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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

97.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 22 de setembro de 2021 

 
 

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NN..ºº  445533//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  PPEESSAARR  PPEELLOO  
FFAALLEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  JJOORRGGEE  SSAAMMPPAAIIOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAASS  SSEENNHHOORRAASS  
VVEERREEAADDOORRAASS  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  
 
Jorge Fernando Branco de Sampaio - nasceu em 
Lisboa, no dia 18 de setembro de 1939, e faleceu 
a 10 de setembro de 2021, aos 81 anos.  
 
Licenciou-se em Direito pela Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, em 1961, altura em 
que começou a abraçar, uma persistente ação 
política de oposição à Ditadura. Foi Presidente da 
Associação Académica da Faculdade de Direito 
da Universidade de Lisboa, em 1959-60 e em 
1960-61, e Secretário-geral da Reunião 
Interassociações Académicas (RIA), em 1961-
1962, tornando-se, nessa qualidade, um dos 
grandes nomes e rostos da contestação 
estudantil ao regime ditatorial que desencadeou a 
crise académica de 1962, a qual esteve na 
origem de um longo e generalizado movimento de 
contestação estudantil, que durou até ao 25 de 
Abril de 1974, e que abalou profundamente o 
Regime da altura. 
 
Na senda da sua ação como opositor à Ditadura, 
candidatou-se, em 1969, às eleições para a 
Assembleia Nacional, integrando as listas da 
CDE. Começou assim uma constante atividade 
política e intelectual, participando nos 
movimentos de resistência e na afirmação de 
uma alternativa democrática de matriz socialista, 
aberta aos novos horizontes do pensamento 
político europeu. 
 
É um dos principais impulsionadores da criação 
do Movimento de Esquerda Socialista (MES), do 
qual mais tarde se desvincula, por discordância 
com a orientação ideológica aí definida. 
 

Em 1975, funda a “Intervenção Socialista”, grupo 
constituído por políticos e intelectuais, que viriam 
a desempenhar funções de relevo na vida 
pública, e que desenvolveu um significativo 
trabalho de reflexão e renovação política. 
 
Em março de 1975, com Melo Antunes como 
Ministro dos Negócios Estrangeiros, é nomeado 
Secretário de Estado da Cooperação Externa do 
IV Governo Provisório. 
 
Em 1978, Jorge Sampaio adere ao partido 
Socialista.  
 
Em 1979, é eleito deputado à Assembleia da 
República, pelo círculo eleitoral de Lisboa, e 
passa a integrar o Secretariado Nacional do PS. 
É reeleito deputado à Assembleia da República, 
em 1980, 1985, 1987 e 1991. Em 1987/88 é eleito 
Presidente do Grupo Parlamentar do Partido 
Socialista. 
 
No ano de 1989, é eleito Secretário-Geral do 
Partido Socialista, cargo que exerce até 1991, e é 
designado, pela Assembleia da República, como 
membro do Conselho de Estado. 
 
Em 1989, é eleito presidente da Câmara 
Municipal de Lisboa, depois de ter conseguido 
formar uma candidatura multipartidária com 
grande representação cívica e associativa, cargo 
para o qual é reeleito em 1993.  
 
É eleito Presidente da República Portuguesas a 
14 de janeiro de 1996, tendo sido reeleito para 
um segundo mandato no mesmo dia de janeiro 
em 2001. 
 
A Presidência da República de Jorge Sampaio, 
em ambos os mandatos, carrega a marca 
indelével da cultura humanista. Mas não se 
esgota aí. Além-fronteiras, para além de um forte 
impulso à plena integração europeia, o Presidente 
da República Jorge Sampaio fez ecoar em todo o 
mundo a voz de Portugal na defesa da causa pela 
independência de Timor e presidiu à transferência 
de soberania de Macau para a República Popular 
da China. Os dois mandatos de Jorge Sampaio 
no mais alto e digno cargo da nossa nação, 
ficaram também marcados pela reflexão em torno 
dos poderes do Presidente da República, 
enquanto referência e baluarte de estabilidade 
política e do regular funcionamento das 
instituições democráticas 
 
Desempenhou a nível Internacional cargos 
relevantes. Em maio de 2006, foi nomeado pelo 
Secretário-Geral da Organização das Nações 
Unidas, Enviado Especial para a Luta contra a 
Tuberculose. Em 26 de abril de 2007, foi 
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nomeado Alto Representante da ONU para a 
Aliança das Civilizações pelo Secretário-Geral 
das Nações Unidas, Ban Ki-moon. 
 
Muito mais haveria a dizer sobre Jorge Sampaio, 
que foi um guardião dos direitos Humanos, um 
europeísta convicto, para além de portador uma 
grande sensibilidade social, demonstrada através 
da sua preocupação com o legado deixado para 
as gerações vindouras. Usando palavras que ele 
mesmo dirigiu aos lisboetas, é altura de lhe deixar 
um aceno de eterna saudade. 
 
Neste sentido, os Vereadores eleitos do Partido 
Socialista na Câmara Municipal de Loures têm a 
honra de propor que esta, reunida a 22 de 
setembro, delibere: 
 
1. Guardar um minuto de silêncio em memória de 

Jorge Sampaio; 
 

2. Remeter o presente voto de pesar à família 
enlutada e ao Partido Socialista. 

 
Loures, 22 de setembro de 2021. 

 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Sónia Paixão  (a) Nuno Dias  (a) Rita Leão 
(a) António Marcelino 

 
(Aprovada por unanimidade e cumprido um 
minuto de silêncio em memória do falecido) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443355//22002211  --  
PPAARRAA  RRAATTIIFFIICCAARR  OO  DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  1144  DDEE  
SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002211,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPEEDDIIDDOO  DDEE  
PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  EE  
AAMMPPLLIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  NNºº  33  
UUNNHHOOSS  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  11009922--HH//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da empreitada denominada “Escola 

Básica Nº 3 Unhos – Remodelação e 
Ampliação – processo 1092-H/DOM”, foi 
solicitado pela adjudicatária FCM – 
Construções, S.A., prorrogação graciosa do 
prazo de execução da identificada empreitada, 
nos termos e pelos fundamentos constantes 
do registo E/106200/2021, por mais 40 dias; 
 

B. Analisado o pedido, nos termos e pelos 
fundamentos constantes da Informação 
técnica nº 259/DO/DR, datada de 10.09.2021, 

em anexo, para a qual se remete, é proposta a 
concessão da prorrogação do prazo de 
execução da obra, a título gracioso, pelo 
período requerido de mais 40 dias; 
 

C. O termo do prazo contratual inicialmente 
previsto ocorreria em 19.09.2021, a concessão 
da presente prorrogação implica um novo 
prazo para a conclusão da empreitada em 
referência, passando a sua conclusão a estar 
prevista para o dia 29.10.2021; 
 

D. A concessão da presente prorrogação de 
prazo, a título gracioso, não implica a 
assunção de novos encargos para o 
Município, sendo compatível com o interesse 
público envolvido para o célere 
prosseguimento dos trabalhos em curso; 
 

E. Atendendo às frentes de obra em curso, bem 
como o aproximar do termo da vigência do 
contrato, foi manifesta a incompatibilidade 
entre o prazo de resposta ao pedido e o 
agendamento de reunião de Câmara para o 
efeito, motivo pelo qual, através do meu 
Despacho datado de 14.09.2021, decidi 
acolher a proposta apresentada pelos 
serviços, perante a necessidade de ser 
proferida uma decisão urgente, de modo a 
evitar atrasos e constrangimentos ao normal 
desenvolvimento da obra, e a consequente 
cessação do contrato ora em vigor.  

  
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, ratificar a aprovação da 
prorrogação do prazo de execução da empreitada 
denominada “Escola Básica Nº 3 Unhos – 
Remodelação e Ampliação – processo 1092-
H/DOM”, a título gracioso, por mais 40 dias, nos 
termos do meu Despacho datado de 14.09.2021, 
passando a conclusão da empreitada a ficar 
prevista para o dia 29.10.2021. 
 
Loures, 16 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 dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se as Senhoras 
Vereadoras e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443366//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL,,  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
RREELLAATTIIVVAA  AAOO  LLOOTTEE  11;;  --  AA  NNÃÃOO  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  LLOOTTEE  33  CCOOMM  AA  
CCOONNSSEEQQUUEENNTTEE  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  CCOONNTTIINNUUAADDAA  DDEE  BBEENNSS  DDEE  
CCOONNSSUUMMOO  AALLIIMMEENNTTAARR  PPAARRAA  OOSS  
RREEFFEEIITTÓÓRRIIOOSS  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  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 b), 
artigo 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1 alínea b), e 39.º, 
todos do Código dos Contratos Públicos, 
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, avaliação e 
ordenação 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, nada tendo sido dito em relação 
aos Lotes 2, 4, 5 e 6. 
 

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

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

G. Neste contexto, 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 implicar 
nova Audiência Prévia, constituindo este 
último facto o fundamento para que, associado 
aos fundamentos supra referidos, tenha sido 
elaborado um Relatório Final autónomo  - 
Relatório Final B – respeitante aos Lotes 1 e 3; 
 

H. O Relatório Final A, foi aprovado pelo órgão 
competente para contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, na reunião de Câmara 
que teve lugar no passado dia 8 de setembro 
de 2021; 
 

I. Elaborado o Relatório Final B procedeu-se à 
audiência prévia, no âmbito da qual houve 
lugar à apresentação de observações ao 
abrigo desse direito por parte de um dos 
concorrentes, as quais, depois de apreciadas 
pelo júri, levaram à elaboração do Relatório 
Final B1, sem que deste último decorresse 
necessidade de nova sujeição a audiência 
prévia dos concorrentes; 
 

J. Elaborado o Relatório Final B1 que se anexa, 
cabe agora submeter a deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, órgão 
competente para a decisão de contratar, com 
vista à aprovação do mesmo, relatório esse 
que inclui proposta de adjudicação para o Lote 
1 e, no que respeita ao Lote 3, considerando 
que todas as propostas foram excluídas, 
proposta que seja tomada decisão de não 
adjudicação com a consequente extinção do 
procedimento nos termos previstos no art.º 79º 
do CCP, sendo que o Relatório Final B 1 
carecerá de ser, igualmente, submetido ao 
órgão competente para contratar dos SIMAR 
para o mesmo propósito;  
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K. 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; 
 

L. Adjudicada que seja a proposta da 
concorrente para o Lote 1, se mostra 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do projeto de minuta do contrato a 
celebrar, minuta essa que se anexa; 
 

M. Resulta assim para o Lote 1 a proposta de 
adjudicação à concorrente Comefrutas- 
Comércio de Fruta, Lda., com o preço global 
anual de €97.364,05, decorrente da soma do 
preço unitário do Município de Loures 
€84.088,07 com o preço unitário dos SIMAR 
de €13.275,98, a que corresponde o preço 
global trienal de €292.092,15, desdobrado 
€252.264,21 para o Município de Loures e 
€39.827,94 para os SIMAR valores aos quais 
acrescerá IVA à taxa legal em vigor. 
 

N. Resulta ainda no que respeita ao Lote 3, 
considerando que todas as propostas foram 
excluídas, proposta que seja tomada decisão 
de não adjudicação com a consequente 
extinção do procedimento nos termos 
previstos no art.º 79º do CCP;  
 

O. 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 no Lote 1, com o preço 
que se propõe adjudicar, no montante de 
24.144,90€, 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 
(na sua versão atualizada), aprovar: 
 
1 - O Relatório Final B1 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 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); 
 

2 - A inerente adjudicação à proposta ordenada 
em 1.º lugar no lote 1, sujeito a concurso, ou 
seja, a adjudicação no Lote 1 à proposta da 
concorrente Comefrutas- Comércio de Fruta, 
Lda., com o preço global anual de €97.364,05, 
decorrente da soma do preço unitário do 
Município de Loures €84.088,07 com o preço 
unitário dos SIMAR de €13.275,98, a que 
corresponde o preço global trienal de 
€292.092,15, desdobrado €252.264,21 para o 
Município de Loures e €39.827,94 para os 
SIMAR valores aos quais acrescerá IVA à taxa 
legal em vigor; 
 

3 - No âmbito do Lote 3, considerando que todas 
as propostas foram excluídas, a decisão de 
não adjudicação, com a consequente extinção 
do procedimento quanto ao Lote 3 nos termos 
previstos no art.º 79º do CCP.  
 

4 - O projeto de minuta do contrato a celebrar 
para o Lote 1. 

 
(…) 
 
Loures, 16 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) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato (Lote 1) a celebrara entre o Município de 
Loures, os SIMAR e a Sociedade COMEFRUTAS 
– Comércio de Frutas, Lda., está disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443377//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
JJUURRII  EE  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  AALLUUGGUUEERR  DDEE  EESSTTRRUUTTUURRAASS  
MMOODDUULLAARREESS  PPAARRAA  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  
PPRROOVVIISSÓÓRRIIAASS  DDEE  SSAALLAASS  DDEE  AAUULLAA  NNAA  
EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Através da Informação n.º 236/DO/PR, com o 

registo Webdoc E/98788/2021, da Divisão de 
Obras, do Departamento de Obras 
Municipais, e com despacho meu de 
concordância, e pelas razões constantes de 
tal informação, foi manifestada a necessidade 
de instrução e lançamento de um 
procedimento, com vista à celebração de 
contrato de aluguer de estruturas modulares, 
integrando o respetivo mobiliário, para 
instalações provisórias de salas de aula na 
Escola Básica de Camarate, incluindo 
montagem, desmontagem e transporte das 
mesmas;  
 

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(s) entidade(s)  
adjudicatária(s) com a execução do(s)  
contrato(s) a celebrar, estimado em 
€551.322,92 (quinhentos e cinquenta e um 
mil, trezentos e vinte e dois euros e noventa e 
dois cêntimos), se mostra adequado adotar o 
procedimento 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 e Caderno de Encargos), 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 
€551.322,92 (quinhentos e cinquenta e um 
mil, trezentos e vinte e dois euros e noventa e 
dois cêntimos), a que deverá acrescer o IVA à 
taxa legal em vigor, se devido, nos termos do 
disposto, designadamente, 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; 
 

D. 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 €551.322,92 
(quinhentos e cinquenta e um mil, trezentos e 
vinte e dois euros e noventa e dois cêntimos), 
estimado pagar pelo Município de Loures, a 
que acrescerá o IVA à taxa legal em vigor, se 
devido, mostra-se fixado no Caderno de 
Encargos como preço base global do 
procedimento. Esse preço base global do 
procedimento de €551.322,92 (quinhentos e 
cinquenta e um mil, trezentos e vinte e dois 
euros e noventa e dois cêntimos) é resultante 
da soma do dos valores de todas as tarefas, 
nomeadamente, transporte, montagem, 
outras instalações, aluguer e desmontagem, 
repartido pelos anos 2021 (€117.886,18 – 
cento e dezassete mil, oitocentos e oitenta e 
seis euros e dezoito cêntimos), 2022 
(€145.184,82 – cento e quarenta e cinco mil, 
cento e oitenta e quatro euros e oitenta e dois 
cêntimos), 2023 (€118.071,00 – cento e 
dezoito mil e setenta e um euros) e 2024 
(€170.180,92 – cento e setenta mil, cento e 
oitenta euros e noventa e dois cêntimos), a 
todos estes valores acrescerá o IVA; 
 

F. A respetiva despesa ocorre pela rubrica 1002 
020225 2016 A 123, conforme PRC n.º 
3214/2021, datada de 02/09/2021; 
 

G. O preço base global supramencionado 
implica um aumento face ao preço contratual 
do ano de 2020/2021, contratos n.º 162/2020, 
n.º 179/2020 e n.º 181/2020, em que o objeto 
contratual era idêntico ao do presente 
procedimento, o serviço requisitante 
fundamentou tal aumento conforme se mostra 
referido no documento junto sob o título 
“Proposta de autorização para início e tipo de 
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procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”; 

 
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 e o caderno de 

encargos, enquanto peças do procedimento, 
que se anexam; 
 

2. O proposto no 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, 16 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443388//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  
MMEENNOOSS;;  --  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRAAZZOO  DDEE  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO,,  
AA  OORRDDEEMM  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  RREELLAATTIIVVAAMMEENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDOO  PPAARRQQUUEE  UURRBBAANNOO  DDOO  
IINNFFAANNTTAADDOO,,  EEMM  LLOOUURREESS  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  3344//DDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Foi assinado e outorgado o contrato de 

