tem de ser reportada pelo Terceiro Contraente, por via eletrónica, 

respetivamente através do endereço de correio eletrónico  refeitório_municipal@cm-loures.pt e  

geral@simar-louresodivelas.pt, até às 08h00 do dia correspondente à data da necessidade. ------- 

Cláusula Sexta- 1. Pelos fornecimentos efetuados ao abrigo do presente contrato, e sem prejuízo 

do previsto no número 1 da Cláusula Segunda quanto ao primeiro período de vigência 

contratual, serão pagos ao Terceiro Contraente pelos Contraentes Públicos, os seguintes 

preços:---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Preço global anual de € 47.535,40 (quarenta e sete mil, quinhentos e trinta e cinco euros e 

quarenta cêntimos) repartido do seguinte modo: ------------------------------------------------------- 

a) € 43.249,00 (quarenta e três mil, duzentos e quarenta e nove euros) para o Primeiro 



Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 

legalmente devido;; -------------------------------------------------------------------------------------------

b) € 4.286,40 (quatro mil, duzentos e oitenta e seis euros e quarenta cêntimos) para o Segundo 

Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 

legalmente devido; ------------------------------------------------------------------------------------------- 

- Preço global contratual para os três anos de € 142.606,20 (cento e quarenta e dois mil, 

seiscentos e seis euros e vinte cêntimos), repartido do seguinte modo: ----------------------------- 

a) € 129.747,00 (cento e vinte e nove mil, setecentos e quarenta e sete euros) para o Primeiro 

Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se 

legalmente devido;;-------------------------------------------------------------------------------------------

b) € 12.859,20 (doze mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e vinte cêntimos) para o 

Segundo Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor se legalmente devido; --------------------------------------------------------------------------------- 

2. O Primeiro e o Segundo Contraentes são responsáveis pelo integral pagamento dos 

fornecimentos que lhe forem prestados pelo Terceiro Contraente, sendo que durante a execução 

do presente contrato nem o Primeiro nem o Segundo Contraentes assumem qualquer 

responsabilidade solidária, ou de qualquer outra natureza, designadamente no que respeita, 

eventualmente, a situações de incumprimento em matéria de pagamento dos fornecimentos 

prestados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Câmara Municipal de Loures – classificação orgânica: ………, classificação económica: 

…………, Classificação Funcional …………., Número de Rubrica de Plano:  ....................., com 

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

- Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
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(SIMAR): - classificação orgânica: ……;  classificação económica: …………….., Classificação 

Funcional …………….., contemplado no compromisso número …………………, com 

referência à nota de encomenda número …………………, datado de …………………... --------

Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos, respetivamente, pelo Primeiro e Segundo 

Contraentes serão efetuados nos termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. -- 

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

através de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) ……………………. efetuada em …………………., no valor de € 2.162,45 (dois mil, cento 

e sessenta e dois euros e quarenta e cinco cêntimos), a favor da Câmara Municipal de Loures 

correspondente a 5% (cinco por cento) do preço contratual global anual adjudicado; ---------- 

b) ………………………………………….., no valor no valor de € 214,32(duzentos e catorze 

euros e trinta e dois cêntimos), a favor dos SIMAR, correspondente a 5% (cinco por cento) 

do preço contratual global anual adjudicado. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula Nona - 1. A fiscalização da boa execução do presente contrato é da responsabilidade 

do Primeiro e Segundo Contraentes ou de seus representantes, na parte que lhes diga respeito, 

podendo intervir sempre que necessário para alterar, adiar, suspender ou impedir quaisquer 

fornecimentos que não obedeçam às normas técnicas ou de segurança. ------------------------------ 

2. Sempre que o Primeiro e Segundo Contraentes entendam necessário, poderão efetuar 

auditorias às instalações e aos fornecimentos do Terceiro Contraente, nomeadamente através 

de análises e relatórios, a fim de aferir o seu cumprimento. -------------------------------------------- 

Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Terceiro Contraente são aplicáveis as penalidades prevista na Cláusula 16.ª  do 

Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Décima Primeira -  Os fornecimentos objetos do presente contrato realizam-se, ainda, 

de acordo com as restantes cláusulas do Caderno de Encargos, dos esclarecimentos ao mesmo e 



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

reproduzidos e que ficarão arquivados, constituindo parte integrante do presente contrato, de 

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

Cláusula Décima Segunda - Em matéria de proteção de dados pessoais deve ser cumprido o 

estipulado na Cláusula 13.ª do Caderno de Encargos.---------------------------------------------------

Cláusula Décima Terceira  - Para todas as questões emergentes do presente contrato será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 

outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte integrante do presente contrato:- -----------------------

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

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

b) O Caderno de Encargos, Programa de Concurso, a proposta adjudicada e os esclarecimentos 

sobre a mesma, prestados pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------

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

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

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

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo adjudicatário. - 

Cláusula Décima Quinta – Foram, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A 

do Código dos Contratos Públicos, designados gestores do presente contrato os Técnicos 

seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Pelo Primeiro Contraente: Dra. Edite Calado; --------------------------------------------------------

-Pelo Segundo Contraente: Dra. Ana Teresa Dinis, coadjuvada pelo Dr. Bruno Godinho. ----- 

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

fase de execução do presente contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os 

seguintes endereços:------------------------------------------------------------------------------------------ 
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- MUNICÍPIO DE LOURES: edite_calado@cm-loures.pt; --------------------------------------- 

- SIMAR: geral@simar-louresodivelas.pt.; -------------------------------------------------------------- 

- MAFRIPEIXE – COMÉRCIO DE PEIXE, LDA.: …………………; -------------------------- 

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

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

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

Pelos Outorgantes foram exibidos os seguintes documentos: ------------------------------------- 

 

 

 



PROJETO DE MINUTA------------------------ AQUISIÇÃO ---------------------------------------- 

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

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

na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, endereço de correio eletrónico geral@cm-loures.pt e 

telecópia número 211151709, adiante designado por Primeiro Contraente, neste ato 

representado por Bernardino José Torrão Soares, que também usa assinar Bernardino Soares, 

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

b) SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS, designados por SIMAR, pessoa coletiva número 

680009671, com sede na Rua Ilha da Madeira, número 2, em Loures, endereço de correio 

eletrónico geral@simar.louresodivelas.pt, adiante designado por Segundo Contraente, neste ato 

representado  por Hugo Manuel dos Santos Martins, que também usa assinar Hugo Martins, 

como Segundo Outorgante, na qualidade de Presidente do Conselho de Administração.--------- 

Ambos os Outorgantes, em conjunto, também designados no presente contrato por Contraentes 

Públicos.------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Sociedade SOGENAVE - Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria 

Hoteleira, S.A., titular do número único de matrícula na Conservatória do Registo Comercial e 

de pessoa coletiva número 500271518, com sede em Rua da Garagem, número 10, 2794022 

Carnaxide, endereço de correio eletrónico ana.santos@sogenave.pt, com o capital social de 

500.000,00 Euros, adiante designada por Segundo Contraente, neste ato representada por 

……….., Segundo Outorgante, na qualidade de ………….da mencionada sociedade, conforme 

Certidão Permanente do Registo Comercial online visualizada na presente data, através do código 

de acesso               , válida até 14 de outubro de 2022.------------------------------------------- Tendo 

em conta as Regras de Entendimento para a Constituição de Agrupamento de Entidades 
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Adjudicantes celebrado entre o Município de Loures e os SIMAR, em 1 de junho de 2021. ------ 

- Tendo, também, em conta a Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 90.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 16 de junho de 2021, e o Despacho do Segundo Outorgante na 

qualidade acima identificada, exarada no documento I/8922/2021, em 16 de junho  de 2021, 

tomada ao abrigo da Proposta de Deliberação  número 366/2019, subdelegação de competências 

aprovada pelo Conselho de Administração dos SIMAR na sua 11.ª Reunião Extraordinária, de 25 

de outubro de 2019; decisões que aprovaram o início do procedimento de Concurso Público e 

respetivas peças, publicitado na II.ª Série do Diário da República, número 122,  de 25 de junho 

de 2021, e no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 122-322693, de 28 de junho de 

2021, bem como disponibilizado no referido dia 25 de junho de 2021, na plataforma VortalNext;  

- Tendo, ainda, em conta a Deliberação e o Despacho de adjudicação e de aprovação da minuta, 

respetivamente tomados pela Câmara Municipal de Loures na sua ……..ª Reunião Ordinária, 

realizada em …………,  e o pelo Segundo Outorgante na acima identificada qualidade, a (data), 

sob a Informação n.º …..; nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos 

Contratos Públicos;------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Cláusula Primeira -  1. O presente contrato tem por objeto o fornecimento continuado, pelo 

Terceiro Contraente, de bens de consumo alimentar, Lote 6 – Produtos de mercearia, azeite, 

bebidas e lacticínios, para os refeitórios do Município de Loures e dos SIMAR, 

compreendendo as necessidades diárias e pontuais com eventos e iniciativas, nos termos 

definidos nas especificações técnicas constantes na Parte II – Cláusula 29.ª do Caderno de 

Encargos, seus esclarecimentos e nas condições estabelecidas na Proposta do Terceiro 

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

2. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para o 

Primeiro Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 



quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 

tipo de bem:------------------------------------------------------------- ----------------------------------- 

Produto Especificação Unidade de 

medida 

Quantidade 

anual por 

unidade de 

medida 

Preço unitário por  

cada tipo de 

unidade 

 (S/IVA) 

Produtos de mercearia-------------------------------------------------------------------------------- 

Açafrão Moído (100g) Kg 2                                                       

5,04 €  

Açúcar Amarelo areado 

(1Kg) 

Kg 10                                                         

0,96 €  

Açúcar Branco granulado 

(1Kg) 

Kg 600                                                         

0,63 €  

Açúcar Branco granulado 

– Saquetas (6g) 

Kg 200                                                         

1,07 €  

Açúcar em pó 250g Kg 5                                                         

2,52 €  

Adoçante Em pó – Saquetas 

(1g) 

Kg 1                                                      

11,04 €  

Alcachofras 

(coração) 

Em conserva 

(PLE até 400g) 

Kg 2                                                         

4,21 €  

Alcaparras Em conserva 

(PLE até 100g) 

Kg 2                                                         

8,43 €  

Alecrim Folhas 

desidratadas 

Kg 1                                            

6,86 €  
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(100g) 

Amido de milho Até 500g Kg 8                                                         

1,31 €  

Ananás Em calda – 

Rodelas (PLE até 

600g) 

Kg 60                                                         

2,92 €  

Anis estrelado 100g Kg 1                                                      

11,70 €  

Arroz Agulha - nacional 

(1Kg) 

Kg 100                                                         

0,73 €  

Arroz Basmati (1Kg) Kg 50                                                         

1,61 €  

Arroz Carolino extra 

longo - nacional 

(1Kg) 

Kg 3.000                                                         

0,72 €  

Arroz Integral (1Kg) Kg 20                                                         

0,70 €  

Arroz Risotto (1Kg) Kg 50                                                         

1,42 €  

Arroz Vaporizado 

(1Kg) 

Kg 100                                                         

0,75 €  

Atum Conserva – PLE 

de 70g/75g (PL 

de 110g) 

Kg 10                                                         

7,92 €  

Atum Conserva – PLE Kg 450                                                         



superior a 1Kg 6,06 €  

Azeitona Preta Oxidada - 

Inteira com 

caroço –  

Calibre 261/290 

(PLE 5Kg) 

Kg 800                                                         

1,70 €  

Azeitona Preta Oxidada - 

Inteira 

descaroçada –  

Calibre 261/290 

(PLE até 200g) 

Kg 10                                                         

2,90 €  

Bacalhau Gadus morhua - 

Islândia 

(Crescido +) 

Kg 500                                                         

9,89 €  

Bacalhau Gadus morhua - 

Noruega 

(Crescido +) 

Kg 500                                                         

7,75 €  

Batata Frita Palha fina (500g) Kg 500                                                         

2,24 €  

Batata Frita Rodelas, lisa, 

tradicional (45g) 

Kg 100                                                         

5,78 €  

Batata Frita Rodelas, tipo 

caseiro (500g) 

Kg 100                                                         

3,13 €  

Biscoitos Sabores diversos 

(até 1Kg) 

Kg 30                                                         

7,70 €  
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Bolacha Água e sal – 

Redonda (125g) 

Kg 10                                          

1,60 €  

Bolacha Integral (200g) Kg 10                                                         

2,95 €  

Bolacha Sortido (até 

500g) 

Kg 40                                                         

6,89 €  

Bolacha Tipo Maria 

(200g) 

Kg 75                                                         

1,07 €  

Bolacha Tipo Maria (25g) Kg 20                                                         

1,20 €  

Bolacha Tipo Maria 

Torrada (200g) 

Kg 10                                                         

1,83 €  

Café Descafeinado 

(1Kg) 

Kg 10                                                         

6,95 €  

Café Grão (1Kg) Kg 50                                                         

4,14 €  

Café Solúvel (200g) Kg 30                                                      

21,70 €  

Caldo de carne / 

galinha 

Em cubos Kg 2                                                         

8,13 €  

Canela Pau (1Kg) Kg 10                                                         

9,32 €  

Canela Moída (1Kg) Kg 5                                                         

3,40 €  

Caril Moído (100g) Kg 5                                                         



2,96 €  

Chá Camomila (10 

saquetas) 

Emb. 35                                                         

0,30 €  

Chá Cidreira (10 

saquetas) 

Emb. 35                                                         

0,33 €  

Chá Erva Príncipe (10 

saquetas) 

Emb. 15                                                         

0,85 €  

Chá Frutos vermelhos 

(10 saquetas) 

Emb. 10                                                         

0,94 €  

Chá Lúcia-Lima (10 

saquetas) 

Emb. 35                                               

0,32 €  

Chá Maçã e canela (10 

saquetas) 

Emb. 10                                                         

0,93 €  

Chá Menta (10 

saquetas) 

Emb. 10                                                         

0,26 €  

Chá Preto (10 

saquetas) 

Emb. 30                                                         

0,26 €  

Chá Tília (10 

saquetas) 

Emb. 10                                                         

0,31 €  

Chá Verde (10 

saquetas) 

Emb. 30                                                         

0,32 €  

Cogumelos Em conserva, 

laminados (PLE 

até 500g) 

Kg 300                                                         

2,86 €  

Colorau / Moído (1Kg) Kg 25                                                         
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pimentão doce 2,57 €  

Cominhos Moído (100g) Kg 1                                                         

5,04 €  

Couscous 1Kg Kg 40                                                         

1,44 €  

Cravinho Moído (100g) Kg 1                                                         

9,20 €  

Erva doce Em grão (100g) Kg 1                                                      

16,67 €  

Farinha Mandioca (1Kg) Kg 10                                                         

1,52 €  

Farinha Milho (1Kg) Kg 50                                                         

0,49 €  

Farinha Trigo, com 

fermento (1Kg) 

Kg 20                                                         

0,46 €  

Farinha Trigo, sem 

fermento (1Kg) 

Kg 400                                                         

0,44 €  

Farinha Láctea 1Kg Kg 200                                                         

4,03 €  

Fécula de batata Até 500g Kg 5                                                         

1,45 €  

Feijão Branco (5Kg) Kg 250                                                         

1,25 €  

Feijão Catarino (5Kg) Kg 50                                                         

1,20 €  



Feijão Encarnado (5Kg) Kg 200                                                         

1,36 €  

Feijão Frade (5Kg) Kg 150                                                         

1,09 €  

Feijão Manteiga (5Kg) Kg 400                                                         

0,95 €  

Feijão Pedra (5Kg) Kg 20                                                         

3,45 €  

Feijão Preto (5Kg) Kg 100                                                         

1,01 €  

Feijoca 1Kg Kg 20                                                         

1,61 €  

Fermento de 

padeiro 

- Kg 2                                                      

19,77 €  

Fermento em pó - Kg 2                                                         

4,73 €  

Flocos de aveia Integral (até 

500g) 

Kg 10                                                         

1,49 €  

Flocos de 

cereais 

Arroz (300g) Kg 10                                                         

6,20 €  

Flocos de 

cereais 

Sabores diversos 

(300g) 

Kg 50                                                         

3,15 €  

Flocos de trigo Integral (até 

500g) 

Kg 10                                                         

1,38 €  

Grão de bico Seco (5Kg) Kg 500                                                         
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0,89 €  

Ketchup Doses individuais 

(12g) 

Kg 4                                                         

2,01 €  

Ketchup Embalagem "top 

down" (250g) 

Kg 20                                                         

1,80 €  

Leite 

condensado 

Açucarado (PL 

até 500g) 

Kg 20                                      

2,12 €  

Leite de côco 400 ml L 25                                                         

2,28 €  

Lentilha Seca (1Kg) Kg 30                                                         

1,03 €  

Louro Folha (500g) Kg 2                                                         

2,87 €  

Louro Moído (100g) Kg 1                                                         

4,15 €  

Maionese Doses individuais 

(10ml) 

L 3                                                         

3,80 €  

Maionese 5L (balde) L 250                                                         

1,24 €  

Massa Aletria (500g ou 

1Kg) 

Kg 10                                                         

1,52 €  

Massa Cannelloni (500g 

ou 1Kg) 

Kg 50                                                         

1,96 €  

Massa Cotovelinhos 

(500g ou 1Kg) 

Kg 200                                                         

0,66 €  



Massa Cuscus (250g) Kg 20                                                         

0,83 €  

Massa Esparguete (500g 

ou 1Kg) 

Kg 500                                                         

0,62 €  

Massa Esparguete 

integral (500g ou 

1Kg) 

Kg 50                                                         

1,26 €  

Massa Espiral tricolor 

(500g ou 1Kg) 

Kg 150                                                         

1,07 €  

Massa Fusilli (500g ou 

1Kg) 

Kg 50                                                 

0,66 €  

Massa Lasanha - sem 

necessidade de 

pré-cozedura 

(500g ou 1Kg) 

Kg 150                                                         

2,12 €  

Massa Macarronete 

riscado (500g ou 

1Kg) 

Kg 100                                                         

0,70 €  

Massa Penne (500g ou 

1Kg) 

Kg 50                                                         

0,98 €  

Massa Penne integral 

(500g ou 1Kg) 

Kg 50                                                         

1,26 €  

Massa Tagliatelle com 

ovo (500g ou 

1Kg) 

Kg 200                                                         

1,84 €  
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Massa Folhada Congelada 

(500g) 

Kg 10                                           

1,49 €  

Massa Quebrada Congelada 

(500g) 

Kg 10                                                         

6,25 €  

Milho doce  PLE superior a 

1,5Kg 

Kg 300                                                         

0,88 €  

Milho Grão inteiro seco 

– Amarelo (até 

1Kg) 

Kg 10                                                         

2,53 €  

Molho de soja Até 200ml L 5                                                         

3,76 €  

Mostarda Doses individuais 

(5g) 

Kg 2                                                         

3,80 €  

Mostarda Embalagem "top 

down" (250g) 

Kg 20                                                         

1,56 €  

Noz moscada Moído (1Kg) Kg 5                                                      

14,40 €  

Orégãos Folhas 

desidratadas 

(500g) 

Kg 6                                                         

7,45 €  

Pão para 

hambúrguer 

Com sementes de 

sésamo, 

embalado (55g) 

Kg 40                                                         

3,64 €  

Pão ralado 1Kg Kg 100                                                         

0,87 €  



Papaia Em calda – 

Palitos ou cubos 

(PLE até 600g) 

Kg 10                                                         

9,64 €  

Pasta de Açúcar Branco / Preto Kg 5                                                         

8,22 €  

Paté Sabores diversos 

– Doses 

individuais (até 

25g) 

Kg 20                                                         

7,69 €  

Pêssego Em calda – 

Metades (PLE até 

600g) 

Kg 20                                                         

2,04 €  

Pickles PLE até 500g Kg 20                                                         

1,87 €  

Pimenta Branca – Moída 

(1Kg) 

Kg 2                                                         

7,24 €  

Pimenta Preta – Moída 

(1Kg) 

Kg 2                                                         

9,02 €  

Pimento 

morrone 

PLE superior a 

450g 

Kg 50                                                         

2,40 €  

Piri-piri 200ml L 10                                                         

1,75 €  

Polpa de fruta Até 1Kg Kg 30                                                         

2,44 €  

Polpa de tomate 1Kg Kg 40                                                         
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0,87 €  

Rebentos de 

feijão mungo 

(soja) 

Em conserva 

(PLE até 200g) 

Kg 5                                                         

3,44 €  

Sal Fino de mesa – 

Doses individuais 

(1g) 

Kg 1                                                         

2,00 €  

Sal Fino de mesa 

(250g) 

Kg 30                                                         

0,76 €  

Sal Grosso (1Kg) Kg 800                                                         

0,16 €  

Salsichas Tipo Frankfurt – 

Inteiras – 8 unid. 

(PLE de 200g) 

Kg 40                                                         

2,65 €  

Salsichas de 

aves 

Inteiras – 8 unid. 

(PLE de 200g) 

Kg 10                                                         

3,00 €  

Sêmola de milho 500g Kg 10                                                         

0,87 €  

Sopa de cebola 50g Kg 15                                                      

14,60 €  

Tomate Pelado Inteiro (PLE 

superior a 1,5Kg) 

Kg 50                                                         

1,15 €  

Tomilho Folhas 

desidratadas 

(100g) 

Kg 1                                                         

4,80 €  



Tostas Até 500g Kg 6                                                         

3,73 €  

Tostas (mini) Até 500g Kg 10 4,09 

Ovos---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ovo Inteiro – Cat. A. 