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

B. No decurso da execução contratual verificou-
se a necessidade de proceder a duas 
modificações objetivas do contrato, aprovadas 
na 78.ª e na 84.ª Reuniões Ordinárias da 
Câmara Municipal de Loures;  
 

C. Em cumprimento do disposto pelos números 1, 
3, 4 e 5 do artigo 378.º do CCP, na sua 
redação em vigor, foram suscitadas no 
decorrer da obra algumas questões relativas à 
execução dos trabalhos contratualmente 
previstos, devidamente enquadradas na 
informação anexa (registo documental 
E/108243/2021), as quais mereceram a 
análise da direção de fiscalização, direção de 
obra e da equipa responsável pela elaboração 
do projeto de execução;  
 

D. Os trabalhos identificados e devidamente 
enquadrados como trabalhos 
complementares, nos termos do disposto pelo 
artigo 370.º e 371.º do CCP, implicam o valor 
de 44.947,15 €, acrescido de IVA à taxa legal 
em vigor, de acordo com a aplicação do preço 
contratual previsto no plano de trabalhos para 
a mesma espécie de trabalhos e com a 
proposta de preços apresentada pelo 
empreiteiro, em cumprimento do disposto 
pelos números 1 e 2 do artigo 373.º do mesmo 
CCP;  
 

E. Encontram-se cumpridos os requisitos 
previstos pelo n.º 2 do artigo 370.º do CCP; 
 

F. As propostas de alteração do projeto e 
consequente execução de trabalhos cuja 
espécie ou quantidade não se encontrava 
prevista no contrato, representa ainda a 
introdução de trabalhos a menos, nos termos 
previstos pelo artigo 379.º do CCP, no valor 
total de 3.718,53 €; 
 

G. O pagamento dos trabalhos complementares 
em análise, em virtude do cumprimento do 
disposto pelos números 3 e 4 do artigo 378.º 
do CCP, é da responsabilidade do dono da 
obra, ao abrigo do disposto pelo n.º 1 do 
mesmo artigo, salvo no que concerne aos 
identificados na informação anexa, cuja 
responsabilidade de metade do valor recai 
sobre o empreiteiro, sem prejuízo do disposto 
nos n.ºs 6 e 7 do mesmo artigo 378.º; 
 

H. À presente modificação objetiva é aplicável o 
disposto na alínea b) do n.º 2 do artigo 27.º da 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, (que aprovou a 
alteração do Código dos Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro), tendo em consideração que o 
contrato se encontra em execução à data de 
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entrada em vigor da Lei n.º 30/2021, mas o 
fundamento da modificação decorre de facto 
ocorrido após aquela data, encontrando-se 
cumpridos os limites de 50% do preço 
contratual inicial previsto pela alínea b) do n.º 
3 e do n.º 5 do artigo 313.º e do n.º 4 do artigo 
370.º do CCP;  
 

I. A necessidade de reanálise e introdução de 
alterações ao projeto obrigou à articulação da 
equipa projetista, direção de fiscalização e 
direção de obra, coincidindo com o período de 
férias de vários dos elementos necessários 
neste processo, este demonstrou-se mais 
moroso do que inicialmente expectável, 
comprometendo o cumprimento do prazo final 
da obra; 
 

J. Nos termos do disposto pela alínea b) do 
artigo 365.º e pela alínea a) do artigo 297.º, 
ambos do CCP, na sua redação atualizada, 
deve considerar-se a suspensão parcial da 
execução do contrato, no que concerne ao 
edifício e aos campos de padel, desde 
09/07/2021 (data em que foram suscitadas as 
questões que determinaram a reanálise e 
introdução de alterações ao projeto) e a data 
da ordem de execução dos trabalhos em 
análise e que permitirão o início da execução 
dos trabalhos relativos à cafetaria; 
 

K. Em consonância, deve considerar-se a 
prorrogação do prazo para a execução da 
obra nos termos propostos pelo empreiteiro, 
de 180 dias, considerando o prazo 
considerado nos termos do plano de trabalhos 
inicial para os trabalhos relativos à execução 
da cafetaria, a deduzido do prazo relativo à 
execução das fundações já realizadas e o 
acréscimo correspondente à realização dos 
trabalhos complementares, proposto pelo 
empreiteiro nos termos do número 1 e 2 do 
artigo 373.º do CCP e do n.º 1 do artigo 374.º 
do CCP. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo e 
nos termos do disposto pelo n.º 1 do artigo 36.º e 
pelo artigo 311.º, pelos números 2 e 3 do artigo 
312.º, pela alínea b) do n.º 3 e número 5 do artigo 
313.º, pela alínea b) do artigo 365.º e pela alínea 
a) do artigo 297.º, pelos números 1, 2 e 4 do 
artigo 370.º, pelos artigos 371.º, 373.º, 374.º, 
pelos números 1, 3, 4 e 5 do artigo 378.º e pelo 
artigo 379.º, todos do CCP na sua redação 
atualizada, e do disposto pela alínea f) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro na sua redação atual, e pela alínea 

b) do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho: 
 
1. Aprovar os trabalhos complementares acima 

identificados, e em proposta de plano de 
trabalhos em anexo, até ao valor total de 
44.947,15 €, acrescido de IVA à taxa legal em 
vigor, da proposta de preço apresentada pelo 
empreiteiro e da respetiva ordem de execução 
de trabalhos complementares, com a 
consequente modificação objetiva do contrato; 
 

2. Aprovar os trabalhos a menos acima 
identificados, e em proposta de plano de 
trabalhos em anexo, no valor total de 3.718,53 
€, com a consequente modificação objetiva do 
contrato;  
 

3. Aprovar a suspensão parcial da execução dos 
trabalhos, a prorrogação do prazo de 
execução da obra, por 180 dias, contados da 
data de comunicação da ordem de execução 
dos trabalhos complementares pelo dono de 
obra ao empreiteiro; 
 

4. Aprovar a delegação no Presidente da 
Câmara da competência para adjudicação e 
ordem de execução dos trabalhos 
complementares e aprovação da minuta do 
contrato. 

 
Loures, 16 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) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  443399//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  1144ºº  PPRRÉÉMMIIOO  LLIITTEERRÁÁRRIIOO  
MMAARRIIAA  AAMMÁÁLLIIAA  VVAAZZ  DDEE  CCAARRVVAALLHHOO,,  NNAA  
MMOODDAALLIIDDAADDEE  JJOOVVEENNSS  TTAALLEENNTTOOSS//PPOOEESSIIAA  --  
AANNOO  22002211//22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A promoção e o apoio a atividades de 

natureza cultural, são competências das 
autarquias na prossecução dos interesses 
próprios das respetivas populações; 
 

B. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de 
Carvalho visa, nas quatro modalidades que 
atualmente promove (Poesia, Prosa de Ficção, 
Jovens Talentos – Poesia, Jovens Talentos – 
Prosa de Ficção), incentivar a produção 
literária em Língua Portuguesa, premiando 
obras inéditas de autores portugueses; 
 

C. Este Prémio pretende homenagear a memória 
da escritora e ativista feminina que, ao longo 
da sua vida, contribuiu para a dinamização 
cultural do Município; 
 

D. A consolidação nacional deste prémio, 
instituído desde 1993, é notória quer no 
número de trabalhos a concurso, quer no 
mercado livreiro nacional. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar as Normas de Participação 
referentes ao 14º Prémio Literário Maria Amália 
Vaz de Carvalho, na modalidade Jovens 
Talentos|Poesia|2021/2022. 
 
Loures, 13 de setembro de 2021 

 
 (…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação referentes ao 14º Prémio Literário 
Maria Amália Vaz de Carvalho, na modalidade 
Jovens Talentos|Poesia-2021/2022, estão 
disponibilizadas em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444400//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
DDEENNOOMMIINNAADDAA  ““EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDAA  
FFLLAAMMEENNGGAA  --  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  ––  
SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  ((PPRROOCC..ºº  
NN..ºº  11007700--GG//DDOOMM))"",,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. No âmbito da empreitada denominada “Escola 

Básica da Flamenga – Remodelação do 
Edifício – Sto. António dos Cavaleiros - 
processo 1070-G/DOM”, foi solicitado pela 
adjudicatária Tâmega Engineering, S.A., 
prorrogação do prazo de execução da 
identificada empreitada, a título legal e 
gracioso, nos termos e pelos fundamentos 
constantes do registo E/98402/2021, por mais 
127 dias, repartidos da seguinte forma: 53 dias 
a título de prorrogação legal, e 74 dias, a título 
gracioso; 
 

B. Analisado o pedido, nos termos e pelos 
fundamentos constantes da Informação 
técnica nº 252/DO/PB, datada de 03.09.2021, 
em anexo, para a qual se remete, é proposta a 
concessão da prorrogação do prazo de 
execução da obra, apenas a título gracioso, 
pelo período de 97 dias; 
 

C. O termo do prazo contratual previsto, após 
aprovação do MOC 1, ocorreria em 
21.10.2021, sendo que a concessão da 
presente prorrogação implica um novo prazo 
para a conclusão da empreitada em 
referência, passando a sua conclusão a estar 
prevista para o dia 26.01.2022; 
 

D. A concessão da presente prorrogação de 
prazo, a título gracioso, não implica a 
assunção de novos encargos para o 
Município, sendo compatível com o interesse 
público envolvido para o célere 
prosseguimento dos trabalhos em curso. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea bb) do nº 1 do artigo 33º do 
Anexo aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a prorrogação do prazo de 
execução da empreitada denominada “Escola 
Básica da Flamenga – Remodelação do Edifício – 
Sto. António dos Cavaleiros - processo 1070-
G/DOM, a título gracioso, por mais 97 dias, 
passando a conclusão da empreitada a ficar 
prevista para o dia 26.01.2022. 
 



 

 
N.º 19 

 

 

 

23 de SETEMBRO 
de 2021 

 
 
 
 

13 

 

Loures, 15 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 dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Abstiveram-se as Senhoras 
Vereadoras e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444411//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO,,  AA  TTÍÍTTUULLOO  
PPRREECCÁÁRRIIOO,,  DDEE  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  EESSTTAABBEELLEECCIIMMEENNTTOO  
DDEESSTTIINNAADDOO  AA  FFAABBRRIICCOO  EE  MMOONNTTAAGGEEMM  DDEE  
CCAARRPPIINNTTAARRIIAA  PPAARRAA  AA  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO,,  NNOO  
BBAAIIRRRROO  MMIIRRAATTEEJJOO  EE  QQUUEEIIMMAADDAASS,,  CCAATTUUJJAALL,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE,,  
UUNNHHOOSS  EE  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  
6666..229955//UURRBB__AAFF__TTPP//22001199  --  BBOOTTEELLHHOO  WWOOOODD--
DDEESSIIGGNN  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 

A. A necessidade de enquadrar o funcionamento 
de uma atividade/exploração em AUGI. 
 

B. A impossibilidade de emissão de uma 
licença/autorização de utilização, por 
inexistência de alvará de licença de 
loteamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artº 28º do Regulamento Municipal para a 
Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, aprovar a concessão a título 
precário de uma autorização de funcionamento 
para a o estabelecimento destinado a fabrico e 
montagem de carpintaria para a construção, sito 
na Avenida das Forças Armadas lote 8, Bairro 
Miratejo e Queimadas, Catujal, União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, em 
nome de Botelho Wood – Design Unipessoal, 
Lda.  
 
Loures, 15 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444422//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0022//22000055,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAASS  MMAARROOIITTAASS  
NNOORRTTEE,,  EEMM  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA,,  UUNNIIÃÃOO  
DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  
SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCC..ºº  
NN..ºº  7700..113311//UURRBB//LLAA//LL//22002211  --  JJOOÃÃOO  PPEEDDRROO  
MMAARRQQUUEESS  SSOOUUSSAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. João Pedro Marques Sousa, requereu uma 

alteração ao alvará de loteamento, titulada 
pelo alvará n.º 02/2005, sito na Rua da 
Armada (antiga Rua Garrtett), Lote 143, Bairro 
das Maroitas Norte, em São João da Talha, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, 
São João da Talha e Bobadela; 
 

B. A pretensão em questão visava agregar a 
superfície de pavimento para atividades 
económicas, preconizada para o lote à 
superfície habitacional também prevista para o 
mesmo;  
 

C. Uma vez que o PDM em vigor admite tal 
alteração e que idêntica pretensão de 
alteração de uso ocorre com frequência para 
outros lotes, considerou-se promover uma 
alteração ao alvará de loteamento, no seu 
regulamento, capaz de permitir idêntica 
possibilidade para os restantes lotes 
abrangidos; 
 

D. Realizados os procedimentos de notificação 
aos proprietários abrangidos pelo alvará 
02/2005, e decorrido o prazo de 
pronunciamento, não se verificou a existência 
de qualquer reclamação ou oposição à 
alteração ao regulamento preconizada; 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/104611/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
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Aprovar, a alteração ao alvará de 
loteamento nº 02/2005, com a introdução de 
artigo único no seu regulamento, nos 
termos mencionados na informação dos 
serviços. 

 
(…) 

 
Loures, 13 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444433//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0077//22000099,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAASS  MMAARROOIITTAASS  EE  
CCAACCHHOOEEIIRRAASS,,  EEMM  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  
AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  
((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  6699..339900//UURRBB__LLAA__LL  ––  
IINNCCEESSSSAANNTTAALLEENNTTOO  ––  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA,,  LLDDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  
MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Incessantalento – Imobiliária, Lda., requereu 

uma alteração ao alvará de loteamento com 
obras de urbanização, titulada pelo alvará n.º 
07/2009, do Bairro das Maroitas e Cachoeiras, 
em Santa Iria de Azoia, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João 
da Talha e Bobadela, com incidência nos lotes 
607 e 608, sitos na Rua Alfredo Vitorino da 
Costa; 
 

B. A pretensão consiste na fusão dos lotes 607 e 
608 num único lote a designar como lote 607, 
para o qual se estabelece uma capacidade de 
edificação que traduz um aumento da 
superfície de pavimento em mais 153,50 m2 
para habitação e mais 25,20 m2 para 
atividades económicas, aumento de 2 fogos e 
aumento de 7 lugares de estacionamento;  
 

C. Que o aumento de capacidade de edificação 
respeita os parâmetros estabelecidos pelo 
PDM em vigor; 
 

D. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/104340/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento;  

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art.º. 5º e do n. º1 do art.º. 23º do RJUE 
(Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar, a alteração à licença de 
loteamento titulada pelo alvará nº 07/2009, 
com o objetivo da fusão dos lotes 607 e 608 
dado origem a um novo lote denominado 
lote 607, sito no Bairro das Maroitas e 
Cachoeiras, em Santa Iria de Azoia, na 
União das Freguesias de Santa Iria de 
Azoia, São João da Talha e Bobadela, nos 
termos expressos na planta síntese e 
quadro urbanimétrico, conforme pretensão 
instruída no processo 69390/URB_LA_L em 
nome de Incessantalento – Imobiliária, Lda. 

 
(…) 

 
Loures, 13 de setembro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444444//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  1166//11999988,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  PPAARRAADDEELLAA,,  FFAASSEE  
BB,,  EEMM  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  
((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  6655..112211//LLAA//LL//NN//22001188  ––  FFRRAAMMIIGG,,  
SS..AA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Sr.ª Maria do Carmo de Jesus Mariano 

requereu uma alteração à licença de 
loteamento, titulada pelo alvará n.º 16/1998, 
sito no Bairro da Paradela, na União de 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas;  
 

B. Entretanto, a Sociedade Framig, S.A. averbou 
em seu nome o pedido de alteração do 
loteamento, passando a ser a titular do alvará 
de loteamento n.º 16/1998; 
 

C. De acordo com as informações dos  serviços 
municipais a fls. 447 e 471, o pedido prevê a 
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alteração dos parâmetros urbanísticos dos 
lotes 325 e 326; 328 e 329; 330 a 336; 338 a 
347; 352 a 360, nomeadamente e em síntese: 
 

a) Diminuem-se os números de lotes de 382 
para 374; 

 
b) O número de fogos sobe de 566 para 635; 
 

c) O número de ocupações para comercio 
desce de 99 para 81; 

 
d) Aumenta ligeiramente a área a integrar no 

domínio público municipal destinados a 
arruamentos viários e pedonais; 

 
D. Da notificação aos proprietários dos lotes e da 

consulta pública, não resultou qualquer 
oposição à pretensão de alteração do 
loteamento; 

E. Foi consultada a União de Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, a fls. 
113, a qual prestou parecer favorável; 
 

F. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais (a folhas 471 e 472) e pelo 
despacho do Diretor do DPGU (a folhas 592 
verso) no processo n.º 65.121/LA/L/N/2018, é 
proposto aceitar o pedido de alteração ao 
alvará de loteamento;  
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo 
das disposições conjugadas do disposto no 
n.º 1 do art. 5º e do art. 23º e n.º 4 do art. 27º 
do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação 
vigente: 
 

Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará nº 16/1998 que incide 
sobre os lotes 325 e 326; 328 a 336; 338 a 
347; 352 a 360; no Bairro da Paradela, Fase 
B, em Santo António dos Cavaleiros, 
conforme pretensão instruída no processo 
65.121/LA/L/N/2018, em nome de Framig, 
S.A.  