Classe L 

Dúz. 2.000                                                         

1,00 €  

Ovo 

Pasteurizado 

Clara (1Kg) Kg 50                                                         

1,46 €  

Ovo 

Pasteurizado 

Gema (1Kg) Kg 120                                                         

3,79 €  

Ovo 

Pasteurizado 

Inteiro (1Kg) Kg 20                                                         

1,89 €  

Doces e Snacks------------------------------------------------------------------------------------------- 

Amêndoa Cobertura de 

chocolate de leite 

Kg 10                                                         

7,50 €  

Amêndoa Drageia de 

chocolate 

Kg 10                                                         

4,30 €  

Amêndoa Tipo francês Kg 10                                                         

6,30 €  

Amêndoa Torrada tipo 

Milão 

Kg 10                                                      

11,47 €  

Barra de cereais 

com frutos 

Até 50g Kg 150                                                         

6,38 €  

Cacau em Pó 200g Kg 5                                                         

2,64 €  
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Cereja 

Cristalizada 

200g Kg 5                                                         

3,74 €  

Chocolate Bolacha coberta 

c/ chocolate de 

leite (até 45g) - 

(Tipo "Kit Kat") 

Kg 20                                                         

7,23 €  

Chocolate Uso culinário - 

Barra (preto e 

branco) 

Kg 5                                                         

5,15 €  

Chocolate Uso culinário - Pó Kg 5                                                         

1,53 €  

Chocolate Granulado Kg 1                                                         

4,37 €  

Compota Sabores diversos 

- Doses 

individuais (até 

20g) 

Kg 20                                                         

1,50 €  

Corantes 

alimentares 

Cores primárias L 1                                                      

30,80 €  

Essências 

alimentares 

Sabores diversos  L 1 25,36 

Goiabada Doses individuais 

(até 20g) 

Kg 5                                                         

4,00 €  

Marmelada Doses individuais 

(até 20g) 

Kg 20                                                         

4,00 €  



Marmelada 250g Kg 

 

                                                        

1,34 €  

Mel Doses individuais 

(até 20g) - 

Origem nacional 

Kg 10                                                         

7,06 €  

Mel 250g - Origem 

nacional 

Kg 10                                                         

4,17 €  

Queque Sabores diversos 

– Individualizado 

(40g) 

Kg 200                                                         

2,86 €  

Frutos secos----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ameixa Seca, inteira, sem 

caroço (até 500g) 

Kg 10                                                         

4,14 €  

Amêndoa Miolo inteiro c/ 

pele (até 500g) - 

Origem nacional 

Kg 5                                                         

8,62 €  

Amêndoa Miolo inteiro s/ 

pele torrado (até 

500g) - Origem 

nacional 

Kg 5                                                      

10,29 €  

Amêndoa Miolo laminado 

s/ pele (até 500g) 

- Origem 

nacional 

Kg 5                                                         

9,83 €  

Amendoim Com casca (até Kg 5                                                         
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500g) 2,53 €  

Amendoim Salgado (até 

500g) 

Kg 5                                                         

2,76 €  

Avelã Miolo inteiro s/ 

pele torrado (até 

500g) 

Kg 5                                                      

10,29 €  

Banana Frita, laminada 

(até 500g) 

Kg 5                                                         

3,33 €  

Caju Miolo inteiro 

com sal (até 

500g) 

Kg 5                                                      

11,15 €  

Côco  Ralado (até 500g) Kg 5                                                         

4,55 €  

Figo Secos – Pretos 

(até 500g) 

Kg 5                                                         

3,78 €  

Noz Miolo em 

metades (até 

500g) - Origem 

nacional 

Kg 10                                                         

8,51 €  

Passas de uva Preta (100g) Kg 10                                                         

3,20 €  

Pinhão Miolo inteiro (até 

500g) 

Kg 5                                                      

34,48 €  

Sultanas Amarelas e pretas 

(100g) 

Kg 5                                                         

6,76 €  



Tâmara Seca, inteira, sem 

caroço (até 500g) 

Kg 5                                                         

3,91 €  

Sobremesas------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Folhas de 

Gelatina 

Incolor Kg 1                                                      

19,83 €  

Gelatina Vegetal – Ananás 

(superior a 1Kg) 

Kg 100                                                         

8,43 €  

Gelatina Vegetal - Laranja 

(superior a 1Kg) 

Kg 100                                                         

8,43 €  

Gelatina Vegetal - 

Morango 

(superior a 1Kg) 

Kg 100                                                         

8,43 €  

Gelatina Vegetal - Pêssego 

(superior a 1Kg) 

Kg 100                                                         

8,43 €  

Gelatina Vegetal - Tutti-

frutti (superior a 

1Kg) 

Kg 100                                                         

8,43 €  

Leite-creme  Preparado em pó 

(superior a 1Kg) 

Kg 30                                                         

2,11 €  

Mousse Preparado em pó 

- Chocolate 

(superior a 1Kg) 

Kg 70                                                         

2,76 €  

Mousse Preparado em pó 

- Frutos 

Vermelhos / 

Kg 20                                                      

14,15 €  
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Silvestres 

(superior a 1Kg) 

Mousse Preparado em pó 

- Limão (superior 

a 1Kg) 

Kg 10                                                      

14,72 €  

Mousse Preparado em pó 

- Manga (superior 

a 1Kg) 

Kg 10                                                         

7,64 €  

Mousse Preparado em pó 

- Maracujá 

(superior a 1Kg) 

Kg 10                                                         

7,64 €  

Mousse Preparado em pó 

- Morango 

(superior a 1Kg) 

Kg 10                                                         

4,77 €  

Panna Cotta Preparado em pó 

(superior a 1Kg) 

Kg 50                                                         

4,93 €  

Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Avelã (5Kg) 

Kg 50                                                         

4,55 €  

Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Caramelo (5Kg) 

Kg 50                                                         

4,89 €  

Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Cenoura (5Kg) 

Kg 50                                                         

4,02 €  



Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Chocolate (5Kg) 

Kg 50                                                         

4,14 €  

Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Neutro (5Kg) 

Kg 50                                                         

3,85 €  

Preparado para 

fabrico de bolos 

Tipo "Tegral 

Satin Cake" – 

Noz (5Kg) 

Kg 50                                                         

4,55 €  

Pudim Preparado em pó 

– Ananás 

(superior a 1Kg) 

Kg 40                                                         

1,89 €  

Pudim Preparado em pó 

– Baunilha 

(superior a 1Kg) 

Kg 40                                                         

1,89 €  

Pudim Preparado em pó 

– Caramelo 

(superior a 1Kg) 

Kg 40                                                         

1,89 €  

Pudim Preparado em pó 

– Chocolate 

(superior a 1Kg) 

Kg 40                                                         

1,89 €  

Pudim Preparado em pó 

– Flan de Ovos 

(superior a 1Kg) 

Kg 40                                                         

1,89 €  

Pudim Preparado em pó Kg 40                                                         
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– Morango 

(superior a 1Kg) 

1,89 €  

Topping Caramelo 

(superior a 900g) 

Kg 30                                                         

1,72 €  

Topping Chocolate 

(superior a 900g) 

Kg 10                                                         

1,79 €  

Topping Frutos 

Vermelhos / 

Silvestres 

(superior a 900g) 

Kg 10                                                         

3,80 €  

Topping Morango 

(superior a 900g) 

Kg 5                                                         

2,47 €  

Dietéticos--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bulgur 500g Kg 5                                                         

2,46 €  

Chouriço 

vegetariano 

250g Kg 5                                                         

7,45 €  

Feijão azuki Seco (500g) Kg 10                                                         

4,04 €  

Feijão de soja Seco (500g) Kg 10                                                         

2,20 €  

Feijão mungo 

verde 

Seco (500g) Kg 10                                                         

3,50 €  

Gomásio 150g Kg 10                                                         

9,53 €  



Granulado soja Fino (3Kg) Kg 20                                                         

2,76 €  

Granulado soja Grosso (2Kg) Kg 20                                                         

2,76 €  

Leite soja Natural (1L) L 20                                                         

0,88 €  

Millet glutinoso 1Kg Kg 15                                                         

3,86 €  

Natas de soja 250ml L 5                                                         

5,92 €  

Queifu Até 500g Kg 5                                                      

11,50 €  

Quinoa real 1Kg Kg 20                                                         

4,18 €  

Seitan 1Kg Kg 30                                                         

2,99 €  

Seitan com alga 

Hiziki 

250g Kg 5                                                         

3,88 €  

Sementes de 

abóbora 

Sem casca (1Kg) Kg 2                                                      

12,87 €  

Sementes de 

girassol 

Sem casca (1Kg) Kg 5                                                         

1,95 €  

Sementes de 

sésamo 

1Kg Kg 5                                                         

3,20 €  

Tapioca Farinha (250g) Kg 2                                                         
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5,16 €  

Tofu 1Kg Kg 45                                                         

3,40 €  

Tofu  fumado 500g Kg 20                                                         

9,64 €  

Bebidas----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Água mineral Sem gás (1,5L) – 

Garrafa plástico 

L 4.000                                                         

0,08 €  

Água mineral Sem gás (33 cl) – 

Garrafa plástico 

L 891                                                         

0,18 €  

Aperitivo 75cl – Garrafa 

vidro 

L 8                                                         

7,80 €  

Cerveja Branca c/ álcool 

(33cl) – Garrafa 

TP 

L 198                                                         

1,21 €  

Cerveja Branca s/ álcool 

(33cl) – Garrafa 

TP 

L 17                                                         

1,03 €  

Cerveja Preta c/ álcool 

(33cl) – Garrafa 

TP 

L 17                                                         

1,21 €  

Chá gelado Limão (20cl) – 

"Tetra Pak" 

L 50                                                         

1,65 €  

Chá gelado Manga (20cl) – 

"Tetra Pak" 

L 50                                                         

1,65 €  



Chá gelado Pêssego (20cl) – 

"Tetra Pak" 

L 50                                                         

1,65 €  

Chá gelado Limão (33cl) – 

Lata 

L 17                                                         

1,18 €  

Chá gelado Manga (33cl) – 

Lata 

L 17                                                         

1,18 €  

Chá gelado Pêssego (33cl) – 

Lata 

L 17                                                         

1,18 €  

Chá gelado Limão (1,5L) L 150                                                         

0,72 €  

Chá gelado Manga (1,5L) L 150                                                         

0,72 €  

Chá gelado Pêssego (1,5L) L 150                                                         

0,72 €  

Concentrado de 

sumo 

Ananás (1L) L 20                                                         

1,67 €  

Concentrado de 

sumo 

Laranja (1L) L 20                                                         

1,65 €  

Concentrado de 

sumo 

Pêssego (1L) L 20                                                         

1,92 €  

Digestivo 75cl – Garrafa 

vidro 

L 8                                                         

4,88 €  

Espumante Branco, meio-

seco (75cl) – 

Garrafa vidro 

L 15                                                         

4,45 €  
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Néctar (de fruta) Sabores diversos 