 
(…) 

 
Loures, 9 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. 

Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. Votaram contra a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444455//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCAADDUUCCIIDDAADDEE  DDOO  AALLVVAARRÁÁ  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  
DDAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  QQUUIINNTTAA  DDOO  
IINNFFAANNTTAADDOO  ((55ªª  EE  66ªª  FFAASSEE)),,  EEMM  LLOOUURREESS,,  
TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AADDIITTAAMMEENNTTOO  AAOO  AALLVVAARRÁÁ  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº  1166//7799,,  EEMMIITTIIDDOO  EEMM  1166  
DDEE  AABBRRIILL  DDEE  22000088  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  4488..666699//AAAA//LL//PPEE  
--  GGAABBIIMMÓÓVVEELL  --  SSOOCCIIEEDDAADDEE  DDEE  
DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  DDOO  
IINNFFAANNTTAADDOO,,  SSAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando: 
 
A. O teor da informação dos serviços municipais 

a fls. 1719 a 1723, e o despacho do Sr. Diretor 
do DPGU, a fls. 1724; 

 
B. Que conforme ponderação e sede de 

audiência prévia, os fundamentos 
apresentados não identificam qualquer 
questão, que nos termos do artigo 38º, n.º 1 
do CPA, possa determinar a suspensão do 
procedimento;  

 
C. Que a área abrangida pelo loteamento da 

Quinta do Infantado – 5º e 6º fase, titulada 
pelo aditamento ao alvará de loteamento n.º 
16/79, decorridos mais de 14 anos, desde a 
emissão da licença e com prazo de execução 
de obras de urbanização de 36 meses, com 
prorrogações sucessivas, não revelam terem 
sido terminadas nem em condições de 
utilização, sem que tenha sido demonstrada 
razões fundamentadas para a não execução 
das mesmas.  

 
D. Que apesar das negociações encetadas com 

a Gabimovel - Sociedade de Desenvolvimento 
Habitacional do Infantado, SA e CML, que 
levou a deliberação favorável da Reunião de 
camara de 18 de julho de 2018, mediante 
proposta n.º 320/2018, se conclui que não 
foram cumpridas as condições e termos da 
referida deliberação; 

 
E. Que a caducidade do alvará de loteamento 

não prejudica a capacidade de edificação, que 
continua a ser proporcionada pelo PDM em 
vigor a uma próxima operação urbanística que 
venha a ser instruída; 
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F. Que a caducidade não produz efeitos 

relativamente às parcelas de cedência para 
espaços verdes públicos e equipamentos de 
utilização coletiva, nos termos da alínea b) do 
n.º 7 do artigo 71º do RJUE; 

 
G. Que a declaração de caducidade não impede 

que a CML venha a assumir as obras de 
urbanização por conta do titular da licença, 
nos termos e condições previstas no artigo 84º 
do RJUE, apesar da degradação do valor da 
caução disponível para os encargos presentes 
de urbanização das 5ª e 6ª fases, em questão; 

 
H. Que foram esgotados todos os prazos legais 

para que o urbanizador pudesse terminar as 
obras de urbanização nos termos da 
aprovação do loteamento, na prossecução do 
interesse público e espectativas criadas no 
âmbito urbanístico; 

 
I. O resultado da audiência prévia da titular, nos 

termos do nº5 do artigo 71º do RJUE, sobre a 
intenção de declaração da caducidade do 
alvará de loteamento, agora proposta, não 
contraria os factos objetivos que a 
fundamentam. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, relativamente 
ao processo 48.669/AA/L/, em nome de 
Gabimóvel - Sociedade de Desenvolvimento 
Habitacional do Infantado, SA, que se refere ao 
licenciamento de loteamento, sito na Quinta do 
Infantado – fase 5º e 6º, titulada pelo 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 16/79, 
na freguesias de Loures, ao abrigo do n.º5 do 
artigo 71º do RJUE estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º555/99, de 16 dez, na redação dada pelo D. L. 
n.º136/2014, de 9 de set., nos termos do das 
alíneas b) e c) do n.º3 do art.º 71º do RJUE, 
aprovar: 
 
• A declaração da caducidade do alvará de 

loteamento da Urbanização da Quinta do 
Infantado – fase 5º e 6º, titulada pelo 
aditamento ao alvará de loteamento n.º 
16/79, emitido em 16 de abril de 2008.  

 
• A ineficácia da declaração caducidade ao 

abrigo do disposto no n.º 7, do artigo 71º 
do D.L. 555/99, relativamente: 
 
− aos lotes para os quais tenha sido 

deferido o pedido de licenciamento para 
obras de edificação, ou comunicação 
prévia de realização dessas obras; 
 

− aos lotes sobre os quais impendam 
ónus equivalentes a direitos reais de 
terceiros, como hipotecas ou atos de 
penhora; 

 
− às parcelas de terreno e lotes cedidos 

no âmbito do loteamento, tendo em 
conta que são fundamentais para a 
implantação de espaços verdes e 
equipamentos destinados a servir, quer 
os lotes remanescentes da fase 5ª e 6ª, 
quer os lotes das restantes fases do 
loteamento, quer ainda, a funcionalidade 
urbana; 

 
(…) 

 
Loures, 15 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. 
Abstiveram-se as Senhoras Vereadoras e os 
Senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Socialista. Votaram contra a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444466//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  PPLLAANNEEAAMMEENNTTOO,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  IINNSSTTIITTUUTTOO  
SSUUPPEERRIIOORR  TTÉÉCCNNIICCOO,,  PPAARRAA  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  
DDOO  PPLLAANNOO  DDEE  PPOORRMMEENNOORR  DDAA  QQUUIINNTTAA  DDOOSS  
RREEMMÉÉDDIIOOSS  --  PPAARRQQUUEE  DDEE  CCIIÊÊNNCCIIAA  EE  
TTEECCNNOOLLOOGGIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A informação do serviço constante da 

INF/26/DPU/PA/2021 e o despacho do Sr. 
Diretor do DPGU com registo n.º 
E/105728/2021; 
 

B. Que foi concluído o período de discussão 
pública relativo à minuta do contrato de 
planeamento a celebrar entre a Câmara 
Municipal de Loures e o Instituto Superior 
Técnico para a elaboração do Plano de 
Pormenor da Quinta dos Remédios – Parque 
de Ciência e Tecnologia, nos termos da 
deliberação de aprovação da proposta 
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323/2021, na Reunião de Câmara de 14-07-
2021; 
 

C. Que não se verificaram reclamações, 
observações, sugestões ou pedidos de 
esclarecimento à minuta de contrato para 
planeamento, submetida a discussão pública; 
 

D. A fundamentação do interesse e oportunidade 
da celebração do contrato de planeamento em 
questão, expressa nos termos já expressos na 
proposta 323/2021; 

 
Tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, delibere, com base no 
nº2 do artigo 81º e para os efeitos do disposto 
nos artigos 79º a 81º do Regime Jurídico dos 
Instrumentos de Gestão Territorial, aprovado 
pelo D.L. n.º 80/2015: 
A aprovação da minuta do contrato para 
planeamento, em anexo, entre o Município de 
Loures e o Instituto Superior Tecnico para a 
Quinta dos Remédios, para a elaboração do 
Plano de Pormenor da Quinta dos Remédios – 
Parque de Ciência e Tecnologia.  
 
(…) 

 
Loures, 14 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) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato para 
Planeamento (Quinta dos Remédios) a celebrar 
entre o Município de Loures e o Instituto Superior 
Técnico, está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444477//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  AA  ÁÁGGUUAASS  DDOO  TTEEJJOO  
AATTLLÂÂNNTTIICCOO,,  SS..AA..  EE  OOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
PPRROOGGRRAAMMAAÇÇÃÃOO  DDAA  OOBBRRAA  NNAA  VVIIAA  TT77,,  
AARRRRUUAAMMEENNTTOOSS  EE  IINNTTEERRSSEEÇÇÕÕEESS  NNAA  
EENNVVOOLLVVEENNTTEE  EE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  EEMMIISSSSÁÁRRIIOO  
DDEE  CCAAMMAARRAATTEE  NNAA  RRUUAA  DDAASS  FFOORRÇÇAASS  
AARRMMAADDAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  TTIIAAGGOO  MMAATTIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. O Município pretende executar intervenções 

de requalificação urbanística na Rua das 
Forças Armadas e na Rua Particular, sitas em 
Camarate; 
 

B. Nas intervenções suprarreferidas, o Município 
pretende incluir a reestruturação das 
infraestruturas de subsolo, designadamente no 
que respeita ao sistema de abastecimento de 
água e drenagem de águas residuais, 
promovendo a resolução de anomalias 
existentes e a reabilitação das infraestruturas; 
 

C. Por sua vez, a Águas do Tejo Atlântico, S.A 
(AdTA) pretende concluir a construção das 
infraestruturas relativas ao sistema de 
drenagem “em alta”, previstas no âmbito da 
Empreitada “L_AR_O_0449_DEN Empreitada 
de Remodelação dos Intercetores de 
Camarate, Apelação e Unhos”, a qual inclui a 
execução do Emissário de Camarate, na Rua 
das Forças Armadas, cuja construção, até à 
data, não se revelou possível, 
designadamente tendo em conta a existência 
de infraestruturas no subsolo não cadastradas, 
cuja solução técnica de desvio e reposição, 
em articulação com os SIMAR, não foi 
possível agilizar em contexto de empreitada; 
 

D. Desde então, foi desenvolvido um extenso 
trabalho de articulação técnica promovido pelo 
Município, com a AdTA e os SIMAR – Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR), que permitiu a 
definição de uma solução técnica que viabiliza 
a instalação na Rua das Forças Armadas do 
referido emissário de águas residuais; tal 
solução está intimamente relacionada com as 
restantes intervenções previstas para a Rua 
das Forças Armadas: requalificação 
urbanística deste arruamento e da Rua 
Particular, da responsabilidade do Município, 
bem como a instalação das condutas de 
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abastecimento de água pelo novo percurso na 
Rua Particular e na Via T7, sob 
responsabilidade dos SIMAR; 
 

E. Os trabalhos de construção do Emissário, 
incluindo o desvio das condutas de 
abastecimento de água DN400 e DN200, são 
indissociáveis dos trabalhos de requalificação 
urbanística do mesmo arruamento e, bem 
assim, da Rua Particular e prolongamento da 
Via T7, locais para onde serão reposicionadas 
as referidas condutas; 
 

F. Emissário assegurará o transporte das 
contribuições de águas residuais de Camarate 
e Bairros a montante, e entrega no intercetor 
de Camarate, para condução a tratamento na 
ETAR de Beirolas – eliminando as descargas 
de esgoto bruto atualmente existentes na 
ribeira do Mocho; 
 

G. Se encontra por concluir a execução do troço 
rodoviário da Via T7, a efetuar por operador 
privado, no âmbito da compensação em 
espécie de taxas urbanísticas decorrentes do 
processo urbanístico 67676/URB_L_E; 
 

H. Para os locais em referência, estão, pois, 
programados trabalhos a executar por 
diferentes operadores, a saber: operador 
privado, Município, AdTA e SIMAR, 
pretendendo-se que as intervenções levadas a 
efeito sejam articuladas, de modo a 
beneficiarem da sinergia de todos os 
envolvidos no terreno, ao nível da otimização 
e racionalização de custos, recursos e tempo 
de execução das respetivas empreitadas; 
 

I. No âmbito desta intervenção de caráter global 
na área territorial em referência, e visando a 
supra referida otimização de custos, recursos 
e tempo de execução das respetivas 
empreitadas, é fundamental que as 
intervenções sejam divididas em duas fases, 
as quais estão, necessariamente, interligadas 
e dependentes uma da outra, porquanto a 
execução da empreitada de obras públicas 
(Fase II) requer, previamente, o desvio integral 
das condutas de abastecimento de água pela 
Rua Particular e Via T7, bem como as ligações 
à rede municipal (Fase I); 
 

J. Neste contexto, estão previstas, em Protocolo, 
duas Fases: 
 
 A Fase I que engloba a operação 

urbanística a desenvolver por operador 
privado, no âmbito da compensação em 
espécie de taxas urbanísticas decorrentes 

do processo urbanístico 67676/URB_L_E 
(execução do troço rodoviário da Via T7); 
 

 A Fase II que compreende a execução, 
pelo Município do Emissário, assim como 
os trabalhos gerais de requalificação 
urbanística na Rua das Forças Armadas e 
na Rua Particular; 

 
K. As referidas entidades pretendem regular, 

através de Protocolo de Colaboração, as 
respetivas obrigações no âmbito da 
compatibilização das intervenções a efetuar; 
 

L. A concretização das obrigações nos termos 
protocolados dão cumprimento aos princípios 
da prossecução do interesse público, da 
cooperação e da boa administração, de 
acordo com os quais se pretende atingir 
elevados patamares de eficiência, 
economicidade e celeridade;  
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas c) e k) do nº 2 do artigo 23º 
e da alínea ee) do nº 1 do artigo 33º, ambos do 
Anexo aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a minuta do Protocolo de 
Colaboração - Programação da Obra na Via T7, 
Arruamentos e Interseções na Envolvente e 
Execução do Emissário de Camarate na Rua das 
Forças Armadas, a celebrar entre o Município de 
Loures, a Águas do Tejo Atlântico S.A. e os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas. 
 
Loures, 15 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: A Minuta do Protocolo de 
Colaboração - Programação da Obra na Via T7, 
Arruamentos e Interseções na Envolvente e 
Execução do Emissário de Camarate na Rua das 
Forças Armadas, a celebrar entre o Município de 
Loures, a Águas do Tejo Atlântico S.A. e os 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), está 
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disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444488//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  
PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPÓÓLLIICCEESS  DDEE  
SSEEGGUURROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo Concurso 
Público, com anúncio no Jornal Oficial da 
União Europeia, tudo em conformidade, 
designadamente, com o previsto 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, 46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 
290.º-A e 474.º, n.º 3, alínea c), todos do 
Código dos Contratos Públicos (na sua 
versão anterior às alterações decorrentes da 
Lei n.º 30/2021 de 31 de maio),  que correu 
sob o n.º de processo 54804/DCA/2021, 
tendente à celebração de contrato(s) para 
“Aquisição de Apólices de Seguro”, por parte 
do Município de Loures, que inclui Apólice de 
Acidentes Pessoais Autarcas; Apólice 
Acidentes Pessoais Bombeiros – Comando e 
Ativo; Apólice Acidentes Pessoais Bombeiros 
– Restantes Quadros; Apólice Acidentes 
Pessoais Utentes Instalações Desportivas; 
Apólice Acidentes Pessoais Iniciativas 
Temporárias; Apólice Acidentes Pessoais 
Atividades Temporárias; Apólice Acidentes 
Pessoais Voluntariado; Apólice Acidentes 
Pessoais Escolar; Apólice Acidentes Pessoais 
Plataforma Elevatória; Apólice Automóvel; 
Apólice Responsabilidade Civil; 
 

B. O contrato, incluindo as apólices que o 
integram, vigorará pelo período de 24 (vinte e 
quatro) meses, com início de produção de 
efeitos pretendido para 1 de janeiro de 2022, 
caso o visto do Tribunal de Contas não seja 
obrigatório ou seja anterior a tal data, ou no 
dia imediatamente seguinte ao do Visto do 
Tribunal de Contas, caso tal Visto seja dado 
após o referido dia 1 de janeiro de 2022; 
 

C. 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; 
 

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

E. Tendo-se procedido à audiência prévia, não 
houve lugar à apresentação de quaisquer 
observações ao abrigo desse direito por parte 
dos concorrentes; 
 

F. Cabe, agora, submeter ao órgão competente 
para a decisão de contratar, a Câmara 
Municipal de Loures, o Relatório Final que 
consta em anexo, com vista à aprovação do 
mesmo, o qual integra proposta de 
deliberação de adjudicação à proposta 
apresentada pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A., pelo preço 
global de €398.095,00 (trezentos e noventa e 
oito mil e noventa e cinco euros), 
considerando o atributo preço de cada uma 
das apólices que integram o procedimento, 
para cada um dos anos de vigência contratual 
e demais atributos que fazem parte integrante 
da sua proposta, proposta essa para a qual 
se remete e dá aqui por integralmente 
reproduzida, tudo nos termos e fundamentos 
que constam do predito Relatório Final; 
 

G. Quanto ao preço de €398.095,00 (trezentos e 
noventa e oito mil e noventa e cinco euros), 
proposto pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A. e apresentado 
no respetivo anexo para o efeito, evidencia-se 
que resulta da soma dos preços para cada 
apólice evidenciados nesse anexo para o 
primeiro ano, somado aos preços para cada 
apólice respeitantes ao segundo ano; 
 

H. O preço de €398.095,00 (trezentos e noventa 
e oito mil e noventa e cinco euros), proposto 
pela concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., com possibilidade de acrescer 
10% desse mesmo preço, nos termos 
previstos no n.º 4, da cláusula 14.ª do 
Caderno de Encargos do procedimento, 
implica um preço contratual global no 
montante de €437.904,50 (quatrocentos e 
trinta e sete mil novecentos e quatro euros e 
cinquenta cêntimos); 
 

I. Adjudicada que seja a proposta da referida 
concorrente Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A., mostra-se necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, 
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do projeto de minuta do contrato a celebrar, 
que se anexa. 

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

termos que dele constam, com inerente 
proposta de adjudicação à proposta 
apresentada pela concorrente Fidelidade - 
Companhia de Seguros, S.A, pelo preço 
€398.095,00 (trezentos e noventa e oito mil e 
noventa e cinco euros), acrescido de 10% 
desse mesmo preço, nos termos previstos no 
n.º 4, da cláusula 14.ª do Caderno de 
Encargos do procedimento, o que implica um 
preço contratual global no montante de 
€437.904,50 (quatrocentos e trinta e sete mil 
novecentos e quatro euros e cinquenta 
cêntimos), bem como de acordo com os 
demais atributos que fazem parte integrante 
da sua proposta, para a qual se remete e dá 
aqui por integralmente reproduzida, tudo nos 
termos e fundamentos que constam do 
referido Relatório Final; 
 

2. O projeto de minuta do contrato do 
procedimento em apreço nesta proposta, 
contrato a celebrar entre o Município de 
Loures e a Fidelidade - Companhia de 
Seguros, S.A.. 

 
Loures, 16 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) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato para Aquisição de Apólices de Seguro a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A., está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  444499//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IINNTTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  DDEECCLLAARRAARR  
AA  CCAADDUUCCIIDDAADDEE  DDAA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
LLOOTTEESS  11,,  22,,  33  EE  44  ÀÀ  VV..AA..  TTOOUURR  OOPPEERRAADDOORR,,  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  TTRRAANNSSPPOORRTTEE  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOJJEETTOO  AAMMAA  ––  AADDAAPPTTAAÇÇÃÃOO  AAOO  MMEEIIOO  
AAQQUUÁÁTTIICCOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures foi lançado o concurso 
público desenvolvido sob o número de 
processo 54047/DCA/2021, com vista à 
celebração de contratos para aquisição de 
serviços de transporte no âmbito do projeto 
AMA – Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, 
em número de 4, para o ano letivo de 
2021/2022; 
 

B. Entretanto, conforme decorreu da deliberação 
da Câmara Municipal, por unanimidade, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
288/2021, aprovada na 91.ª Reunião 
Ordinária, datada de 30/06/2021, foi aprovado 
o Relatório Final do identificado procedimento 
e adjudicados os 4 (quatro) lotes sujeitos a 
concurso à entidade adjudicatária V.A. Tour 
Operador, Unipessoal, Lda.; 
 

C. Na sequência da referida deliberação da 
Câmara Municipal que aprovou as 
adjudicações, a entidade adjudicatária V.A. 
Tour Operador, Unipessoal, Lda., foi, em 
03/09/2021, devida e regularmente notificada 
para, no prazo de 10 dias úteis, apresentar a 
caução e os demais documentos de 
habilitação estabelecidos nas peças do 
procedimento (vide documento anexo sob o 
n.º 1); 
 

D. Até à presente data, a adjudicatária V.A. Tour 
Operador, Unipessoal, Lda., não apresentou 
nem a caução, nem os documentos de 
habilitação que lhe foram solicitados por 
notificação; 
 

E. Aliás, não só não apresentou a caução e os 
documentos de habilitação, como deu entrada 
no procedimento, em 15 de setembro de 2021, 
através da plataforma eletrónica de 
contratação, uma comunicação da 
adjudicatária V.A. Tour Operador, Unipessoal, 
Lda., que não permite outro entendimento ou 
conclusão que não seja o de que não pretende 
executar o contrato, tendo como fundamentos 
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o que consta de tal comunicação (vide 
documento anexo sob o n.º 2); 
 

F. Com efeito, a adjudicatária V.A. Tour 
Operador, Unipessoal, Lda. vem informar que 
de momento não pode assegurar a realização 
dos circuitos do Projeto AMA (lotes 1, 2, 3 e 4), 
que passaram 95 dias desde a submissão da 
respetiva proposta até à notificação da 
adjudicação e que, dada a abertura dos 
concursos escolares e outros que são 
realizados praticamente em simultâneo e 
devido à demora na apresentação do relatório 
final, informam que foram adjudicados por 
outras entidades serviços do qual se 
comprometeu na realização dos mesmos; 
 

G. Tal comunicação da entidade adjudicatária 
V.A. Tour Operador, Unipessoal, Lda., 
constitui, pois, uma expressa e inequívoca 
manifestação de vontade sua no sentido de 
não executar o contrato que deveria decorrer 
da adjudicação efetuada; 
 

H. A referida manifestação de vontade da 
entidade adjudicatária V.A. Tour Operador, 
Unipessoal, Lda. no sentido de não executar o 
contrato que deveria decorrer da adjudicação 
efetuada, trata-se de ocorrência superveniente 
de circunstância que inviabiliza a celebração 
do contrato, imputável à adjudicatária e que à 
luz da previsão do disposto no artigo 87.º-A, 
do Código dos Contratos Públicos (CCP) 
constitui circunstância que configura causa de 
caducidade da adjudicação deliberada em 
cada um dos lotes do procedimento e 
possibilidade de adjudicação desses lotes às 
propostas ordenadas em lugar subsequente 
nos mesmos; 
 

I. Na verdade a entidade adjudicatária V.A. Tour 
Operador, Unipessoal, Lda. manifesta a sua 
vontade pretendendo responsabilizar a 
entidade adjudicante pelo decurso dos prazos 
que refere na sua comunicação e vê em tal 
decurso de prazo fundamento para a 
conclusão a que chega na mesma; 
 

J. Nada de mais errado poderia ter sido 
concluído pela V.A. Tour Operador, 
Unipessoal, Lda.; 

K. Com efeito, de acordo com o disposto na 
cláusula 16.ª do Programa do Concurso, os 
concorrentes ficaram obrigados à manutenção 
das suas propostas por um período de 120 
dias, contado desde a data do termo para 
apresentação de propostas, no caso dia 31 de 
maio de 2021, até à data da notificação da 
adjudicação, no caso 3 de setembro de 2021, 

pelo que os referidos 120 dias apenas se 
alcançam à data de 28 de setembro de 2021; 
 

L. Portanto, com clareza se conclui que os 95 
dias referidos pela adjudicatária estavam a 25 
dias do prazo limite de obrigação da 
manutenção da proposta pela V.A. Tour 
Operador, Unipessoal, Lda. em cada um dos 
lotes; 
 

M. Quanto aos demais argumentos usados na 
comunicação da entidade adjudicatária V.A. 
Tour Operador, Unipessoal, Lda. os mesmos 
não podem ser dados como procedentes, ou 
desresponsabilizantes do comportamento da 
entidade adjudicatária quando declara que não 
executará o contrato,  pois o nível de 
compromisso que a adjudicatária diz ter 
assumido com outras entidades adjudicantes, 
que não concretiza, não é distinto do nível de 
compromisso jurídico assumido com a 
entidade Município de Loures desde 31 de 
maio de 2021 a 28 de setembro de 2021, 
enquanto período de obrigatoriedade de 
manutenção das respetivas propostas em 
cada um dos lotes. 
 

N. Portanto, a ocorrência superveniente da 
circunstância da entidade adjudicatária se 
manifestar expressamente no sentido de não 
vir a executar o contrato, o que inviabiliza, 
desde logo, a utilidade da celebração do 
mesmo, constitui ocorrência superveniente 
culposa, que configura causa de caducidade 
da adjudicação efetuada nos lotes 1 a 4 do 
procedimento à entidade V.A. Tour Operador, 
Unipessoal, Lda.; 
 

O. Em face de tal factualidade, cabe ao Município 
de Loures deliberar a intenção de declarar a 
caducidade da adjudicação efetuada nos lotes 
1 a 4 do procedimento em apreço nesta 
proposta, com vista a sujeitar tal deliberação a 
audiência prévia da adjudicatária, mostrando-
se apropriado, à luz do disposto no número 2, 
do artigo 86.º do CCP,  fixar um prazo de 3 
(três) dias, ao abrigo do referido direito de 
audiência prévia, para que a entidade 
adjudicatária V.A. Tour Operador, Unipessoal, 
Lda., querendo, se pronuncie por escrito. 
 

P. O comportamento tido pela adjudicatária V.A. 
Tour Operador, Unipessoal, Lda. pode 
configurar, comportamento suscetível de ser 
considerado contraordenação a dever ser 
comunicado ao IMPIC, à luz do disposto no 
artigo 461.º do CCP, aquando da deliberação 
final que venha a ser tomada. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, no 
âmbito do concurso público desenvolvido sob o 
número de processo 54047/DCA/2021, com vista 
à celebração de contratos de aquisição de 
serviços de transporte no âmbito do projeto AMA 
– Adaptação ao Meio Aquático, por lotes, em 
número de 4, para o ano letivo de 2021/2022, 
designadamente à luz do disposto nos artigos 
87.º-A, n.º 2 e do artigo 86.º, ambos do Código 
dos Contratos Públicos (CCP), na sua redação 
atual, aprovar: 
 
1 - A intenção de vir a declarar, a final, a 

caducidade da adjudicação efetuada à 
adjudicatária V.A. Tour Operador, Unipessoal, 
Lda., nos lotes 1 a 4, e proceder à adjudicação 
nesses mesmos lotes das propostas 
ordenadas no lugar imediatamente 
subsequente; 
 

2 - A fixação, para efeitos do exercício do direito 
de audiência prévia da entidade adjudicatária, 
de um prazo de 3 (três) dias úteis, para 
querendo, e por escrito, dizer o que tiver por 
conveniente. 

 
Loures, 17 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..  445500//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  ––  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  DDOOSS  
AALLUUNNOOSS  CCOOMM  NNEECCEESSSSIIDDAADDEESS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  
EESSPPEECCIIAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  GGOONNÇÇAALLOO  CCAARROOÇÇOO  
 
Considerando que: 
 
A. A componente de Apoio à Família (CAF) é 

considerada, na Portaria n.º 644-A/2015 de 24 
de agosto, como o conjunto de atividades 
destinadas a assegurar o acompanhamento 
dos alunos do 1.º Ciclo do Ensino Básico, 
antes ou depois das componentes do currículo 
e das AEC, bem como durante os períodos de 
interrupção letiva; 
 

B. O Acordo de Colaboração relativo à CAF, nas 
escolas do primeiro ciclo do ensino básico 
público do Município de Loures, refere na 
cláusula 2.ª da alínea b), ser necessário 
articular com as entidades parceiras e 
Agrupamentos de Escolas as soluções 
adequadas para garantir o normal 
funcionamento e segurança das instalações 
utilizadas para a CAF, conforme disposto nas 
normas definidas para esse efeito; 
 

C. A alínea c), do acordo supracitado, prevê 
avaliar o apoio e acompanhamento dos alunos 
com Necessidades de Saúde Especiais (NSE), 
após proposta devidamente fundamentada e 
apresentada pelos restantes outorgantes; 
 

D. Os Agrupamentos de Escolas, envolvidos 
neste processo, foram auscultados no sentido 
de confirmarem as reais necessidades de 
acompanhamento individualizado das 
crianças/alunos alvo deste apoio; 
 

E. A presente proposta contempla o 
ressarcimento de despesas inerentes ao 2º e 
3º período letivo de 2020/2021 relativas ao 
acompanhamento dos alunos com 
Necessidades de Saúde Especiais, 
devidamente comprovadas por parte dos 
Agrupamentos de Escolas. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u) do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, delibere aprovar a transferência de 
verbas nos moldes previstos na Informação n.º 
143/DE-DISE/LS (E/105696/2021), que se 
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encontra em anexo e faz parte integrante da 
presente proposta. 
 
 

Loures, 14 de setembro de 2021 

 
(…) 

 
 

 
Extrato da informação n.º 136/DISE/HG de 26 de agosto 

(E/99743/2021) 
 
(…) 
 
Quadro de Apoios aos parceiros CAF 
 

Parceiro Dias 
Letivos 

Horas 
diárias 

Total 
Horas 

Dias 
pausa 

Horas 
Diárias 

Total 
de 

Horas 

Valor/ 
hora 
RH 

Totais 

APEE da EB da Fonte 
Santa 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

Associação “O Saltarico” 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE da EB da Portela 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE da EB Fanqueiro 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE do AE General 
Humberto Delgado 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE EBI Bobadela 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE de Via Rara 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

APEE da EB de Loures 91 2 182 19 7 133 5.50€ 1.732,50€ 

 
Quadro de Apoios aos parceiros AAAF 
 

Parceiro 
Dias 

Letivos 
Horas 
diárias 

Total 
Horas 

Dias 
pausa 

Horas 
Diárias 

Total 
de 

Horas 

Valor/ 
hora 
RH 

Totais 

APEE da EB da Fonte 
Santa 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

Associação “O Saltarico” 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

APEE da EB da Portela 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

APEE da EB Fanqueiro 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

APEE do AE General 
Humberto Delgado 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

APEE da EB da Fonte 
Santa 91 5 455 19 7 133 5.50€ 3.234,00€ 

 
(…) 
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Entidade Contribuinte Verba a Transferir 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da EB da Fonte 
Santa 509 065 686 4.966,50€ 

Associação “O Saltarico” 501 400 206 4.966,50€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
E.B1/Jardim de Infância da Portela 504 927 493 4.966,50€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica do Fanqueiro 503 058 793 4.966,50€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação do 
Agrupamento General Humberto Delgado 505 426 390 4.966,50€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação dos alunos da 
Escola Básica Integrada da Bobadela 509 368 212 1.732,50€ 

Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola 
Básica de Via Rara 504 447 050 1.732,50€ 

Bússola da Brincadeira - Associação de Pais 509 497 810 1.732,50€ 

TOTAL 30.030,00€ 

 
(…) 
 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  445511//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  11  ((UUMM))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORR,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  NNAA  ÁÁRREEAA  
FFUUNNCCIIOONNAALL  DDEE  SSEERRRRAALLHHEEIIRROO,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
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 está previsto e não 
ocupado um posto de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
serralheiro; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, na área 
funcional de serralheiro, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 61.ª reunião ordinária, realizada em 06 
de maio de 2020 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 200, de 14 de outubro 
de 2020, Aviso n.º 16196/2020, foi constituída 
reserva de recrutamento interna; 
 

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; 
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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 1 (um) Assistente 
Operacional, na área funcional de serralheiro, 
de forma a assegurar o normal funcionamento 
do serviço. 

 
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 1 (um) trabalhador, da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, na 
área funcional de serralheiro, 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 
200, de 14 de outubro de 2020, Aviso n.º 
16196/2020, a afetar ao Departamento de 
Coesão Social e Habitação. 
 