(20cl) – "Tetra 

Pak" 

L 2.500                                                         

0,70 €  

Refrigerante Com gás – 

Ananás (33cl) – 

Lata 

L 40                                                         

1,15 €  

Refrigerante Com gás –  Cola 

(33cl) – Lata 

L 103                                                         

1,24 €  

Refrigerante Com gás – 

Laranja (33cl) – 

Lata 

L 63                                                         

1,21 €  

Refrigerante Com gás – Lima-

limão (33cl) – 

Lata 

L 16                                                         

1,24 €  

Refrigerante Com gás – 

Ananás (1,5L) 

L 1.750                                                         

0,81 €  

Refrigerante Com gás – Cola 

(1,5L) 

L 300                                                         

0,91 €  

Refrigerante Com gás – 

Laranja (1,5L) 

L 1.750                                                         

0,79 €  

Refrigerante Com gás – Lima-

limão (1,5L) 

L 150                                                         

0,96 €  

Vinho Branco – Origem 

Bucelas (75cl) – 

Garrafa 

L 375                                                         

3,40 €  



Vinho Branco (25cl) – 

Pacote ou garrafa 

L 72                                                         

1,68 €  

Vinho Branco – Uso 

culinário (5L) – 

Box 

L 600                                                         

0,69 €  

Vinho Tinto – Origem 

Bucelas (75cl) – 

Garrafa 

L 225                                                         

3,43 €  

Vinho Tinto (25cl) – 

Pacote ou garrafa 

L 144                                                         

1,92 €  

Vinho Tinto – Uso 

culinário (5L) – 

Box 

L 100                                                         

0,69 €  

Vinho Tinto, de 

qualidade 

superior (5L) – 

Box 

L 300                                                         

1,28 €  

Vinho Tinto, de 

qualidade 

superior (5L) – 

Box (Tipo "Casa 

Ermelinda 

Freitas") 

L 500                                                         

1,28 €  

Vinho do Porto 75cl – Garrafa 

vidro 

L 11                                                         

5,31 €  
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Laticínios-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Iogurte Aromas diversos 

(120g) – Meio 

gordo 

Unid 5.500                                                         

0,10 €  

Iogurte Líquido – 

Aromas diversos 

(160g) – Meio 

gordo 

Unid 1.500                                                         

0,20 €  

Iogurte Natural (120g) – 

Meio gordo 

Unid 1.500                                                         

0,11 €  

Leite UHT – Magro 

(1L) 

L 2.000                                                         

0,55 €  

Leite UHT – Meio 

gordo (1L) 

L 12.000                                                         

0,49 €  

Leite UHT – Meio 

gordo (20cl) 

L 100                                                         

0,80 €  

Leite UHT – Meio 

gordo - com 

chocolate (20cl) 

L 200                                                         

0,90 €  

Manteiga Com alho e ervas 

(10g) 

Kg 10                                                         

7,32 €  

Manteiga Com sal (10g) Kg 10                                                         

6,20 €  

Manteiga Com sal (250g) Kg 100                                                         

4,94 €  



Manteiga Sem sal (250g) Kg 10                                                         

4,94 €  

Margarina Com sal (250g) Kg 10                                                         

2,08 €  

Natas UHT - Para bater 

(1L) 

L 50                                                         

1,87 €  

Natas UHT - Para 

culinária (1L) 

L 300                                                         

1,62 €  

Natas Vegetais (1L) L 10                                                         

3,26 €  

Queijo Curado, de vaca, 

simples – Região 

Saloia (até 100g) 

Kg 10                                                         

9,20 €  

Queijo Edam – Barra Kg 10                                                         

3,79 €  

Queijo Edam – Fatiado Kg 400                                                         

4,20 €  

Queijo Fresco (80g) Kg 20                                                         

4,63 €  

Queijo Mozarella – 

Ralado 

Kg 10                                                         

4,54 €  

Queijo Parmesão – 

Ralado 

Kg 10                                                         

8,03 €  

Queijo Flamengo – Barra Kg 10                                                         

3,45 €  
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Queijo Flamengo – 

Fatiado 

Kg 50                                                         

4,02 €  

Queijo Da Serra Kg 10                                                      

10,00 €  

Requeijão De mistura, 

simples (até 

170g) 

Kg 10                                                         

5,41 €  

Azeite------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Azeite Virgem Extra 

(acidez máxima 

0,5%) – Doses 

individuais de 

10ml 

L 5                                                         

6,00 €  

Azeite Virgem Extra 

(acidez máxima 

0,5%) – Garrafa 

de 25cl 

L 750                                                         

4,12 €  

Azeite Virgem Extra 

(acidez máxima 

0,7%) – Garrafão 

L 2.800                                                         

3,28 €  

Óleo------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Óleo alimentar Garrafão L 2.000                                                         

1,38 €  

Óleo de palma Garrafa de 1L L 50                                                         

5,46 €  



Vinagre----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vinagre Balsâmico – 

Garrafa de 25cl 

L 15                                         

4,56 €  

Vinagre Vinho branco – 

Doses individuais 

de 5ml 

L 3                                                         

4,00 €  

Vinagre Vinho branco – 

Garrafa de 25cl 

L 300                                                         

1,44 €  

Vinagre Vinho branco - –  

Garrafa de 75cl 

L 25                                                         

0,72 €  

Vinagre Vinho tinto – 

Garrafa de 25cl 

L 4                                                         

1,56 €  

3. Os bens de consumo alimentar e respetivas quantidades anuais globais estimadas são, para  o 

Segundo  Contraente, os constantes da seguinte tabela, sendo que o fornecimento é efetuado nas 

quantidades que este solicite, e de acordo com as especificações técnicas estabelecidas para cada 

tipo de bem:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Produto Especificação Unidade de 

medida 

Quantidad

e anual por 

unidade de 

medida 

Preço unitário por  

cada tipo de unidade 

 (S/IVA) 

Produtos de mercearia----------------------------------------------------------------------------------- 

Açúcar Granulado pacote kg Kg 160                                                

0,63 €  

Açúcar Pacotes/saquetas 

8/9gr 

kg 1                                                

1,07 €  
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Açúcar Areado amarelo kg kg 2                                                

0,96 €  

Açúcar Pó kg 1                                                

2,52 €  

Adoçantes Saquetas 1 g kg 1                                              

11,04 €  

Açafrão Moido emb. Kg kg 1                                                

4,48 €  

Amêndoa Tipo francês kg 1                                                

6,30 €  

Amêndoa Cobertura chocolate 

leite 

kg 1                                                

7,50 €  

Amêndoa Drageia chocolate kg 1                                                

4,30 €  

Amêndoa  Torrada tipo milão kg 1                                              

11,47 €  

Ananás Rodelas lata 3 kg kg 80                                                

2,77 €  

Arroz Carolino extra longo 

- nacional 

kg 200                                                

0,70 €  

Arroz Integral kg 10                                                

0,68 €  

Arroz Agulha - nacional Kg 100                                                

0,73 €  



Arroz Vaporizado Kg 200                                                

0,75 €  

Arroz Risotto Kg 10                                                

1,42 €  

Arroz Basmati Kg 40                                                

1,59 €  

Atum Conserva em lata 

1,73 kg P.L. 

Kg 120                                                

6,13 €  

Batata  Palha - frita emb. 

500 g 

Kg 45                                                

2,24 €  

Batata  Rodelas frita 

emb.500 g 

Kg 10                                                

3,13 €  

Bolacha Água e sal quadrada 

200g 

Kg 1                                                

1,60 €  

Bolacha Tipo Maria normal Kg 3                                                

1,07 €  

Café Sóluvel Kg 1                                                

8,97 €  

Café Solúvel p/ hotelaria - 

emb. 300g (saquetas 

5x60g.) 

Kg 1                                              

14,43 €  

Caldos de 

carne 

Cubo kg 2                                                

8,13 €  
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Canela Pau Kg 3                                                

9,32 €  

Canela Moído emb. Kg kg 2                                                

3,40 €  

Caril Moído emb. Kg kg 1                                                

2,82 €  

Chá Vários aromas cx. 10 

saquetas 

pacote 10                                                

0,33 €  

Chocolate  Pó kg 2                                                

1,53 €  

Chocolate  Barra culinária c/ 

200g - teor min. 

Cacau 43% 

kg 3                                                

5,15 €  

Cogumelos Laminados - lata 2,5 

kg 

kg 95                                                

2,26 €  

Colorau / 

pimentão 

doce 

Moido emb. Kg Kg 4                                                

2,57 €  

Compota 

dove  

Vários sabores kg 2                                                

2,24 €  

Cominhos Moido emb. Kg kg 1                                                

4,71 €  

Farinha tipo 

maisena 

Pó Kg 1                                                

1,31 €  



Farinha Trigo s/ fermento 

emb kg 

Kg 70                                                

0,48 €  

Farinha Trigo c/ fermento 

emb kg 

Kg 10                                                

0,50 €  

Feijão Manteiga saco 5 kg Kg 10                                                

1,04 €  

Feijão  Branco saco 5 kg Kg 33                                                

1,36 €  

Feijão  Catarino saco 5 kg Kg 25                                                

1,30 €  

Feijão  Frade saco 5 kg Kg 19                                                

1,19 €  

Feijão  Preto saco 5 kg Kg 20                                                

1,10 €  

Feijão  Encarnado  saco 5 kg Kg 43                                                

1,36 €  

Fermento 

culinária 

Embalagem Kg 1                                                

4,73 €  

Grão de bico Seco em saco 5 kg Kg 39                                                

0,89 €  

Ketchup  Top down 250g Unid. 33                                                

0,45 €  

Ketchup  Saquetas individuais kg 1                                                

2,01 €  
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Leite 

condensado 

Lata 400g kg 12                                                

2,12 €  

Louro Folha emb. Kg Kg 1                                                

2,87 €  

Maionese  Top down 250g Unid. 106                                                

0,63 €  

Maionese  Saquetas individuais kg 1                                                

3,80 €  

Massa Espiral tricolor Kg 28                                                

1,07 €  

Massa  Cotovelinhos Kg 40                                                

0,71 €  

Massa Cotovelos kg 2                                                

0,71 €  

Massa  Cuscuz Kg 32                                                

0,90 €  

Massa  Esparguete Kg 82                                                

0,68 €  

Massa  Esparguete integral Kg 10                                                

1,38 €  

Massa Macarrão kg 20                                                

0,71 €  

Massa  Lasanha  cx. 5 Kg 

(placas 

tam:26x21cm) 

Kg 15                                                

5,16 €  



Massa  Macarronete riscado Kg 30                                                

0,70 €  

Massa  Tagliatelle d'ovo Kg 10                                                

1,84 €  

Massa Cannelloni Kg 10                                                

1,96 €  

Massa  Aletria inteira Kg 9                                                

1,52 €  

Mel   Kg 6                                                

4,85 €  

Milho doce  Lata 2,6 kg Kg 317                                                

0,94 €  

Molho Soja   Lt 6                                                

3,76 €  

Mostarda Top down 250g Unid. 30                                                

0,39 €  

Noz 

moscada  

Moido emb. Kg Kg 1                                              

14,40 €  

Orégãos Folha Kg 2                                                

7,45 €  

Palitos 

redondos 

Embalados 

Individuais 

Kg 4                                              

16,00 €  

Pão ralado  Saco kg Kg 9                                                

0,87 €  

Pêssegos Metades lata 3 kg Kg 78                                                
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5,84 €  

Pickles Balde 5 kg Kg 24                                                

1,40 €  

Pimenta  Branca - moída Kg 1                                                

7,24 €  

Pimenta  Preta – moída kg 1                                                

9,02 €  

Piri-piri  Frasco 110 ml Lt. 2                                                

1,75 €  

Tomate 

pelado 

Lata 3 kg kg 60                                                

1,22 €  

Tomilho Seco kg kg 1                                                

4,80 €  

Tosta peq. 