Loures, 14 de setembro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  445522//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  33  ((TTRRÊÊSS))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
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 da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 56.ª reunião 
ordinária, realizada em 26 de fevereiro de 
2020 e publicado em Diário da República, 2.ª 
série, n.º 115, de 16 de junho de 2020, Aviso 
n.º 9086/2020, foi constituída reserva de 
recrutamento interna, válida até 20 de 
dezembro 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 3 (três) Assistentes 
Operacionais, na área dos pavilhões, para 
garantir 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 3 (três) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, para constituição de 
vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
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recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
115, de 16 de junho de 2020, Aviso n.º 
9086/2020, a afetar ao Departamento de 
Educação. 
 
Loures, 16 de setembro de 2021 
 

(…) 
 

(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 251/DO/PR 

 
de 3 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 8 de setembro de 2021, 

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

 
(registo E/102980/2021) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS DE 

13/09/2021 A 24/09/2021 
 

À Consideração Superior 
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período compreendido entre 13/09/2021 a 
24/09/2021 por motivos de férias, proponho que a 
minha substituição seja assegurada com as 
competências que me foram delegadas no 
despacho nº 230/2021 , datado de 23/06/2021, do 
seguinte modo: 
 
• Pelo Técnico Superior, Engº Raúl Leitão, entre 

13/09/2021 e 19/09/2021; 
 
• Pelo Técnico Superior, Engº Paulo Bravo, 

entre 20/09/2021 e 24/09/2021; 
 

Adicionalmente proponho que caso a presente 
informação mereça despacho superior, favorável 
a mesma, seja remetida à Seção de Expediente, 
para divulgação. 
 
Por Subdelegação da Diretora do Departamento 

O Chefe da Divisão de Obras 
 

(a) Paulino Reis 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 



 

 
N.º 19 

 

 

 

23 de SETEMBRO 
de 2021 

 
 
 
 

27 

 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 24/DGF/RH 

 
de 8 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 9 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/104815/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO FINANCEIRA EM PERÍODO DE 

FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária, no dia 10 
do corrente, propõe-se a minha substituição, com 
as competências subdelegadas através do 
despacho nº 72/2021 de 3 de março e 90/2021 
de 16 de março, pela Coordenadora técnica 
Paula Alexandra Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente. 
 
À consideração superior, 

 
A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 

 
(a) Susana Fonseca 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 25/DGF/RH 

 
de 13 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/106785/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO FINANCEIRA EM PERÍODO DE 

FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária, no dia 17 
e 20 do corrente, propõe-se a minha substituição, 
com as competências subdelegadas através do 
despacho nº 72/2021 de 3 de março e 90/2021 de 
16 de março, pela Coordenadora técnica Paula 
Alexandra Pereira Martins Silva. 
 
Propõe-se, ainda, que a presente informação seja 
divulgada via expediente, 
 
À consideração superior, 
 

A Chefe da Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Susana Fonseca 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 190/DPCA 

 
de 15 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/107811/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE CAMPANHA 
ELEITORAL 

 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 20 a 24 de setembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram delegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara (despacho n.º 81/2021 de 
05 de março), pela técnica superior Dora Susana 
Mateus Antão. 
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Caso a presente informação tenha despacho 
favorável, proponho que a mesma seja remetida 
à Seção de Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 
Chefe da Divisão de Planeamento e Controlo de 

Atividades 
 

(a) Luís Paulo 
 
 
 

 
 
 

 EDITAL n.º 240/2021 
 
 

Assunto: Consulta Pública relativamente à 
proposta de deliberação de aprovação do Projeto 
de Loteamento/Reconversão Urbanística da 
Célula 3 do Bairro da Fraternidade – São João da 
Talha – Processo Administrativo n.º 
70.412/URB/L/L. 
 
Rui Manuel Januário Paulo, Chefe da Divisão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal, torna público, 
no uso de competência subdelegada e para 
efeitos do disposto no n.º 7 do artigo 24.º da Lei 
n.º 91/95, de 02 de setembro, na redação dada 
pela Lei n.º 165/99 de 14 de setembro, Lei n.º 
64/2003, de 23 de agosto, pela Lei n.º 10/2008, 
de 20 de fevereiro, pela Lei n.º 79/2013 de 26 de 
novembro e pela Lei n.º 70/2015 de 16 de julho e 
nos termos definidos no art.º 64.º do 
Regulamento Municipal de Edificação e 
Urbanização da Câmara Municipal de Loures 
(RMEU) n.º 19/2012, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 15, de 20 de janeiro de 
2012, que se encontra aberto, a partir do décimo 
dia a contar da data do despacho que determina 
a sua realização (13.09.2021) e pelo prazo de 15 
(quinze) dias úteis, o período de discussão 
pública referente ao projeto de reconversão 
urbanística, na modalidade de operação de 
loteamento, a realizar na Célula 3 do Bairro da 
Fraternidade, sito em São João da Talha, no 
âmbito do processo de reconversão urbanística 
de AUGI – área urbana de génese ilegal - de 
iniciativa municipal com o apoio da Administração 
Conjunta, durante o qual os interessados poderão 
apresentar as suas reclamações, observações ou 
sugestões. 

Durante este período, os interessados poderão 
consultar, presencialmente, o projeto de 
reconversão urbanística, na modalidade de 
operação de loteamento, constante do Processo 
Administrativo n.º 70.412/URB/L/L, bem como as 
informações técnicas elaboradas pelos serviços 
municipais competentes, na Divisão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (DAUGI), sita na rua 
Ilha da Madeira, n.º 4 Loures - 2674 -501 Loures, 
mediante marcação prévia.  
Para a marcação prévia da consulta do processo 
poderá contactar telefonicamente os serviços, nos 
dias úteis, no período das 09.00h às 12.30h e das 
14.30h às 16.30h, através dos números 
211150550, 211150526 ou 211150535. 
 
Os interessados deverão apresentar as suas 
reclamações, observações ou sugestões, por 
escrito devidamente identificado, dirigido ao 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, no 
local indicado ou no sítio da autarquia. 
 
Para constar se publica o presente edital, que vai 
autenticado com o selo oficial em uso no 
Município de Loures, constituído por duas folhas, 
no sítio institucional da Câmara Municipal de 
Loures em www.cm-loures.pt, nos Paços do 
Município e na morada do prédio em causa. 
 
Loures, 13 de setembro de 2021 

 
 

O Chefe da DAUGI 
Por subdelegação de competências, 

Despacho N.º 224/2021 de 21-06-2021 
 
 

(a) Rui Paulo 
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 INFORMAÇÃO n.º 336/DA/DSPA/RMS 

 
de 13 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 14 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Vice-Presidente 
 

(registo E/102190/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 
SIGNATÁRIO 

 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que no período compreendido 
entre 17 e 29 de setembro a minha substituição 
seja assegurada da seguinte forma: 
 
• de 17 a 24 de setembro – Eng.ª Anabela 

Cristina Fernandes Santos 
 
• de 25 a 29 de setembro – Eng.ª Carla Maria 

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

O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais 

 
(a) Rui Máximo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/108469/2021 

 
de 17 de setembro de 2021 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 20 de setembro de 2021, 

pelo Sr. Chefe de Divisão, Cândido Esteves 
(em substituição do Diretor do Departamento 
dos Recursos Humanos – Despacho 381/2021, 

de 1 de setembro) 
 

SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  EEMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  FFÉÉRRIIAASS  
 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 20 a 22 
de setembro sejam acometidas as competências 
que lhe foram subdelegadas pelo despacho n Q 

58 de 21.01.2020, do Srº Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Anabela Manaia dos Santos. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação. 
 

A Chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
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 INFORMAÇÃO n.º 09/Gab/Ver.Tiago 

Matias - DOM 
 

de 20 de setembro de 2021 
 

(registo E/109816/2021) 
 

ADENDA À INFORMAÇÃO N.º 319/DTO/VC DE 
07/09/2021 – E/104280/2021 

 
SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO CDTO 

 
Considerando a ausência do Sr. Chefe da Divisão 
de Transportes e Oficinas por motivo de férias, 
deverá o Técnico Superior, Tiago Luís Correia 
dos Santos, assegurar as competências a si 
delegadas no período compreendido entre 20 e 
21 de setembro. 
 

O Vereador 
 

(a)Tiago Matias 
 
NOTA DA REDAÇÃO: A informação n.º 
319/DTO/VC de 07/09/2021 (E/104280/2021) foi 
publicitada no Loures Municipal – Boletim de 
Deliberações e Despachos, edição n.º 18, de 09 
de setembro de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 6/DPGU/LC  

 
de 22 de setembro de 2021 

 
 

(registo E/110500/2021) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO DE 
PLANEAMENTO URBANÍSTICO 

 
Considerando a ausência da Sra. Chefe da 
Divisão de Planeamento Urbanístico, durante o 
período de 13 de setembro a 01 de outubro de 
2021, determino que a sua substituição seja 
assegurada pelo técnico superior Pedro 
Arrabaça, arquiteto, com as competências 
subdelegadas pelo meu despacho número 
305/2021, de 16 de julho de 2021. 
 
Remete-se a presente informação para 
divulgação.  
 

O Diretor 
 

(a) Luís Carvalho, Arq. 
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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) 
 
 
 

AVISO nº 17401/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DA 

EDUCAÇÃO 
 

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 setembro de 2021, com Cátia Alexandra 
Pereira Figueiredo, Elizabete Aparecida Custódio 
Faria, Irene Maria Duarte Simões Ferrão, Joana 
de Sousa Nascimento, Maria de Fátima Pires 
Soldado Mateus, Marta Sofia Chambel Graça, 
Núria Rodrigues Baptista, Patrícia Isabel dos 
Santos Godinho Gonçalves e Vera Mónica Pena 
Alves 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 18716/2019, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro 
de 2019. 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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2 de setembro de 2021. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 

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

Série, nº 179, de 14 de setembro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 17402/2021 
 

PROCEDIMENTO 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 setembro de 2021, com Diogo Prudêncio 
Chaves 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. 

 
2 de setembro de 2021. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 

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

Série, nº 179, de 14 de setembro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 17403/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
PROFISSIONAL DE TRATADOR/APANHADOR 
DE ANIMAIS - 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 setembro de 2021, com Paula Alexandra 
Pereira Ribeiro na carreira/categoria de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 

11424/2020 - ref.ª 7, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 06 de agosto. 
 
2 de setembro de 2021. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 

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

Série, nº 179, de 14 de setembro de 2021) 
 
 
 

AVISO nº 17673/2021 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA 

ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
FUNCIONAL DE SERRALHEIRO - 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 reserva de recrutamento 
para a carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Serralheiro, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
200, de 14 de outubro de 2020, através do Aviso 
n.º 16196/2020, da homologação da lista unitária 
de ordenação final, por despacho do Sr. 
Presidente de 01 de setembro 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. 
 
3 de setembro de 2021. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 182, de 17 de setembro de 2021) 
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AVISO nº 17764/2021 
 

CONSULTA PÚBLICA REFERENTE À 
ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS 

DO MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Bernardino José Torrão Soares, Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, em cumprimento do 
disposto no artigo 101.º do Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, que aprova o Código do 
Procedimento Administrativo, e da deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, que aprovou a 
proposta de deliberação n.º 395/2021, tomada na 
sua 95.ª reunião ordinária realizada em 25 de 
agosto de 2021 e publicada no Boletim de 
Deliberações e Despachos "Loures Municipal" n.º 
17 de 26 de agosto de 2021, e nos termos do n.º 
3 do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua redação atual, torna público que decorre o 
período de consulta pública referente à 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), pelo prazo de 30 dias úteis 
contados a seguir à data da presente publicação 
no Diário da República, podendo o documento ser 
consultado no edifício da Câmara Municipal de 
Loures, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, 
nos dias úteis entre as 9h:00 m e as 17h:30 m, no 
edifício da Assembleia Municipal de Loures 
"Palácio dos Marqueses da Praia e de Monforte", 
Mealhada - Loures, nos dias úteis entre as 9h:00 
m e as 12h:30 m e as 14h:00 m e as 17h:30 m, 
nas Juntas de Freguesia do concelho de Loures e 
na página da Internet da Câmara Municipal de 
Loures (www.cm-loures.pt). 
As eventuais sugestões 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.º 4, 2670 
Loures, até às 17h:30 m do trigésimo dia útil 
contado a seguir à data da presente publicação 
no 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.º 1 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 presente 
publicação no Diário da República. 
 
14 de setembro de 2021. - O Presidente da 
Câmara, Bernardino Soares. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 183, de 20 de setembro de 2021) 

 
 
 
 

 
 
 
 

AVISO (extrato) nº 17516/2021 
 

HOMOLOGAÇÃO DAS LISTAS UNITÁRIAS DE 
ORDENAÇÃO FINAL DOS PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS COMUNS PARA AS 
CATEGORIAS DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL (REFERÊNCIAS 6/2020, 7/2020 
E 10/2020) 

 
Nos termos do disposto no n.º 5 do artigo 28.º da 
Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-se os 
interessados que as Listas Unitárias de 
Ordenação Final dos Procedimentos Concursais 
Comuns para ocupação de postos de trabalho em 
regime de Contrato de Trabalho em Funções 
Públicas por Tempo Indeterminado, foram 
homologadas pelo Conselho de Administração 
em reunião de 2 de setembro de 2021, 
encontrando-se afixadas nos placards da Divisão 
de Recursos Humanos no edifício Sede destes 
Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, Loures, e disponíveis para 
consulta na página eletrónica www.simar-
louresodivelas.pt: 
 
Ref.ª 6/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Canalizador, para ocupação de 12 
postos de trabalho, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
183, aviso extrato n.º 14341 de 2019/09/18, com 
o código de oferta OE202009/0825 da Bolsa de 
Emprego Público. 
 
Ref.ª 7/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Jardineiro, para ocupação de 1 posto 
de trabalho, cujo aviso de abertura foi publicitado 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 
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no Diário da República, 2.ª série, n.º 183, aviso 
extrato n.º 14341 de 2020/09/18, com o código de 
oferta OE202009/0831 da Bolsa de Emprego 
Público. 
 
Ref.ª 10/2020 - Assistente Operacional, na área 
funcional de Serralheiro Civil, para ocupação de 7 
postos de trabalho, cujo aviso de abertura foi 
publicitado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
183, aviso extrato n.º 14341 de 2019/09/18, com 
o código de oferta OE202009/0837 da Bolsa de 
Emprego Público. 
 
3 de setembro de 2021. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 180, de 15 de setembro de 2021) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 436/2021 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA DO CONTRATO 

(LOTE 1) 

 

ENTRE 

 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, 

 

 

SIMAR – SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 

ODIVELAS 

 

E 

 

SOCIEDADE COMEFRUTAS – COMÉRCIO DE FRUTAS, LDA 

 













































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 439/2021 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

 

 

14.º PRÉMIO LITERÁRIO 

 

MARIA AMÁLIA VAZ DE CARVALHO 

 

JOVENS TALENTOS |POESIA| 2021/2022 

 

 

 



Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho   

14ª Edição 

Jovens Talentos 

Poesia 

2021/2022 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

1. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, instituído pela Câmara 

Municipal de Loures, pretende homenagear a memória da escritora e ativista 

que, ao longo da sua vida, contribuiu para a dinamização cultural do concelho. 

No Palácio de Pinteus, onde viveu, foi lida publicamente a sua primeira obra, 

Uma Primavera de Mulher, editada em 1867.  

 Este Prémio tem como finalidade incentivar a produção literária em língua 

portuguesa, premiando obras inéditas de autores de nacionalidade portuguesa 

ou naturalizados, numa das seguintes modalidades: 

               » Poesia 

               » Jovens Talentos – Poesia 

               » Prosa de Ficção  

               » Jovens Talentos – Prosa de Ficção 

2. O Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho, no biénio 2021/2022, será na 

modalidade Jovens Talentos|Poesia. O pagamento do Prémio, no valor de 

1000€ (mil euros) é da responsabilidade da empresa Blueotter Circular, S.A., ao 

abrigo de acordo de colaboração com a Câmara Municipal de Loures. 

3. A presente edição tem como principais objetivos: incentivar a criatividade 

literária entre os jovens, bem como promover o surgimento de novos autores 

entre os 16 e os 30 anos.  

4. A participação neste Prémio pressupõe a aceitação, por parte dos concorrentes, 

das normas de participação.   

5. Os trabalhos a concurso deverão ser em língua portuguesa, inéditos e assinados 

com pseudónimo nunca antes utilizado. 



6.  Os trabalhos a concurso podem ser entregues por três vias: em mão, nos 

atendimentos das Bibliotecas Municipais de Loures; via CTT (em correio 

registado) e por via eletrónica.  