Normal 

Saco 500g. kg 2                                                

4,09 €  

Polpa 

tomate 

Garrafa vidro 500g Lt. 35 0,96 

Sal   Mesa - fino kg 5                                                

5,36 €  

Sal  Grosso emb. Kg Kg 159                                                

0,16 €  

Sal  Saquetas individuais Kg 1                                                

2,00 €  

Salsichas  Tipo Frankfurt lata 

1,7 kg 

Kg 24                                                

2,03 €  



Ovos------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ovo Natural Inteiro - Cat. A 

classe L 

Duz 274                                                

1,00 €  

Ovo 

Pasteurizad

o 

Inteiro Lt. 32                                                

1,89 €  

Ovo 

Pasteurizad

o 

Gema Lt. 3                                                

3,79 €  

Ovo 

Pasteurizad

o  

Clara Lt. 8                                                

1,46 €  

Frutos secos----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ameixa Inteira seca s/ caroço Kg 2                                                

4,14 €  

Amêndoa Inteira sem pele Kg 2                                                

9,83 €  

Amêndoa Sem pele - Laminada Kg 1                                                

9,83 €  

Côco  Ralado saco kg Kg 2                                                

2,93 €  

Noz   Miolo Kg 2                                                

7,27 €  

Figo Seco Kg 1                                                

3,78 €  
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Passas de 

uva 

Pacote kg Kg 5                                                

2,93 €  

Sultanas Pacote kg Kg 1                                                

2,87 €  

Sobremesas------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Gelatina Vegetal vários 

sabores 1,2 kg 

(3x400g) c/ 

carragenina 

Kg 277                                                

2,83 €  

Leite creme  Emb. 92 g (4x23g) 

ingredientes: amido, 

sal, corantes (E-100, 

E-160b, E-150d), 

aromas   

Kg 5                                                

3,70 €  

Mousse  Diversos sabores Kg 30                                                

4,77 €  

Pudim  Diversos sabores cx. 

900g. (2x450g) 

Kg 25                                                

1,89 €  

Pudim  Flan de Ovos 

hotelaria 

Kg 16                                                

1,89 €  

Panacota   Kg 10 49,32 

Tiramisu   Kg 13                                                

4,60 €  



Polpa de 

fruta 

  Kg 10                                                

2,44 €  

Farinha de 

bolo 

Amêndoa noz tipo 

tegral 5kg 

Kg 5                                                

4,55 €  

Farinha de 

bolo 

Chocolate tipo tegral 

5kg 

Kg 5                                                

4,14 €  

Farinha de 

bolo 

Cenoura tipo tegral 

5kg 

Kg 5                                                

4,02 €  

Farinha de 

bolo 

Neutro tipo tegral 

5kg 

Kg 5                                                

3,85 €  

Bebidas----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Água 

mineral 

Sem gás 33 cl grf. 

Plástico 

Unid 219                                                

0,07 €  

Água Sem gás 1,5 L grf. 

Plástico 

Unid 4                                                

0,14 €  

Água C/ gás 0,25 Unid 20                                                

0,36 €  

Cerveja Branca c/ álcool 33 

cl T/P 

Unid 792                                                

0,44 €  

Cerveja Branca s/ álcool 33 

cl T/P 

Unid 48                                                

0,38 €  

Refrigerante C/ gás laranja lata Unid 300                                                

0,41 €  
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Refrigerante C/ gás ananás lata Unid 300                                                

0,41 €  

Refrigerante Gasosa lata (tipo 

lima-limão) 

Unid 96                                                

0,43 €  

Refrigerante C/ gás cola lata Unid 464                                                

0,43 €  

Refrigerante C/ gás cola s/ açúcar 

lata 

Unid 408                                                

0,45 €  

Refrigerante Chá refrigrigerado 

limão lata 

Unid 150                                                

0,43 €  

Refrigerante Chá refrigerado 

manga lata 

Unid 150                                                

0,43 €  

Refrigerante Chá refrigerado 

pêssego lata 

Unid 150                                                

0,43 €  

Refrigerante Natural c/ teor min. 

Sumo 40% - 20cl 

grf. Vidro (15x20cl) 

- vários sabores 

Unid 71                                                

0,42 €  

Refrigerante Gasosa 1,5 L (tipo 

lima-limão) 

Unid 6                                                

1,48 €  



Refrigerante C/ gás cola 1,5 L Unid 6                                                

1,36 €  

Refrigerante C/ gás laranja 1,5 L Unid 6                                                

1,25 €  

Refrigerante C/ gás ananás 1,5 L Unid 6                                                

1,29 €  

Refrigerante Ananás s/ gás 1,5 L Unid 6                                                

1,18 €  

Refrigerante Laranja s/ gás 1,5 L Unid 38                                                

1,18 €  

Sumo 

concentrado 

Laranja - L Unid 2                                                

1,65 €  

Vinho Branco Origem 

Bucelas - 75 cl 

Unid 6                                                

2,52 €  

Vinho Tinto Origem 

Bucelas - 75 cl 

Unid 6                                                

2,54 €  

Vinho Garrafa vidro 25 cl 

região Palmela 

branco 

Unid 130                                                

0,46 €  

Vinho Garrafa vidro 25 cl 

região Palmela tinto 

Unid 399                                                

1,16 €  

Vinho Box 5 L branco Lt. 165                                                

0,67 €  

Vinho Box 5 L tinto Lt. 20                                                
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0,67 €  

Vinho Qualidade superior 

região alentejo - Box 

5 L tinto 

Unid 20                                                

6,04 €  

Vinho Do Porto - 75 cl tinto Unid 12                                                

3,66 €  

Aperitivo Origem Setúbal - 75 

cl 

Unid 10                                                

3,07 €  

Digestivo 75 cl Unid 2                                                

3,66 €  

Espumante 75 cl Unid 3                                                

1,61 €  

Lacticínios-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Leite  UHT - Meio gordo Lt. 546                                                

0,48 €  

Leite  Coco Lt. 12                                                

2,28 €  

Queijo  Fresco - individual Unid 30                                                

4,63 €  

Queijo  Tipo serra Kg 10                                              

10,00 €  

Queijo  Edam fatiado Kg 4                                                

4,20 €  

Queijo  Edam barra Kg 11                                                



3,79 €  

Queijo  Parmesão Kg 4                                                

8,03 €  

Iogurte  Naturais - embl. 

120ml 

Unid 50                                                

0,11 €  

Iogurte  Diversos aromas s/ 

açúcar - embl. 120ml 

Unid 170                                                

0,23 €  

Manteiga  Embalagem 

individual 10 g c/ sal 

Kg 1                                                

6,20 €  

Manteiga  Embalagem 

individual 10 g c/ sal 

e alho picado 

Kg 1                                                

7,32 €  

Manteiga  Embalagem kg c/ sal Kg 35                                                

5,17 €  

Natas Bater - UHT Inferior 

a 32 % gordura Lt. 

Lt. 32                                                

1,87 €  

Azeite e óleo alimentar--------------------------------------------------------------------------------- 

Azeite Garrafa vidro 250ml 

não reutilizável 

(acidez max. 0,5) 

unid. 660                                                

1,32 €  
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Azeite Saquetas individuais kg 2                                                

6,00 €  

Azeite Garrafão 5L (acidez 

max. 0,5) 

Lt. 390                                                

3,49 €  

Óleo 

alimentar 

Garrafão 5L Lt. 282                                                

1,38 €  

Vinagre Garrafa vidro 250ml 

não reutilizável 

(tinto) 

unid. 200                                                

0,63 €  

Vinagre Saquetas individuais 

(tinto/branco) 

kg 2                                                

4,00 €  

Vinagre Garrafa vidro 250ml 

não reutilizável 

(branco) 

unid. 50                                                

0,56 €  

Vinagre Garrafa plástico 

0,75ml (branco) 

unid. 72                                                

0,62 €  

Outros produtos------------------------------------------------------------------------------------------ 

Carvão Saco 10 kg unid. 4                                                

7,88 €  

Acendalhas 32 unidades cx. 1                                                

0,43 €  



Espetos 

madeira 

espetada 

Embalagem 50 unid. Unid. 8                                                

5,05 €  

Fósforos Cx. De 100 unidades Cx 24                                                

0,11 €  

Cláusula Segunda- 1. O presente contrato tem um período de vigência de 1 (um) ano, com início 

de produção de efeitos a 1 de março de 2022, renovando-se automaticamente, por iguais e 

sucessivos períodos de 1 (um) ano, até ao período máximo de vigência contratual correspondente 

à soma do primeiro período de vigência com os 2 (dois) anos de renovação automática. ---------- 

2. A renovação prevista no número anterior não ocorrerá se qualquer uma das Partes contraentes 

denunciar o presente contrato com uma antecedência mínima de 120 (cento e vinte) dias, contados 

consecutivamente, relativamente ao termo do período de vigência em curso. ---------------------- 

3. A denúncia do presente contrato por parte de um dos Contraente Públicos apenas produz 

efeitos entre esse contraente e o Terceiro Contraente. ------------------------------------------------ 

Cláusula Terceira - 1. Constitui obrigação do Terceiro Contraente o fornecimento continuado 

dos bens identificados na sua Proposta. ------------------------------------------------------------------  

2. Constitui, também, obrigação do Terceiro Contraente a garantia de bom fornecimento e de 

qualidade dos bens fornecidos. ------------------------------------------------------------------------------ 