Em mão e via CTT: os dados pessoais de identificação civil (identificação 

completa do(a) autor(a), morada, data de nascimento, contacto telefónico e 

endereço eletrónico), a comprovar posteriormente sob pena de exclusão, terão 

de ser entregues em envelope fechado, tendo no exterior apenas o título e o 

pseudónimo utilizado.   

       Com o envio da fotocópia do cartão de cidadão, ou equivalente, presume-se o 

   consentimento, por parte do titular, da sua reprodução, comprovando-se assim, 

de imediato, todos os requisitos de admissão a concurso. 

Por via eletrónica: O tratamento de dados pessoais será exclusivamente para as 

finalidades inerentes ao concurso. Todos os dados recolhidos serão eliminados 

no prazo de dois meses a decorrer da finalização do concurso, com exceção dos 

dados referentes ao concorrente vencedor.    

7. As obras concorrentes em suporte impresso deverão respeitar as seguintes 

práticas gerais: 

a) O texto deve vir processado em word, recomendando-se a utilização da fonte 

Arial, tamanho 11, impresso em folhas de formato A4, com o mínimo de 30 

páginas; 

b) As páginas devem estar devidamente numeradas e agrupadas (agrafadas ou 

com outro tipo de encadernação), trazendo na capa o título da obra e o 

pseudónimo do autor;   

c) As obras devem ser enviadas em número de quatro exemplares.  

8. As obras concorrentes, entregues por via eletrónica, devem ser enviadas para 

premiomamalia@cm-loures.pt com o assunto 14ª Edição- Prémio Maria Amália 

Vaz de Carvalho- Jovens Talentos/Poesia 2021-2022 e respeitar as seguintes 

práticas gerais:  

a) Serão aceites textos em formato PDF, formatados com a fonte Arial, 

tamanho 11, em formato A4, com o mínimo de 30 páginas. A primeira página 

do trabalho deverá conter o título da obra e o pseudónimo do autor.  Este 



ficheiro deverá ser remetido em anexo ao email enviado e não poderá conter 

qualquer identificação do autor, sob pena de desqualificação;  

b) O autor deverá apresentar os seus dados identificativos (nome, morada, 

endereço eletrónico, data de nascimento, número de identificação CC, NIF e 

contacto telefónico), pseudónimo e título da respetiva obra, apenas no 

corpo do email remetido.  

c) O autor receberá uma mensagem de resposta acusando a boa receção do 

trabalho, no prazo máximo de 48 horas após submissão do mesmo. 

d) O prazo limite de entrega nos moldes indicados é às 23h59m do dia 31 de 

dezembro de 2021, hora de Portugal Continental. Os textos enviados após 

essa data não serão considerados para efeitos do concurso. 

9. No caso de um concorrente apresentar mais do que um trabalho, deverá remetê-

los em separado, subscritos, ou via eletrónica, com pseudónimos diferentes. 

10. Ao mesmo autor não poderão ser atribuídos dois prémios consecutivos, seja na 

mesma modalidade ou em modalidade diferente. 

11. O prazo de entrega dos originais concorrentes termina no dia 31 de dezembro 

de 2021. 

No caso de obras enviadas pelo correio, será considerada a data limite de 31 de 

dezembro de 2021, do carimbo dos CTT. Os trabalhos concorrentes poderão ser 

entregues em mão ou enviados por correio: 

a) Em mão: 

               Biblioteca Municipal José Saramago 

               Rua 4 de Outubro, nº 19 

               2670-466 Loures 

               Tel: 211 151 262/66 

               bmjs@cm-loures.pt 

 

 Biblioteca Municipal Ary dos Santos 

 Avenida James Gilman, nº 18 

 2665-068 Sacavém 

Tel: 211 150 665 



bmas@cm-loures.pt 

 

b) Via correio: Por carta registada com aviso de receção 

        Câmara Municipal de Loures 

        Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho 

        Rua Frederico Tarré, nº 5 , r/c 

        2674-501 LOURES 

 

12. Durante o mês de janeiro de 2022 será divulgada publicamente na página 

institucional do Município de Loures a listagem dos trabalhos aceites a concurso, 

com os respetivos pseudónimos.  

13.  O Prémio será entregue em sessão pública, na Biblioteca Municipal José 

Saramago, no dia 26 de março de 2022 e divulgado nos órgãos de comunicação 

social. 

14. O júri, nomeado pela entidade organizadora, será constituído por dois elementos 

de reconhecido mérito, no âmbito da escrita/crítica literária ou do ensino da 

literatura, e um elemento da APE – Associação Portuguesa de Escritores. 

       O júri será secretariado por dois elementos da Câmara Municipal de Loures. 

15. Nenhum elemento do júri ou do seu secretariado poderá ser concorrente ao 

Prémio. 

16. As deliberações do Júri serão tomadas por maioria. 

17. O Prémio não deverá ser atribuído ex aequo. 

18. O júri poderá não atribuir o Prémio se entender que as produções literárias não 

possuem o nível exigido. 

19. Os membros do júri não terão acesso aos dados pessoais dos autores, cabendo 

à entidade organizadora zelar pela manutenção do sigilo durante todo o 

processo de apreciação e avaliação dos trabalhos. No processo de concurso, só 

será aberto o envelope que contenha a identificação do autor premiado. Os 

restantes só serão abertos por solicitação dos interessados na devolução dos 

trabalhos, ou outra finalidade, devendo, na ocasião, fazer prova da sua 

identidade. 

 



19.1 Só será possível haver notificação aos autores das obras concorrentes não 

premiadas, perante solicitação dos próprios até à sessão de entrega do 

Prémio.  

20.  Em caso de edição, deverá ser referenciada, em local devidamente destacado 

do volume, a menção Prémio Literário Maria Amália Vaz de Carvalho – Câmara 

Municipal de Loures. 

20.1 A Câmara Municipal de Loures compromete-se a adquirir ao editor 200 

(duzentos) exemplares do original premiado, caso seja editado no prazo de dois 

anos (até final do ano civil), a partir da data de atribuição do Prémio. 

21. As obras não premiadas, em formato impresso, poderão ser levantadas pelos 

autores na Biblioteca Municipal José Saramago, em Loures, até dois meses após a 

divulgação da deliberação do júri, prazo findo o qual se procederá à sua destruição. 

22. O não cumprimento do enunciado destas normas de participação levará à 

exclusão da participação neste Prémio Literário. 

23. Os casos omissos nestas normas de participação serão resolvidos pela entidade 

organizadora. 

24. Das decisões do Júri não haverá recurso. 

 
 

 

 
15.07.2021 

DCDJ/DC/UBLP/CTG 

Carla Teixeira Gomes 

 
Alterações 
16.07.2021 
Ana Cristina Monteiro 
 
Revisto 
22/07/2021 
Sandra Lourenço – revisora DAIC/GPC 
 
Revisão final 
10/09/2021 
Ana Cristina Monteiro 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 446/2021 

 

 

 

MINUTA DO CONTRATO PARA PLANEAMENTO 

 

(QUINTA DOS REMÉDIOS) 

 

ENTRE 

 

MUNCÍPIO DE LOURES 

 

E  

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
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CONTRATO PARA PLANEAMENTO  

 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, Pessoa Coletiva nº 501 294 

996, com sede no Paços do Concelho, na Praça da Liberdade, 2674-501 

Loures, representada pelo seu Presidente, adiante designada por 

Primeira Outorgante ou CML 

 

E 

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO, Pessoa Coletiva nº 501507930, 

com sede na Avenida Rovisco pais, 1049-001 lisboa, representada pelo 

seu Presidente, adiante designada por Segundo Outorgante ou IST 

 

 

CONSIDERANDO QUE:  

 

A. O Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), 

aprovado pelo Decreto-lei nº 80/2015, de 14 de maio, consagra 

expressamente a possibilidade de contratualização entre a 

administração e os privados no que respeita à elaboração dos Planos 

Municipais de Ordenamento do Território (PMOT); 

 

B. Em 5 de julho de 2012 a primeira e o segundo outorgantes celebraram 

entre si um acordo de princípios tendo em vista o desenvolvimento 

do Pólo de Loures, que integra o Campus Tecnológico e Nuclear, a 

Quinta dos Remédios e o Palácio dos Condes de Mendia. 
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C. Em 2014 o IST e a CML, através da nomeação dos elementos que 

integram a Comissão Paritária, definiram as áreas comuns de 

intervenção consideradas prioritárias, para o desenvolvimento e a 

promoção de projetos e iniciativas em parceria institucional, 

designadamente nas seguintes áreas:  

 

· Urbanismo; 

· Inovação e desenvolvimento industrial; 

· Ligações à sociedade; 

 

D. Em 9 de junho de 2015, a CML e o IST celebraram um protocolo de 

colaboração através do qual estabeleceram as bases orientadoras da 

futura utilização da Quinta dos Remédios, que integra o património 

imobiliário do IST, encontrando-se incluída no seu Pólo de Loures. 

 

E. A Quinta dos Remédios localiza-se na união de freguesias de Santa 

Iria da Azóia, São João da Talha e Bobadela, antiga freguesia da 

Bobadela. A sua localização fica na proximidade de importantes 

infraestruturas viária e ferroviária, designadamente a poente a 

autoestrada A1, a nascente a IC2 e da linha do Caminho-de-ferro.  

 

F. A Quinta dos Remédios evidencia-se no solo urbano pela expressão 

do Coberto Vegetal conferido pelo Olival. A sua fisiografia 

corresponde a uma zona de encosta de relevo ondulado a moderado 

na parte sul/sudeste, beneficiando de amplas panorâmicas sobre o 

estuário do Tejo, fundamentalmente na sua área Nordeste.  
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G. A Quinta dos Remédio, com uma área aproximada de 16 ha, confina 

a nascente com o atual Campus Tecnológico Nuclear e integra um 

conjunto de elementos de valor cultural, nomeadamente a antiga 

Casa da Quinta, o laranjal murado servido por um sistema de regra 

gravitacional em que se assinalam o poço, a nora, o grande tanque 

de rega e canais de distribuição.  

 

 

H. A Quinta dos remédios do Pólo de Loures do IST, encontra-se 

vocacionada para a implantação de um Parque de Ciência e 

Tecnologia, a afetar à divulgação científica e a atividades que 

permitam o envolvimento escolar local através do desenvolvimento 

de projetos e eventos de ordem social, cultural e ambiental, o que 

pressupõe a construção de edifícios destinados a fins museológico e 

de divulgação da ciência e tecnologia, podendo incluir também 

espaços comerciais; 

 

 

I. O modelo urbano que o PDM propõe para o Concelho de Loures, 

pressupõe o reforço das aglomerações urbanas estruturadoras nas 

cidades de Loures e Sacavém. Em Sacavém as operações urbanísticas 

deverão contribuir para reafirmar a centralidade da cidade, 

requalificar as áreas consolidadas ao nível do espaço público e da 

concretização de espaços verdes de recreio, com a finalidade de 

melhorar a qualidade de vida dos seus habitantes;  

 

J. A decisão da elaboração de um Plano de Pormenor decorre da 

cooperação institucional entre a Câmara Municipal de Loures e o 
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Instituto Superior Técnico tendo em vista a valorização e 

aproveitamento público da Quinta dos Remédios, com reconhecida 

vocação para atividades no domínio da ciência e da tecnologia e o 

potencial paisagístico decorrente da situação de encosta virada ao 

Tejo e dos seus valores culturais e ambientais que compreende um 

tecido urbano contiguo; 

 

K. A elaboração o Plano de Pormenor permitirá articular e garantir de 

forma equilibrada, a conjugação das intervenções preconizadas pela 

CML e as pretensões do IST para o Espaço da Quinta dos Remédios; 

 

 

Os Outorgantes acordam nos termos do presente contrato constantes 

dos considerandos anteriores e das cláusulas seguintes:  

 

 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA  

(OBJETO)  

 

1. O presente contrato tem por objeto regulamentar as relações entre as 

partes outorgantes, tendo em vista a elaboração do Plano de Pormenor 

da Quinta dos Remédios/Parque de Ciência e Tecnologia (adiante 

designado por PPQR), bem como a realização de todas as ações, estudos 

e trabalhos necessários à sua aprovação, nos termos da lei aplicável, da 

deliberação da Câmara Municipal de Loures de 21de novembro de 2018, 

que inclui os termos de referência para o PPQR, anexos a este contrato 

(anexo 1) e que dele fazem parte integrante.  
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2.  O conteúdo dos procedimentos de elaboração e execução do plano 

regem-se pelo disposto no RJIGT.  

 

 

CLÁUSULA SEGUNDA   

(ÂMBITO TERRITORIAL) 

 

A área de intervenção do plano encontra-se identificada e delimitada nos 

termos de referência para o PPQR, anexos a este contrato (anexo 1) e que dele 

fazem parte integrante. 

 

 

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA 

 (OBRIGAÇÕES DA PRIMEIRA OUTORGANTE) 

 

1. Compete à Primeira Outorgante, enquanto responsável nos termos da 

lei, pela elaboração e aprovação do PPQR, dirigir o respetivo 

procedimento e acompanhar diligentemente os trabalhos de 

elaboração dos estudos do PPQR, através dos seus serviços, e obter 

os pareceres que forem exigidos por lei e terá o acompanhamento 

institucional da CCDR LVT, ao abrigo do disposto nos artigos 86º e 

87º do RJIGT. 

 

2. Para os efeitos previstos no número anterior, a Primeira Outorgante 

assegurará o esclarecimento de dúvidas e orientações, no quadro das 

suas competências e atribuições em matéria de planeamento, após a 

solicitação apresentada pela equipa técnica, bem como o 
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cumprimento dos prazos procedimentais previstos no RJIGT, como 

condição necessária para o cumprimento do prazo de elaboração 

fixado na cláusula quinta deste contrato.   

 

 

CLÁUSULA QUARTA    

(OBRIGAÇÕES DO SEGUNDO OUTORGANTE)   

 

1. É da exclusiva responsabilidade do Segundo Outorgante a integral 

elaboração e entrega à Primeira Outorgante de todos os documentos e 

demais elementos necessários à aprovação e publicação do PPQR   

 

2. O Segundo Outorgante obriga-se a:  

a) Assegurar os encargos financeiros inerentes à elaboração do PPQR; 

b) Informar imediatamente a primeira outorgante de qualquer facto ou 

situação de força maior suscetível de provocar atrasos, relativamente 

aos prazos fixados no presente contrato; 

c) Praticar os atos e celebrar e os contratos que se venham a mostrar 

necessários à execução dos trabalhos previstos na cláusula primeira, 

bem como a desenvolver, de forma célere as diligências necessárias 

para garantir a sua conclusão nos prazos fixados.  

d) Aceitar o acompanhamento, direção e controlo do processo pelo 

Departamento de Planeamento e Gestão Urbanística; 

e) Proporcionar à Primeira Outorgante a informação e o acesso à 

documentação que habilitem a conhecer e a avaliar o 

desenvolvimento dos trabalhos e cumprimento das orientações 

definidas;  
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CLÁUSULA QUINTA 

(PRAZOS)  

 

1. O Segundo Outorgante compromete-se a diligenciar, em articulação com 

a Primeira Outorgante, no sentido de o PPQR estar concluído e em 

condições de ser submetido a aprovação no prazo máximo de 665 dias, 

a iniciar no dia seguinte ao da assinatura do contrato. 

 

2. O plano será elaborado de acordo com o seguinte faseamento e prazos  

a) Elaboração da proposta -----------------------------365 dias; 

b) Conferência de serviços /concertação-------------90 dias; 

c) Discussão Pública---------------------------------------30 dias; 

d) Ponderação e relatório, proposta final-------------90 dias; 

e) Aprovação pela Assembleia Municipal ------------60 dias 

f) Publicação em Diário da República ----------------30 dias   

 

3. No caso de atraso no cumprimento dos prazos referidos no número 

anterior, por razões imputáveis ao Segundo Outorgante, esta informará 

a primeira outorgante, e poderá solicitar a reformulação da 

calendarização dos trabalhos, a entregar pela equipa técnica, com a 

devida fundamentação.   

 

4. A alteração dos prazos previstos para a conclusão das diferentes fases, 

referidas no número dois da presente Cláusula, será sempre aceite pela 

Primeira Outorgante, desde que tal alteração decorra de demora, para 

além dos prazos legais, na apreciação pelas entidades competentes dos 

documentos/elementos que lhes sejam submetidos pelo Segundo 

Outorgante ou pela equipa técnica. 
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5. Em cada uma das fases do processo de elaboração do plano, a equipa 

técnica entregará 1 (um) exemplar completo, em suporte digital 

editável para efeitos de análise prévia. Após as respetivas apreciações 

e, se for o caso, introduzidas as alterações, correções ou melhorias que 

lhe forem recomendadas, a equipa técnica fornecerá novo exemplar 

completo, em número e suportes iguais ao referido atrás, para 

validação dos serviços (DPGU) da Primeira Outorgante. 

 

6. A equipa técnica deverá ainda entregar 1 exemplar completo em 

suporte papel e em suporte digital (ficheiros originais editáveis), do 

trabalho validado nos termos do número anterior, para procedimentos 

inerentes às deliberações camarárias sem prejuízo do número de 

exemplares que venha a ser exigível para efeitos de consulta às 

entidades externas, conferência de serviços, conhecimento e aprovação 

por parte da Assembleia Municipal. 

 

7. A equipa técnica cede à Câmara Municipal de Loures todos os direitos 

de propriedade intelectual respeitantes ao trabalho realizado, a título 

de trabalho realizado por encomenda, devendo proceder à entrega de 

toda a informação de base e dos documentos originais com eles 

relacionados. 
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CLÁUSULA SEXTA 

(ACOMPANHAMENTO E PROCEDIMENTO) 

 

1. O acompanhamento, direção e controlo do desenvolvimento dos trabalhos 

são da responsabilidade da Primeira Outorgante, que promoverá a 

realização de reuniões periódicas sempre que tal seja considerado 

necessário ou sempre que o Diretor da equipa técnica o solicite. 

 

2. A Primeira Outorgante envidará todos os esforços que estiverem ao seu 

alcance no sentido de obter, de forma célere, os pareceres e demais 

diligências de acompanhamento por parte das entidades públicas ou 

privadas com legitimidade bastante para se pronunciarem no âmbito do 

procedimento de elaboração da proposta do PPQR nos termos dos artigos 

86º e 87º do RJIGT 

 

3. Para efeitos de acompanhamento será ainda realizada conferência 

procedimental, nos termos do previsto artigo 86º do RJIGT. 

 

4. A Primeira Outorgante compromete-se a adotar todas as diligências 

necessárias no sentido de submeter a proposta de Plano à aprovação pela 

Assembleia Municipal de Loures; 

 

5. A Primeira Outorgante obriga-se a manter o Segundo Outorgante 

permanentemente informado no que concerne ao andamento dos 

trabalhos de acompanhamento, promovendo a participação e 



10 

 

 

 

 

 

intervenção destes sempre que se repute necessária aos objetivos 

subjacentes a este Contrato. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA 

(RESERVA DE NÃO APROVAÇÃO DO PLANO) 

 

A Primeira Outorgante reserva-se o direito de não aprovar a proposta de Plano, 

no pleno exercício dos seus poderes públicos de planeamento urbano.  

 

CLÁUSULA OITAVA 

(VIGÊNCIA) 

 

1. O presente Contrato entra em vigor na data da sua assinatura e mantém-

se até à publicação do PPQR, nos termos legais. 

 

2. Em caso de incumprimento definitivo por causa imputável a um dos 

Outorgantes, pode o outro, a qualquer momento, fazer cessar o presente 

Contrato. 

 

3. Para efeitos do número anterior, o outorgante não faltoso deve enviar uma 

notificação escrita ao Outorgante faltoso conferindo-lhe um prazo não 

inferior a 30 (trinta) dias para que o mesmo cumpra a obrigação em falta, 

considerando-se o incumprimento como definitivo e, como tal, suscetível 

de conferir ao Outorgante não faltoso a faculdade de cessar e pôr termo 

aos efeitos do presente Contrato, caso a obrigação em causa não seja 
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cumprida até ao final do prazo que tenha sido conferido pelo Outorgante 

não faltoso. 

 

CLÁUSULA NONA 

(ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS E/OU REGULAMENTARES) 

 

1. Qualquer dos Outorgantes tem a faculdade de fazer cessar as obrigações 

constantes do presente Contrato se o quadro legal e/ou regulamentar em 

vigor for materialmente alterado, desde que tais alterações incidam sobre 

as obrigações objeto do Contrato e tenham um impacto material na 

execução das mesmas e/ou tornem impossível o cumprimento das 

obrigações e prestações de parte a parte previstas no mesmo. 

 

2. Caso o disposto no número anterior se venha a verificar, os Outorgantes 

procurarão, de boa-fé, adaptar e conciliar as obrigações previstas neste 

Contrato ao disposto no novo normativo legal e/ou regulamentar que 

estiver em vigor, no sentido de procurar definir uma solução alternativa 

que lhes permita alcançar os objetivos previstos nos Considerandos do 

presente contrato, dispondo de um prazo de 180 dias para o efeito, 

contado a partir da data da entrada em vigor das referidas alterações, 

podendo então o Contrato ser cessado por qualquer dos Outorgantes no 

caso de os mesmos não conseguirem, entre eles, consensualmente, 

encontrar neste prazo uma solução alternativa que lhes permita alcançar 

os objetivos previstos no presente contrato e termos de referencia que 

constituem parte integrante. 
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CLÁUSULA DÉCIMA  

(ALTERAÇÃO AO CONTRATO) 

 

Qualquer alteração ao presente Contrato carece de acordo entre as partes 

e deve ser reduzido a escrito e assinado pelos representantes legais dos 

Outorgantes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

(NOTIFICAÇÕES) 

 

Todas as notificações e comunicações a realizar nos termos do presente 

contrato, são feitas por escrito e enviadas por correio registado ou correio 

eletrónico, para os endereços dos Outorgantes abaixo indicados ou para 

outro endereço que qualquer dos Outorgantes venha, por escrito, a indicar. 

Para os efeitos desta Cláusula, o atual endereço das Partes é o seguinte: 

 

Para o Primeiro Outorgante: 

Município de Loures 

Email: dpu@cm-loures.pt 

 

Para o Segundo Outorgante: 

Instituto Superior Técnico  

Email: cg@tecnico.ulisboa.pt 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA 

(LITÍGIOS) 

 

Qualquer questão emergente do presente Contrato, que faça surgir a 

necessidade de precisar, completar, interpretar ou atualizar o teor do 

mesmo, será dirimida com recurso ao Tribunal Administrativo do Circulo 

de Lisboa, no caso de os Outorgantes não conseguirem, entre eles, 

consensualmente, ultrapassar o diferendo. 

 

O presente foi celebrado em duplicado, ficando um exemplar na 

posse da Primeira Outorgante, outro na posse do Segundo Outorgante. 

 

 

Loures, --- de--- de---- 

 

 

O Primeiro Outorgante 

Pelo Município de Loures 

 

 

O Segundo Outorgante 

Pelo IST 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 447/2021 

 

 

MINUTA DO PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO  

(PROGRAMA DA OBRA NA VIA T7, ARRUAMENTOS E INTERSEÇÕES NA ENVOLVENTE E 

EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE CAMARATE NA RUA DAS FORÇAS ARMADAS) 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES,  

 

SIMAR – SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 

ODIVELAS 

 

E 

 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A., 
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PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

PROGRAMAÇÃO DA OBRA NA VIA T7, ARRUAMENTOS E 

INTERSEÇÕES NA ENVOLVENTE E EXECUÇÃO DO EMISSÁRIO DE 

CAMARATE NA RUA DAS FORÇAS ARMADAS 

 

Entre: 

 

MUNICÍPIO DE LOURES, pessoa coletiva número 501 294 996, com sede nos Paços do 

Concelho, Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, representado neste ato pelo Senhor 

Bernardino José Torrão Soares, na qualidade de Presidente da Câmara Municipal, adiante 

também designado por MUNICÍPIO, como PRIMEIRA OUTORGANTE, 

 

E 

 

SIMAR – SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DE LOURES E 

ODIVELAS, pessoa coletiva número 680 009 671, com sede na Rua da Ilha da Madeira, n.º 2, 

Loures, representado neste ato pelo __________, na qualidade de __________, adiante também 

designado por SIMAR, como SEGUNDA OUTORGANTE, 

 

E 

 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A., pessoa coletiva número 514 387 130, com sede na 

Fábrica de Água de Alcântara, Av. de Ceuta, 1300-254 Lisboa, representada neste ato pela 

Presidente Ana Sofia Silveira e pelo Vice-Presidente, Hugo Pereira, adiante também designada 

por AdTA, como TERCEIRA OUTORGANTE 

 

 

Considerando que: 

 

A – O MUNICÍPIO pretende executar intervenções de requalificação urbanística na Rua das 

Forças Armadas e na Rua Particular, sitas em Camarate; 

 

B – Nas intervenções suprarreferidas, o MUNICÍPIO pretende incluir a reestruturação das 

infraestruturas de subsolo, designadamente no que respeita ao sistema de abastecimento de 
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água e drenagem de águas residuais, promovendo a resolução de anomalias existentes e a 

reabilitação das infraestruturas; 

 

C – A AdTA pretende concluir a construção das infraestruturas relativas ao sistema de drenagem 

“em alta”, previstas no âmbito da Empreitada “L_AR_O_0449_DEN Empreitada de Remodelação 

dos Intercetores de Camarate, Apelação e Unhos” (rúbrica TA-100 do Apêndice IV do Anexo I 

ao Contrato de Concessão firmado entre esta e o Estado Português), tal inclui a execução do 

EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS), cuja construção, à data, não se 

revelou possível, designadamente tendo em conta a existência de infraestruturas no subsolo não 

cadastradas (condutas de abastecimento de água DN400 e DN200), cuja solução técnica de 

desvio e reposição, em articulação com os SIMAR, não foi possível agilizar em contexto de 

empreitada; 

 

D – Desde então foi desenvolvido extenso trabalho de articulação técnica promovido pelo 

MUNICÍPIO com a AdTA e os SIMAR, que permitiu a definição de solução técnica que viabiliza 

a instalação na Rua das Forças Armadas do referido emissário de águas residuais; tal solução 

está intimamente relacionada com as restantes intervenções previstas para a Rua das Forças 

Armadas: requalificação urbanística deste arruamento e da Rua Particular, da responsabilidade 

do MUNICÍPIO, bem como a instalação das condutas de abastecimento de água pelo novo 

percurso na Rua Particular e na Via T7, sob responsabilidade dos SIMAR; 

 

E – A execução do EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS) requer o desvio 

integral das condutas de abastecimento de água DN400 e DN200, de modo a libertar espaço no 

subsolo, reposicionando-as na Rua Particular e na Via T7; tal constitui serviços afetados pelo 

que os custos de materiais (tubagem e acessórios) serão suportados pela AdTA; 

 

F – Os trabalhos de construção do EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS), 

incluindo o desvio das condutas de abastecimento de água DN400 e DN200, são indissociáveis 

dos trabalhos de requalificação urbanística do mesmo arruamento e, bem assim, da Rua 

Particular e prolongamento da Via T7; 

 

G – O EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS) a construir assegurará o 

transporte das contribuições de águas residuais de Camarate e Bairros a montante, e entrega 

no intercetor de Camarate, para condução a tratamento na ETAR de Beirolas – eliminando as 

descargas de esgoto bruto atualmente existentes na ribeira do Mocho;  
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H – Se encontra por concluir a execução do troço rodoviário da Via T7, a efetuar por operador 

privado, no âmbito da compensação em espécie de taxas urbanísticas decorrentes do processo 

urbanístico 67676/URB_L_E; 

 

I – O “Projeto Via T7, Arruamentos e intersecções na envolvente (Follow Excellence, 2020)”, cujo 

desenvolvimento foi promovido pelo MUNICÍPIO, doravante designado por “PROJETO” (e 

apresentado em anexo), integra já o EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS), 

bem como o desvio integral das condutas de abastecimento de água DN400 e DN200 referido 

no considerando E, fruto da articulação técnica referida no considerando D; 

 

J – Para os locais em referência, estão programados trabalhos a executar por diferentes 

operadores, a saber: operador privado, MUNICÍPIO, AdTA e SIMAR, pretendendo-se que as 

intervenções levadas a efeito sejam articuladas, de modo a beneficiarem da sinergia de todos os 

envolvidos no terreno, ao nível da otimização e racionalização de custos, recursos e tempo de 

execução das respetivas empreitadas; 

 

K – No âmbito desta intervenção de caráter global na área territorial em referência, e visando a 

otimização de custos, recursos e tempo de execução das respetivas empreitadas é fundamental 

que as intervenções sejam divididas em duas fases, as quais estão, necessariamente, 

interligadas e dependentes uma da outra, porquanto a execução da empreitada de obras públicas 

(Fase II) requer, previamente, o desvio integral das condutas de abastecimento de água pela 

Rua Particular e Via T7, bem como as ligações à rede municipal (Fase I); 

 

L – Estão, assim, previstas as Fases seguintes: 

 

� A Fase I que engloba a operação urbanística a desenvolver por operador privado, 

no âmbito da compensação em espécie de taxas urbanísticas decorrentes do 

processo urbanístico 67676/URB_L_E;  

Esta operação corresponde à integral execução do troço rodoviário em falta da Via 

T7, com os respetivos arruamentos e interseções, de acordo com o projeto de 

execução, apresentado em Anexo, incluindo a abertura de valas, de modo a que os 

SIMAR procedam à instalação, pelo novo percurso, das condutas de abastecimento 

de água DN 400 mm FFD e DN 200 mm PEAD, na sequência do seu necessário 

desvio da Rua das Forças Armadas, disponibilizando-se assim o subsolo desta Rua 

para a construção do novo emissário; 



��

A execução desta Fase I criará, pois, condições para ser finalizada a urgente ligação 

do Emissário de Águas Residuais parcialmente executada no centro de Camarate 

até ao intercetor existente na Ribeira da Apelação, pela Rua das Forças Armadas; 

  

� A Fase II que compreende a execução, pelo MUNICÍPIO, do Emissário de Águas 

Residuais, na Rua das Forças Armadas, em Camarate, assim como os trabalhos 

gerais de requalificação urbanística na referida Rua e na Rua Particular. 

 

 

Os OUTORGANTES celebram, entre si e de boa-fé, o presente Protocolo que se rege pelos 

Considerandos supra e pelas Cláusulas seguintes: 

 

Cláusula 1ª 

Objeto 

1. O presente Protocolo tem por objeto a compatibilização das intervenções a efetuar na Rua 

das Forças Armadas, Rua Particular e Via T7, em Camarate. 

2. Pelo presente Protocolo, a AdTA concorda e aceita que o MUNICÍPIO dê execução aos 

trabalhos de construção do EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS), com 

recurso a projeto da responsabilidade da AdTA, e devidamente integrado no PROJETO (em 

anexo), no âmbito da empreitada geral promovida pelo MUNICÍPIO. 

 

Cláusula 2ª 

Obrigações das partes 

1. Constituem obrigações dos SIMAR, na Fase I da intervenção em referência: 

Proceder à instalação das condutas de abastecimento de água pelo novo percurso na Rua 

Particular e na Via T7, disponibilizando assim o subsolo da Rua das Forças Armadas para a 

instalação do novo emissário, e assegurar todas as ligações à rede municipal de 

abastecimento de água, com os demais trabalhos anexos e associados, incluindo ensaios, 

vistorias e inspeções necessários à colocação em funcionamento destas condutas na rede. 

 

2. Constituem obrigações da AdTA, na Fase I da intervenção: 

Comparticipar, no montante da adjudicação, o material para o desvio, da Rua das Forças 

Armadas, das condutas de abastecimento DN 400 mm FFD e DN 200 mm PEAD, PN 1 MPa, 

respetivas válvulas e acessórios, por forma a permitir o bom funcionamento da rede, para a 

Rua Particular e troço da Via T7, conforme PROJETO e respetiva estimativa orçamental em 

anexo. 
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3. Constitui obrigação da AdTA, na Fase II da intervenção: 

Comparticipar, até ao limite estimado de 250.000,00€, nos trabalhos de fornecimento e 

montagem de coletor DN630 e respetivos movimentos de terras, bem como comparticipar no 

montante de 50% referente à rubrica da pavimentação da estrada, conforme PROJETO e 

respetiva estimativa orçamental em anexo; os valores comparticipados serão transferidos 

para o Município, tendo em consideração os preços concretamente adjudicados, até à data 

da comunicação da consignação da empreitada de obras públicas a promover pelo Município. 