3. Constitui, ainda, obrigação do Terceiro Contraente fornecer qualquer um dos bens integrantes 

do lote objeto do presente contrato nas quantidades que os Contraentes Públicos solicitarem, 

independentemente das quantidades estimadas indicadas na Cláusula Primeira para cada tipo 

de bem, não podendo, em qualquer caso, ser ultrapassado o preço contratual no respetivo lote.--- 

4. A título acessório, o Terceiro Contraente fica ainda obrigado, designadamente, a recorrer a 

todos os meios humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à execução 

do contrato, bem como ao estabelecimento do sistema de organização necessário à perfeita e 
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completa execução das tarefas a seu cargo. --------------------------------------------------------------- 

5. Qualquer das obrigações previstas na presente Cláusula, ou em qualquer outra do Caderno de 

Encargos, são-no para com o Primeiro e o Segundo Contraentes, salvo situação de exceção 

expressamente identificada. --------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quarta - Constituem, também, obrigações do Terceiro Contraente: ------------------- 

a) Assegurar o cumprimento das disposições legais em vigor, nomeadamente as que respeitam 

ao cumprimento das obrigações de higiene alimentar, conservação de alimentos, salubridade, 

laborais e da Segurança Social; ----------------------------------------------------------------------------- 

b) Assegurar atempadamente, de acordo com os prazos fixados no Caderno de Encargos, os 

abastecimentos de modo a evitar a ocorrência de falhas; ----------------------------------------------- 

c) Garantir a qualidade dos bens objeto do presente contrato; ----------------------------------------- 

d) Assegurar o integral cumprimento das cláusulas técnicas do Caderno de Encargos; ------------ 

e) Quantidade – Os bens devem ser fornecidos nas quantidades solicitadas, ou, quando tal não 

seja exequível, com um desvio máximo de 10% (dez por cento), sendo que quando mencionado, 

no pedido de fornecimento, o número de unidades pretendidas de um determinado produto é esta 

a informação a considerar para o fornecimento, tornando-se o peso indicado, obtido da 

multiplicação do número de unidades pelo peso médio do calibre contratado, apenas como 

referência. Os pedidos deverão ser integralmente satisfeitos, eventualmente de forma faseada, se 

tal for viabilizado, respetivamente, pelo Primeiro Contraente ou pelo Segundo Contraente 

para a situação em causa, apenas se considerando anulado um pedido quando o Primeiro 

Contraente ou  Segundo Contraente se manifeste expressamente  nesse sentido.---------------- 

f) Peso – sempre que o peso unitário de um bem seja identificado num intervalo de valores, deve 

este ser integralmente respeitado; o peso “aproximado” refere-se ao peso com que o bem deve 

ser fornecido, ainda que seja admissível uma margem de 10% (dez por cento) sobre o mesmo. 

Será considerado o “peso líquido escorrido” ou o “peso líquido” (de acordo com o tipo de 



produto) indicado no rótulo de cada artigo efetivamente fornecido (embalagem fechada) ou o 

apurado em pesagem presencial realizada no ato de entrega;------------------------------------------- 

g) Calibre – Os bens devem ser fornecidos em respeito do calibre identificado no Caderno de 

Encargos, admitindo-se a presença de bens do calibre imediatamente inferior ou superior até ao 

máximo de 10% (dez por cento) da quantidade fornecida;---------------------------------------------- 

h) Prazo de validade – Sempre que tal se aplique, os produtos entregues terão de apresentar 

obrigatoriamente, à data da sua receção, um período de validade disponível nunca inferior a um 

terço do seu período de validade efetiva; no caso dos produtos congelados com período de 

validade efetiva superior a 9 (nove) meses, à data da sua receção não poderão apresentar-se com 

mais de 6 (seis) meses de congelação;----------------------------------------------------------------------

i) Recusa de bens - Sem prejuízo da aplicação das disposições legais relativamente aos bens 

impróprios para consumo, o Primeiro e o Segundo Contraentes reservam-se o direito de recusar 

e/ou não receber qualquer bem que não respeite os requisitos gerais e legais de frescura, 

genuinidade, qualidade e higiene, ou as condições e especificações técnicas expressas no Caderno 

de Encargos;----------------------------------------------------------------------------------------------------

j) Fichas Técnicas dos produtos – o Terceiro Contraente obriga-se à apresentação das Fichas 

Técnicas de todos os produtos efetivamente fornecidos, até ao final do segundo mês de vigência 

do presente contrato, sob pena de aplicação de penalização contratual;----------------------------- 

k) Materiais de acondicionamento e embalagem – Os materiais de acondicionamento e 

embalagem dos bens devem respeitar as regras de qualidade e higiene, conforme legislação em 

vigor, assegurando a integridade daqueles. Sempre que possível devem utilizar-se materiais 

recicláveis ou reutilizáveis, que no contexto em causa terão de ser resistentes à corrosão, fáceis 

de lavar e desinfetar, apresentando-se em perfeito estado de conservação e higiene; ------------- 

l) Rotulagem - Todas as embalagens devem conter um rótulo, devidamente visível, legível e 

durável, identificando, de forma exata e clara, as características do produto de acordo com o 
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previsto no Regulamento (UE) número 1169/2011, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 

de outubro de 2011. Se os produtos tiverem origem estrangeira, as menções legais e obrigatórias 

da rotulagem dos géneros alimentícios devem ser traduzidas para a língua portuguesa;------------ 

m) Transporte (veículos) - Os veículos utilizados para o transporte dos bens de consumo 

alimentar devem respeitar as normas gerais, legais e específicas para o efeito de forma a garantir 

as condições de higiene, conservação e temperatura dos bens, assim como a integridade das 

embalagens e dos produtos. É obrigatória a apresentação de comprovativos de temperatura da 

área do veículo dedicada ao transporte dos produtos fornecidos no estado de congelado ou 

ultracongelado e no estado de fresco refrigerado, com indicação adicional da data e da hora, que 

deverão coincidir com o momento da entrega;---------------------------------------------------------- 

n) Transporte (pessoal) - O pessoal que realiza o transporte e a distribuição dos bens alimentares 

deve usar vestuário adequado aos bens a transportar, em perfeito estado de higiene e limpeza, 

assim como evidenciar elevado grau de higiene pessoal; ----------------------------------------------- 

o) Respeitar a designação dos produtos identificados na listagem apresentada nos Anexos ao 

Caderno de Encargos, na emissão das faturas ou outros documentos, de forma a que claramente 

se reconheça o produto a que se refere e se valide a respetiva receção e consequente faturação;-- 

p) Qualquer defeito de ordem sanitária ou deficiência de processamento tecnológico que se revele 

apenas com a preparação ou confeção do alimento, que gere mau odor, oxidação , desidratação, 

ou qualquer outra forma de deterioração do alimento que o torne impróprio para consumo, 

suscitando a rejeição do mesmo, será da inteira responsabilidade do Terceiro Contraente, que 

deverá proceder à sua substituição imediata ou, nessa impossibilidade, proceder à emissão de 

nota de credito do valor dos bens em causa, nas quantidades fornecidas.----------------------------- 

Cláusula Quinta - 1. Os bens solicitados pelo Primeiro Contraente são fornecidos diariamente, 

de segunda-feira a domingo, devendo ser entregues no Refeitório Municipal, sito na Rua António 

Carvalho Figueiredo, em Loures, no horário das 08h00 às 09h00, salvo situação excecional 



devidamente justificada pelo Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Primeiro 

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

2. Os bens solicitados pelo Segundo Contraente são fornecidos diariamente, de segunda-feira a 

domingo, devendo ser entregues nas instalações municipais de Sete Casas, Rua Francisco Franco 

Cannas, no horário das 08h00 às 09H00, salvo situação excecional devidamente justificada pelo 

Terceiro Contraente e sujeita a autorização prévia do Segundo Contraente.----------------------  

3. O Primeiro e o Segundo Contraente obrigam-se a enviar, por via eletrónica, o pedido de 

fornecimento respetivo até ás 15 horas do dia útil anterior à data da necessidade, a qual será 

devidamente identificada na comunicação em causa.---------------------------------------------------- 

4. A impossibilidade de fornecimento, total ou parcial, de determinado produto, ao Primeiro ou 

ao Segundo Contraente, tem de ser reportada pelo Terceiro Contraente, por via eletrónica, 

respetivamente através do endereço de correio eletrónico  refeitório_municipal@cm-loures.pt e  

geral@simar-louresodivelas.pt, até às 08h00 do dia correspondente à data da necessidade. ------- 

Cláusula Sexta- 1. Pelos fornecimentos efetuados ao abrigo do presente contrato, serão pagos ao 

Terceiro Contraente pelos Contraentes Públicos, os seguintes preços:----------------------------- 

- Preço global anual de € 93.529,58 (noventa e três mil, quinhentos e vinte e nove euros e 

cinquenta e oito cêntimos), acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor se legalmente devido, repartido do seguinte modo: ------------------------------------ 

a) € 81.404,99 (oitenta e um mil, quatrocentos e quatro euros e noventa e nove cêntimos) 

para o Primeiro Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor se legalmente devido;; ---------------------------------------------------------------------

b) € 12.124,59 (doze mil, cento e vinte e quatro euros e cinquenta e nove cêntimos) para o 

Segundo Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em 

vigor se legalmente devido; -------------------------------------------------------------------------------- 

- Preço global contratual para os três anos de € 280.588,45 (duzentos e oitenta mil, 
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quinhentos e oitenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA – Imposto 

sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente devido, repartido do seguinte 

modo: ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) € 244.214,97 (duzentos e quarenta e quatro mil, duzentos e catorze euros dezassete 

cêntimos) para o Primeiro Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor 

Acrescentado, à taxa legal em vigor se legalmente devido;;--------------------------------------------- 

b) € 36.373,78 (trinta e seis mil, trezentos e setenta e três euros e setenta e oito cêntimos) 

para o Segundo Contraente, acrescido de IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa 

legal em vigor se legalmente devido; ---------------------------------------------------------------------- 

2. O Primeiro e o Segundo Contraentes são responsáveis pelo integral pagamento dos 

fornecimentos que lhe forem prestados pelo Terceiro Contraente, sendo que durante a execução 

do presente contrato nem o Primeiro nem o Segundo Contraentes assumem qualquer 

responsabilidade solidária, ou de qualquer outra natureza, designadamente no que respeita, 

eventualmente, a situações de incumprimento em matéria de pagamento dos fornecimentos 

prestados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3. Os encargos resultantes do presente contrato serão satisfeitos pelas dotações orçamentais 

seguintes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Câmara Municipal de Loures – classificação orgânica: ………, classificação económica: 

…………, Classificação Funcional …………., Número de Rubrica de Plano:  ....................., com 

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

- Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 

(SIMAR): - classificação orgânica: ……;  classificação económica: …………….., Classificação 

Funcional …………….., contemplado no compromisso número …………………, com 

referência à nota de encomenda número …………………, datado de …………………... --------

Cláusula Sétima - Os pagamentos devidos, respetivamente, pelo Primeiro e Segundo 



Contraentes serão efetuados nos termos definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos. -- 

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

através de: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

a) ……………………. efetuada em …………………., no valor de € 4.070,25 (quatro mil e 

setenta euros e vinte e cinco cêntimos), a favor da Câmara Municipal de Loures 

correspondente a 5% (cinco por cento) do preço contratual global anual adjudicado; ---------- 

b) ………………………………………….., no valor no valor de € 606,23 (seiscentos e seis 

euros e vinte e três cêntimos) , a favor dos SIMAR, correspondente a 5% (cinco por cento) do 

preço contratual global anual adjudicado. ---------------------------------------------------------- 

Cláusula Nona - 1. A fiscalização da boa execução do presente contrato é da responsabilidade 

do Primeiro e Segundo Contraentes ou de seus representantes, na parte que lhes diga respeito, 

podendo intervir sempre que necessário para alterar, adiar, suspender ou impedir quaisquer 

fornecimentos que não obedeçam às normas técnicas ou de segurança. ------------------------------ 

2. Sempre que o Primeiro e Segundo Contraentes entendam necessário, poderão efetuar 

auditorias às instalações e aos fornecimentos do Terceiro Contraente, nomeadamente através 

de análises e relatórios, a fim de aferir o seu cumprimento. -------------------------------------------- 

Cláusula Décima - 1. Pelo não cumprimento do estabelecido contratualmente, por razões 

imputáveis ao Terceiro Contraente são aplicáveis as penalidades prevista na Cláusula 16.ª  do 

Caderno de Encargos.-----------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Décima Primeira -  Os fornecimentos objetos do presente contrato realizam-se, ainda, 

de acordo com as restantes cláusulas do Caderno de Encargos, dos esclarecimentos ao mesmo e 

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

reproduzidos e que ficarão arquivados, constituindo parte integrante do presente contrato, de 

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

Cláusula Décima Segunda - Em matéria de proteção de dados pessoais deve ser cumprido o 
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estipulado na Cláusula 13.ª do Caderno de Encargos.---------------------------------------------------

Cláusula Décima Terceira  - Para todas as questões emergentes do presente contrato será 

competente o Tribunal Administrativo e Fiscal de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer 

outro. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Décima Quarta - 1. Fazem parte integrante do presente contrato:- -----------------------

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

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

b) O Caderno de Encargos, Programa de Concurso, a proposta adjudicada e os esclarecimentos 

sobre a mesma, prestados pelo adjudicatário. -------------------------------------------------------------

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

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

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

prevalecem os primeiros, salvo quanto aos ajustamentos propostos e aceites pelo adjudicatário. - 

Cláusula Décima Quinta – Foram, nos termos e para os efeitos do disposto no artigo 290.º-A 

do Código dos Contratos Públicos, designados gestores do presente contrato os Técnicos 

seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-Pelo Primeiro Contraente: Dra. Edite Calado; --------------------------------------------------------

-Pelo Segundo Contraente: Dra. Ana Teresa Dinis, coadjuvada pelo Dr. Bruno Godinho. ----- 

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

fase de execução do presente contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os 

seguintes endereços:------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

- SIMAR: geral@simar-louresodivelas.pt.; -------------------------------------------------------------- 

- SOGENAVE- Sociedade Geral de Abastecimentos à Navegação e Indústria Hoteleira, 

S.A.,.: …………………; ------------------------------------------- 

 



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

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

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

Pelos Outorgantes foram exibidos os seguintes documentos: ------------------------------------- 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 422/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

ENTRE O  

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

  

E A 

 

SOCIEDADE TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A., 

 

 



 
 

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

C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

PROJETO DE MINUTA --------------------EMPREITADA ----------------------------------------- 

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

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

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

adiante designado por Primeiro Contraente ou Dono de Obra, neste ato representado por 

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

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

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

Sociedade TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A., titular do número único de matrícula na 

Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 503864960, com sede na Rua 

do Outeiro, número 677, Zona Industrial de Telões, 4600–758 Amarante, com endereço de 

correio eletrónico comercial@tps.com.pt, com o capital social de 2.000.000,00 Euros, 

matriculada na Conservatória do Registo Comercial de Amarante, titular do Alvará de 

Empreiteiro de Obras Públicas número 29132 – PUB, adiante designada por Segundo 

Contraente ou Empreiteiro, neste ato representada por…………………………, Segundo 

Outorgante, na qualidade ……………..da mencionada sociedade, conforme Certidão 

Permanente do Registo Comercial online visualizada na presente data, através do código de 

acesso 1656-8587-8424, válida até 14 de novembro de 2021.------------------------------------------ 

É celebrado o presente Contrato de Empreitada de Obras Públicas, precedido de concurso 

público, aprovado por Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 84.ª 

Reunião Ordinária, realizada em 24 de março de 2021, publicitado na 2.ª Série do Diário da 

República número 83, de 29 de abril de 2021, e disponibilizado na mesma data na plataforma 

VortalNext, com a aprovação da adjudicação e da minuta de contrato, nos termos da 

Deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua ….ª Reunião Ordinária, realizada 

em … de ………..de 2021, o qual se rege pelas cláusulas seguintes e no omisso pelas 
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disposições contidas no Código dos Contratos Públicos e legislação aplicável ao objeto do 

contrato:-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira – O presente contrato tem por objeto a realização da empreitada designada 

Unidade de Saúde do Catujal - Unhos, devendo ser executados os trabalhos, quanto à sua 

espécie e quantidade, definidos no mapa de trabalhos e todos e todos os que se possam 

considerar-se implicitamente incluídos, de acordo com as peças que constituem o projeto e com 

as condições técnicas, nas condições estabelecidas na Proposta do Empreiteiro, nas cláusulas 

do Caderno de Encargos, bem como nos esclarecimentos ao mesmo, nos erros e omissões, e 

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

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

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

Cláusula Segunda – O Empreiteiro obriga-se a executar a empreitada no prazo de 465 

(quatrocentos e sessenta e cinco) dias seguidos, a contar da data da consignação da obra ou da 

comunicação da aprovação do plano de segurança e saúde em obra, se esta for posterior.--------- 

Cláusula Terceira - 1. O preço contratual desta Empreitada é de 2.974.470,13 Euros (dois 

milhões, novecentos e setenta e quatro mil, quatrocentos e setenta euros e treze cêntimos), 

acrescido do IVA – Imposto sobre o Valor Acrescentado, à taxa legal em vigor, se legalmente 

devido.---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. A despesa resultante do presente contrato será satisfeita pela dotação orçamental seguinte: 

classificação orgânica:..….; classificação económica…………….; classificação funcional 

……………….e inscrito na Rúbrica do Plano Número…………….---------------------------------- 

3. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso com o número 2021/…., datado de .. de 

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

Cláusula Quarta –  Os pagamentos devidos serão efetuados nos termos definidos na Cláusula 

34.ª e no n.º 4 da Cláusula 55.ª, ambas do Caderno de Encargos, assim como na Proposta do 



 
 

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

C Â M A R A  M U N I C I P A L  

 

Empreiteiro. -------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Quinta - A caução oferecida para execução do presente contrato foi prestada através 

de garantia bancária com o número………………….., emitida em … de …. de 2021, pelo 

…………………………. , com sede………………………………,  no valor de 148.723,51 

Euros (cento e quarenta e oito mil, setecentos e vinte e três euros e cinquenta e um 

cêntimos), a favor do Município de Loures, correspondente a 5% (cinco por cento) do preço  

contratual.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Sexta - 1. Para reforço da caução prestada, com vista a garantir o exato e pontual 

cumprimento das obrigações contratuais, às importâncias que o Empreiteiro tiver a receber em 

cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante correspondente a 5% (cinco 

por cento) desse pagamento.--------------------------------------------------------------------------------- 

2. O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituído por depósito de títulos, 

garantia bancária ou seguro-caução, nos mesmos termos previstos para a caução referida na 

cláusula anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------

Cláusula Sétima - 1. A revisão dos preços contratuais, como consequência de alteração dos 

custos de mão-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execução da 

empreitada, é efetuada na modalidade de “Fórmula”, nos termos do disposto no Decreto-Lei 

número 6/2004, de 6 de janeiro, sendo a fórmula de revisão a utilizar a constante da alínea a) 

do número 5 da Cláusula 55.ª do Caderno de Encargos. ---------------------------------------------- 

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

empreitada são incluídos nas situações de trabalhos. ---------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava – Em caso de violação dos prazos contratuais, as sanções serão aplicadas nos 

termos da Cláusula 11.ª do Caderno de Encargos. ------------------------------------------------------ 

Cláusula Nona – O prazo de garantia varia em função dos tipos de defeitos, nos termos da 

Cláusula 44.ª do Caderno de Encargos.-------------------------------------------------------------------

 

2 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

Cláusula Décima Primeira – Foi designado pelo Contraente Público, nos termos e para os 

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

Engenheiro Paulino Reis. ------------------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Décima Segunda - As notificações e comunicações entre os Contraentes relativas à 

fase de execução do contrato devem ser efetuadas por correio eletrónico para os seguintes 

endereços: ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- MUNICÍPIO DE LOURES: paulino_mgreis@cm-loures.pt---------------------------------------- 

- TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A.: comercial@tps.com.pt,----------------------------------- 

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

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

Pelo Segundo Contraente foram exibidos os seguintes documentos:------------------------------ 

DGMA/NAT/FN 
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ACORDO DE PARCERIA DO PROGRAMA DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR NAS 

ESCOLAS DO PRIMEIRO CICLO DO ENSINO BÁSICO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE 

LOURES 

 

Dando cumprimento ao Decreto-Lei nº 144/2008 de 28 de julho, em especial ao 
determinado no seu artigo 12º, o qual estabelece o quadro de transferência de atribuições 
e competências para os Municípios em matéria de Educação, foi celebrado o contrato de 

execução entre o Ministério da Educação e a Câmara Municipal de Loures, em 16 de 
setembro de 2008. 
Nos termos do número 1 da cláusula 3ª do referido contrato de execução, o Município de 

Loures assume a competência de execução das Atividades de Enriquecimento Curricular, 
no 1º ciclo do ensino básico.  
Assim, considerando a legislação em vigor que define orientações para a execução das 

atividades de enriquecimento curricular no 1º ciclo do ensino básico, designadamente a 
Portaria 644-A/2015 de 24 de agosto e o Dec.-Lei 55/2018 de 6 de julho, bem como as 
orientações da Direção Geral de Saúde, no âmbito das medidas preventivas de contágio 

do vírus SARScov2 - COVID 19. 
 
Entre, 

 
O Município de Loures, adiante designado por Primeiro Outorgante ou Entidade 
Promotora, com sede na Praça da Liberdade, 2670-501, Loures, pessoa coletiva n.º 501 

294 996, neste ato representado pelo Presidente da Câmara Municipal, Exmo. Sr. 
Bernardino Soares, 
 

O Agrupamento de Escolas de ............, adiante designado por Segundo Outorgante, com 
sede na ..........., pessoa coletiva n.º ..........., neste ato representado pelo Diretor do 
Agrupamento, Exmo. Sr. ..........,  

 
E 
 

A (entidade parceira) ........, adiante designada por Terceiro Outorgante ou Entidade 
Parceira, com sede na ........., pessoa coletiva n.º ........., neste ato representada pelo 
Presidente da Direção, Exmo. Sr. ........, 

 
(e demais outorgantes...) 
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É celebrado um Acordo de Parceria, adiante designado por “Acordo”, que é integrado pelas 
cláusulas seguintes: 

 
Cláusula Primeira 

(Objeto) 

 
1 – O presente Acordo tem por objeto estabelecer e regular a parceria entre os 
Outorgantes, visando a execução do Programa de Atividades de Enriquecimento 

Curricular, adiante designado “AEC”, nas seguintes escolas básicas do 1º ciclo do ensino 
básico, pertencentes ao Agrupamento: 
 

Escola Básica... 
 
2 - As AEC destinam-se ao número de alunos inscritos nas escolas em seguida 

identificadas, denominando-se as respetivas entidades parceiras: 
 
Escola Básica... 

...........(Entidade Parceira) 
 

Atividades Ano 
Escolaridade 

Nº 
alunos 

Nº total minutos de 
AEC/semana 

Espaços 
escolares 
utilizados 

Espaços não 
escolares 
utilizados 

Garantidos 
por docentes 

do 
Agrupamento 

Garantidos 
por 

docentes da 
entidade 
parceira 

    

 

 

 

   

 

Cláusula Segunda 
(Princípios Orientadores) 

 

1 - As AEC desenvolvem-se de acordo com os objetivos definidos no Projeto Educativo e 
Regulamento Interno do Agrupamento e constam do Plano Anual de Atividades, submetido 
ao Conselho Pedagógico e ao Conselho Geral. 

 
2 – As AEC são executadas nos termos da legislação em vigor, concretamente pela 
Portaria 644-A/2015 de 24 de agosto. 
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3 – O Decreto-Lei 55/2018 de 6 de julho pressupõe que os alunos do 1º ciclo do ensino 
básico, alvo de flexibilização curricular, usufruam de 5 horas semanais de AEC. 

 
Cláusula Terceira 

(Direitos e Obrigações do Primeiro Outorgante) 

 
São direitos e obrigações do Primeiro Outorgante 
a) Prestar apoio financeiro ao Terceiro Outorgante (e demais...) através de 

comparticipação financeira prevista, para este efeito, na legislação em vigor; 
 

b) Transferir a comparticipação financeira, referida na alínea anterior, em três tranches, 

no início de cada período letivo; 
 
c) Promover o acompanhamento e a avaliação da execução do presente Acordo; 

 
d) Articular com os outros Outorgantes as soluções adequadas para garantir a existência 

dos recursos humanos e de espaços necessários ao desenvolvimento das AEC, 

assegurando a boa prestação das mesmas, bem como as adequadas condições de 
funcionamento e segurança das instalações; 

 

e) Verificar, em qualquer momento, o cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 
Outorgante (e demais...), designadamente quanto à aplicação efetiva dos meios 
financeiros disponibilizados, assim como solicitar a apresentação de quaisquer 

documentos que a comprovem, considerando as despesas elegíveis de acordo com 
Anexo 1; 

 
f) As despesas não consideradas na alínea e) – casos omissos/excecionais - serão 

ponderadas, caso a caso, com decisão do Primeiro Outorgante, após análise de 
fundamentação específica enviada anexa ao comprovativo da despesa em questão. 

 
Cláusula Quarta 

(Direitos e Obrigações do Segundo Outorgante) 

 
São direitos e obrigações do Segundo Outorgante: 
 

a) Organizar e coordenar as AEC em articulação com todos os Outorgantes e de acordo 
com a distribuição de horários do corpo docente do Agrupamento de Escolas, em 
conformidade com o disposto na cláusula segunda; 
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b) Assegurar o acompanhamento e supervisão da execução das AEC, garantindo os 
mecanismos necessários à respetiva avaliação, aferindo a qualidade na sua execução 

e o seu contributo para o sucesso educativo dos alunos; 
 

c) Garantir que as condições de frequência das atividades de enriquecimento curricular 

pelos alunos com necessidades educativas especiais constam do seu Programa 
Educativo Individual; 

 

d) Disponibilizar os recursos humanos necessários para a prossecução das AEC, 
garantindo a supervisão dos alunos e manutenção do espaço escolar; 

 

e) Participar ativamente no processo de seleção e recrutamento com o Terceiro 
Outorgante (e demais...), validando o perfil dos recursos docentes ao serviço dessa 
entidade no âmbito das AEC, designadamente os respeitantes às suas habilitações 

literárias e qualificações profissionais, bem como o número de alunos abrangidos por 
essas atividades; 

 

f) Partilhar os recursos técnico-pedagógicos (nomeadamente material didático e 
equipamentos) e espaços existentes, no conjunto de escolas do Agrupamento; 

 

g) Definir os horários e a organização das atividades em colaboração com o Terceiro 
Outorgante (e demais...) e submeter a planificação a Conselho Pedagógico e, quando 
devido, ao Conselho Geral; 

 
h) Acionar o Seguro Escolar, nos termos legais, caso ocorra algum incidente no âmbito 

das AEC, abrangendo a deslocação dos alunos nos casos em que as atividades se 

realizem em instalações exteriores ao espaço escolar; 
 
i) Definir os espaços a ocupar para o fim estabelecido, em articulação com o Primeiro e o 

Terceiro Outorgante (e demais...); 
 
j) Dar conhecimento aos outros Outorgantes, à DGEstE e aos Pais e Encarregados de 

Educação, sempre que seja necessária a substituição de uma atividade, a alteração do 
seu horário ou da carga horária, o seu local de funcionamento ou mesmo a inclusão de 
outra AEC; 

 
k) Verificar, em qualquer momento, o cumprimento do Acordo por parte do Terceiro 

Outorgante (e demais...) exceto o que se refere às alíneas h), k) e l) da Cláusula 

Quinta. 
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Cláusula Quinta 
(Direitos e Obrigações do Terceiro Outorgante e demais...) 

 
São direitos e obrigações do Terceiro Outorgante (e demais...): 
 

a) Articular, com o Primeiro e Segundo Outorgantes, a organização e execução das AEC 
no 1º ciclo do ensino básico; 

 

b) Garantir que o valor mínimo das remunerações dos professores afetos às atividades 
de enriquecimento curricular em horário completo não é inferior ao do índice 126 da 
carreira dos educadores e dos professores dos ensinos básico e secundário, quando 

possuem habilitação igual à licenciatura e ao índice 89 nos restantes casos, sendo 
calculado, para os casos de horários incompletos, um valor por hora letiva (tempo 
letivo de sessenta minutos) proporcional aos índices referidos; 

 
c) Articular com o Segundo Outorgante, o processo de seleção e recrutamento dos 

professores, garantindo a informação relativa ao perfil dos recursos humanos 

envolvidos nas AEC, designadamente os respeitantes às suas habilitações literárias e 
qualificações profissionais, bem como o número de alunos abrangidos por essas 
atividades; 

 
d) Solicitar a anuência do Primeiro e Segundo Outorgantes para a subcontratação de 

outra entidade responsável pela execução das AEC e, para este efeito, submeter-lhes 

o projeto relativo a essa prestação de serviços; 
 

e) Definir os horários e a organização das atividades em parceria com o Segundo 

Outorgante; 
 
f) Assegurar a substituição dos professores e monitores das AEC na sua falta; 

 
g) Responsabilizar-se pelos espaços a ocupar, garantindo a sua utilização unicamente 

para o fim estabelecido; 

 
h) Articular com o Segundo Outorgante, o acompanhamento e vigilância de todos os 

alunos no decorrer das AEC; 
 

i) Certificar que a comparticipação financeira, definida na alínea b) da cláusula terceira, 
será afeta única e exclusivamente às AEC; 
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j) Caso não se verifique, devolver ao Primeiro Outorgante o saldo remanescente da 

comparticipação atribuída, após verificação e aceitação dos comprovativos de despesa 
apresentados. 

 
k) Caso não seja verificado o cumprimento da alínea anterior, poderá o Primeiro 

Outorgante deduzir o montante referente na segunda tranche do ano letivo posterior 
definida na alínea b) da cláusula terceira 

 
l) Garantir que a aquisição de equipamento ou material, no âmbito do financiamento das 

AEC, será propriedade da Escola; 

 
m) Entregar, 30 dias após o final de cada período letivo, o relatório de prestação de 

contas, bem como cópia dos respetivos comprovativos de despesa; 

 
n) Entregar ao Primeiro Outorgante um relatório de avaliação de execução das AEC no 

final do ano letivo. 

 
Cláusula Sexta 

(Obrigações Conjuntas) 

Os Outorgantes obrigam-se a cooperar no sentido de garantir a boa realização do objeto 
deste Acordo. 
 

 
Cláusula Sétima 

(Revisão do Acordo) 

O presente Acordo deverá ser revisto por consenso entre os Outorgantes e sempre que 
ocorram motivos que o justifiquem, nomeadamente quando a revisão seja indispensável 
para adequar a parceria aos objetivos definidos. 

 
 

Cláusula Oitava 

(Denúncia do Acordo) 
 
O presente Acordo pode ser denunciado, por escrito, por qualquer um dos Outorgantes por 

falta que não lhes seja imputável, com a antecedência mínima de 90 (noventa) dias 
relativamente ao termo do prazo, desde que da denúncia não decorra a suspensão ou 
inviabilização das atividades em curso. 
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Cláusula Nona 

(Interpretação e Integração de Lacunas) 
 
Quaisquer dúvidas sobre a interpretação e integração de lacunas do presente Acordo, 

serão decididas por consenso entre os Outorgantes. 
 

Cláusula Décima 

(Entrada em Vigor e Duração) 
 
1 - O presente Acordo entra em vigor a partir da data da sua assinatura. 

 
2 – O presente Acordo vigorará até ao final do Ano Letivo 2021/2022. 
 

 
Loures,    de                       de 2021 
 

 
O Primeiro Outorgante 

_______________________________________________________________ 

(Presidente da Câmara Municipal de Loures) 
 
 

O Segundo Outorgante 
_______________________________________________________________ 

(Diretor do Agrupamento de Escolas de .......) 

 
O Terceiro Outorgante (e demais...) 

 

_______________________________________________________________ 
(Entidade Parceira) 

 

Anexo 1 – Quadro despesas elegíveis  
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 428/2021 

 

 

 

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

  

O 

  

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

E 

  

A 

 

ASSOCIAÇÃO DIGNITUDE 




