 

4. Constituem obrigações do Município, na Fase II da intervenção: 

a) Proceder à construção, na Rua das Forças Armadas, do Emissário de Águas Residuais, 

nos termos do projeto em Anexo; 

b) Proceder à requalificação dos pavimentos viários e pedonais, bem como à redefinição 

dos novos perfis transversais e longitudinais, estacionamentos, zonas de 

atravessamento e respetivos arranjos exteriores, na Rua das Forças Armadas e na Rua 

Particular, nos termos da empreitada de obras públicas a lançar para o efeito. 

 

Cláusula 3ª 

Pagamento dos trabalhos 

1. A AdTA compromete-se a efetuar o pagamento das comparticipações associadas aos 

trabalhos identificados na cláusula anterior que resultarem da adjudicação, nada mais ficando 

obrigada a pagar ou a compensar, a qualquer título. 

2. Para efeitos do disposto nos n.ºs 2 e 3 da cláusula anterior, o MUNICÍPIO providenciará a 

Medição e Faturação descriminada dos trabalhos objeto deste Protocolo, de cujos autos e títulos 

de liquidação será remetido um exemplar à AdTA no prazo de sete dias após a sua receção e 

validação pelo MUNICÍPIO e que serão por este objeto de faturação à AdTA nos 15 dias 

subsequentes à remessa a esta dos referidos elementos. 

3. Caso a AdTA não concorde com o conteúdo e valores dos autos e títulos que lhe sejam 

enviados pelo MUNICÍPIO nos termos do número anterior, deverá expor, por escrito, a este, os 

respetivos fundamentos e/ou solicitar-lhe os esclarecimentos e/ou correções que tenha por 

convenientes, no prazo de 5 dias após a receção de tais documentos, caso em que o prazo de 

30 dias referido na Cláusula Quinta só começa a contar depois de prestados os esclarecimentos 

e/ou efetuadas as correções a que deva haver lugar. 

 

Cláusula 4ª 

Cooperação 

 O MUNICÍPIO compromete-se a informar a AdTA de todos os atos 

administrativos/procedimentais referentes à empreitada, designadamente os relativos ao 
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processo de concurso, adjudicação, celebração e à execução do contrato, fiscalização e receção 

provisória e definitiva dos trabalhos, devendo a AdTa designar para o efeito um técnico, 

devidamente habilitado, para a representar junto do MUNICÍPIO. 

 

Cláusula 5ª 

Prazo de pagamento 

O prazo de pagamento das faturas que o MUNICÍPIO venha a emitir à AdTA, no âmbito do 

presente Protocolo, nos termos de Cláusula Terceira, é de 30 dias. 

 

Cláusula 6ª 

Propriedade do Emissário 

O EMISSÁRIO DE CAMARATE (RUA FORÇAS ARMADAS) integrará o Sistema Multimunicipal 

de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, criado pelo Decreto-Lei 

n.º 34/2017, de 24 de Março, e será propriedade da AdTA, integrando o respetivo ativo e à qual 

será entregue, mediante auto a outorgar entre as partes, num prazo de 30 dias após a receção 

provisória do mesmo.  

 

Cláusula 7ª 

Alterações 

Qualquer alteração aos termos do presente Protocolo deverá merecer a concordância escrita de 

todos os OUTORGANTES e ser materializada em adenda ao mesmo. 

 

Cláusula 8ª 

Dever de informação e comunicações 

1. As partes prestarão mutuamente todo o apoio que se mostre necessário para a 

concretização do objeto do presente Protocolo, designadamente junto de terceiros, diligenciando 

no sentido de obter a colaboração destes em todo o processo. 

2. Para efeitos do número anterior, cada parte obriga-se a afetar ao acompanhamento do 

presente Protocolo um interlocutor, com quem as partes articularão. 

3. As comunicações a efetuar entre as partes, incluindo a eventual substituição do respetivo 

interlocutor, são efetuadas por escrito e enviadas para os seguintes interlocutores: 

 Município de Loures: 

[…] 

AdTA: 

[…] 

SIMAR: 

[…] 
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Cláusula 9ª 

Alterações em obra 

Todas e quaisquer alterações sugeridas pela AdTA no decurso dos trabalhos objeto deste 

Protocolo, estão sujeitas a comunicação expressa ao MUNICÍPIO para respetiva validação, 

assumindo a AdTA todos os encargos suplementares daí decorrentes, bem como os resultantes 

das revisões de preços e alteração ou atualização de preços por alteração de circunstâncias a 

que as alterações pretendidas e realizadas derem causa. 

 

Cláusula 10ª 

Vigência e Produção de efeitos 

1. O presente Protocolo manter-se-á em vigor pelo tempo necessário à prossecução do seu 

objeto, tendo como limite o prazo de 5 (cinco) anos para a receção provisória dos trabalhos objeto 

do mesmo; 

2. Independentemente do disposto no n.º anterior e na última parte de Cláusula Sétima, o 

MUNICÍPIO é responsável por diligenciar e exigir do Empreiteiro a correção de qualquer defeito 

da obra/infraestruturas objeto do presente acordo e dos equipamentos nela integrados, durante 

prazo de garantia da mesma, nos casos e termos previstos nos artigos 397.º e 398.º do CCP, 

acionando, se necessário for, a caução a prestar, obrigatoriamente, pelo Empreiteiro, para o 

efeito. 

3. A produção de efeitos do presente Protocolo fica dependente de autorização do concedente 

do Sistema Multimunicipal de Saneamento de Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste, nos 

termos da cláusula 12.ª, n.º 2, do respetivo contrato de concessão. 

 

 

Celebrado em Loures, aos ___ dias do mês de ____________ de 2021, em __ páginas e em 

triplicado, ficando um exemplar na posse de cada um dos OUTORGANTES. 

 

 

Em anexo: 

Projeto Via T7, Arruamentos e intersecções na envolvente (Follow Excellence, 2020) 

[Município] 

 

 

Pelo Município de Loures, 

 

 



	�

Pelos SIMAR – Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas, 

 

 

Pela Águas do Tejo Atlântico, S.A. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo: Projeto Via T7, Arruamentos e intersecções na envolvente 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 448/2021 

 

 

 PROJETO DE MINUTA DO CONTRATO 

(AQUISIÇÃO DE APÓLICES DE SEGURO) 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES  

 

E 

 

FIDELIDADE - COMPANHIA DE SEGUROS, S.A. 
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PROJETO DE MINUTA ---------------- AQUISIÇÃO ----------------------------------------------- 

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 Contraente Público, 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 FIDELIDADE  COMPANHIA DE SEGUROS, S.A., titular do número único de 

matrícula na Conservatória do Registo Comercial e de pessoa coletiva número 500918880, com 

sede no Largo do Calhariz, número 30, 1200-086 Lisboa, com endereço de correio eletrónico 

contratacao.publica@fidelidade.pt, com o capital social de 509.263.524,00 Euros, matriculada 

na Conservatória do Registo Comercial de Lisboa  4.ª Secção, adiante designada por Segundo 

Contraente, neste ato representado por ,  Segundo Outorgante, na qualidade 

de  da mencionada sociedade, conforme  e Certidão Permanente 

do Registo Comercial online visualizada na presente data, através do código de acesso 4646-

6226-5733, válida até 12 de novembro de 2024.--------------------------------------------------------- 

É celebrado o presente Contrato de Aquisição, precedido de concurso público, aprovado por 

deliberação da Câmara Municipal de Loures, tomada na sua 93.ª Reunião Ordinária, realizada 

em 28 de julho de 2021, que aprovou o início do procedimento de Concurso Público e 

respetivas peças do procedimento, publicitado na II.ª Série do Diário da República número 150, 

de 4 de agosto de 2021, no Jornal Oficial da União Europeia número 2021/S 151-401090, em 6 

de agosto de 2021, e disponibilizado em 4 de agosto de 2021 na plataforma Vortalnext;---------- 
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- Tendo, também, em conta a deliberação de adjudicação e de aprovação da minuta de contrato, 

tomada pela Câmara Municipal de Loures na sua  Reunião Ordinária, realizada em de 

setembro de 2021, nos termos do disposto no artigo 96.º e seguintes, do Código dos Contratos 

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

Acordam em celebrar o presente contrato de Aquisição de Apólices de Seguro que se rege 

pelas Cláusulas seguintes: ----------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Primeira  1. O presente contrato tem por objeto a Aquisição de Apólices de 

Seguro pelo Município de Loures, com o Código CPV 66000000, Serviços de Seguros, 

conforme previsto no Regulamento (CE) N.º 213/2008, da Comissão, de 28 de novembro 

de 2007, nos termos e condições definidos na Parte II  Cláusulas Técnicas do Caderno de 

Encargos, com as restantes cláusulas do mesmo e seu Apêndice I - Programa de Seguros do 

Município de Loures, dos esclarecimentos prestados, que implica a transferência para o 

Segundo Contraente dos seguintes riscos inerentes às apólices e de acordo com o a seguir 

enumerado: ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Integra os ramos de Acidentes Pessoais Autarcas; Acidentes Pessoais Bombeiros  Comando e 

Ativo; Acidentes Pessoais Bombeiros  Restantes Quadros; Acidentes Pessoais Utentes 

Instalações Desportivas; Acidentes Pessoais Iniciativas Temporárias; Acidentes Pessoais 

Atividades Temporárias; Acidentes Pessoais Voluntariado; Acidentes Pessoais Escolar;  

Acidentes Pessoais Plataforma Elevatória; Apólice Automóvel; e Apólice Responsabilidade 

Civil. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2. O objeto contratual abrange, ainda, uma possibilidade de ampliação de realização de despesa 

até ao máximo de 10% (dez por cento) do preço contratual global adjudicado, durante a 

vigência do presente contrato e sempre que ao longo do mesmo surjam situações que o 

justifiquem, abrangendo as apólices dos ramos de acidentes pessoais, apólices bombeiros e 
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apólices frota automóvel, observando-se no caso dessa ampliação do objeto do presente 

contrato todo o conjunto de regras, requisitos técnicos e preços unitários adjudicados e 

contratualizados.-----------------------------------------------------------------------------------------------  

Cláusula Segunda  1. Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e 

no Caderno de Encargos, constituem obrigações do Segundo Contraente: ------------------------- 

a) Não alterar, no decurso da execução do contrato, as taxas, prémios, coberturas e outras 

condições acordadas com o Contraente Público, com exceção do previsto nos seguintes itens:- 

-------i. É permitida a alteração das taxas das apólices se tiver por fundamento disposição legal 

ou norma emanada da Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões;---------------- 

-------ii. Os prémios são suscetíveis de atualização ordinária, em caso de alteração dos capitais 

seguros e do número de pessoas seguras, bem como do património móvel, de acordo com as 

taxas comerciais e preços unitários adjudicados e contratualizados;-----------------------------------  

-------iii. As alterações resultantes do enunciado nos itens i) e ii) anteriores dão origem à 

emissão de recibo de prémio e/ou estorno, consoante o caso;------------------------------------------- 

-------iv. Alterações por particular agravamento dos riscos cobertos, neste caso, com acordo 

prévio da entidade, e que devem ser comunicadas ao Contraente Público com a antecedência 

mínima de 90 dias, por meio de transmissão eletrónica de dados ou correio registado, ambos 

com aviso de receção, alterações essas que, se aceites, produzem efeitos nas datas do 

vencimento das apólices a que respeitem. Caso não exista concordância por parte do 

Contraente Público pode o Segundo Contraente denunciar o presente contrato.----------------- 

b) Emitir as apólices de seguro adjudicadas e assegurar a cobertura dos riscos identificados na 

Parte II do Caderno de Encargos;--------------------------------------------------------------------------- 

c) Tomar as providências necessárias, incluindo averiguações e peritagens, ao reconhecimento 
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dos sinistros reportados e à avaliação dos danos resultantes com prontidão e diligência, 

cumprindo os prazos legais, bem como os contratualmente estabelecidos para o efeito; ----------- 

d) Suportar todas as despesas decorrentes da regularização dos sinistros; --------------------------- 

e) Pagar prontamente as indemnizações logo que concluídas as diligências relativas aos 

sinistros participados e a fixação do montante dos danos; ---------------------------------------------- 

f) Prestar de forma correta e fidedigna as informações referentes às condições em que os 

serviços são prestados, bem como prestar todos os esclarecimentos que se justifiquem, de 

acordo com as circunstâncias; ------------------------------------------------------------------------------ 

g) Não alterar as condições da prestação de serviços, fora dos casos previstos no Caderno de 

Encargos; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

h) Não ceder, sem prévia autorização do Contraente Público, a sua posição contratual no 

contrato celebrado com este;--------------------------------------------------------------------------------- 

i) Aceitar, em regime de exclusividade, o mediador de seguros ao serviço do Contraente 

Público, na mediação dos seguros adjudicados; --------------------------------------------------------- 

j) Facultar atempadamente ao mediador de seguros do Contraente Público, todos os 

elementos, informações e esclarecimentos necessários ao bom desempenho da sua atividade e à 

gestão eficiente das apólices de seguro adjudicadas, incluindo sinistros; ----------------------------- 

k) Assegurar a remuneração do mediador de seguros do Contraente Público, conforme 

previsto na Lei número 7/2019, de 16 de janeiro, em função da tabela de comissionamento que 

o Segundo Contraente tenha em vigor à data da adjudicação, sem que este facto implique 

qualquer alteração ao valor da sua proposta e do presente contrato.----------------------------------- 

2. Constituem ainda obrigações e deveres específicos do Segundo Contraente na regularização 

de sinistros:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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a) Iniciar as diligências necessárias para efeitos de regularização dos sinistros verificados, 

incluindo o contacto com o Contraente Público e/ou com os Segurados e/ou com os Terceiros 

para marcação de peritagem, no prazo de 2 (dois) dias úteis a contar da data da entrada da 

respetiva participação nos seus serviços, salvo se a urgência ou a emergência da situação 

determinar a intervenção imediata, caso em que essas diligências têm que ser adotadas o mais 

rapidamente possível.----------------------------------------------------------------------------------------- 

b) No processo de realização de peritagem, salvo no caso de circunstâncias excecionais, 

devidamente justificadas, a primeira visita de peritagem ocorre nos primeiros 6 (seis) dias de 

calendário após a receção da participação do sinistro nos serviços do Segundo Contraente. A 

empresa de peritagem, após receção/recolha de todos os elementos necessários à execução do 

seu trabalho, dispõe de um prazo máximo de 15 (quinze) úteis para concluir e entregar o seu 

relatório ao Segundo Contraente.-------------------------------------------------------------------------- 

c) A regularização do sinistro e pagamento das correspondentes indemnizações a que houver 

lugar ou a apresentação de uma declinação de responsabilidade devidamente fundamentada, 

pelo Segundo Contraente deve ser efetuada no prazo máximo de 8 (oito) dias de calendário 

após a receção do relatório final dos peritos, salvo situação de carácter excecional, devidamente 

justificada.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

d) O disposto na presente cláusula não se aplica à regularização de sinistros automóvel, aos 

quais se aplicam os prazos legais em vigor.--------------------------------------------------------------- 

3. A título acessório, o Segundo Contraente fica ainda obrigado a recorrer a todos os meios 

humanos, materiais e informáticos que sejam necessários e adequados à prestação dos serviços 

e à completa execução das tarefas ao seu cargo.---------------------------------------------------------- 

Cláusula Terceira - Sem prejuízo de outras obrigações previstas na legislação aplicável e no 
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Caderno de Encargos, constituem obrigações principais do Contraente Público: ----------------- 

a) Declarar com exatidão todas as circunstâncias que conheça e razoavelmente deva ter por 

significativas para a apreciação do risco pelo Segundo Contraente; --------------------------------- 

b) Pagar ao Segundo Contraente, por intermédio do Mediador de Seguros do Município, os 

prémios devidos pela contratação das Apólices de Seguro; -------------------------------------------- 

c) Fornecer ao Segundo Contraente, por intermédio do Mediador de Seguros, a informação 

relevante e necessária à vida das Apólices de Seguro contratadas, incluindo sinistros. ------------ 

Cláusula Quarta -  O presente contrato, incluindo as apólices que o integram, vigora pelo 

período de 24 (vinte quatro) meses, com início de produção de efeitos a 1 de janeiro de 2022, 

caso o visto do Tribunal de Contas seja anterior a tal data, ou com início de produção de efeitos 

no dia imediatamente seguinte ao do Visto do Tribunal de Contas, caso tal visto seja dado após 

o referido dia 1 de janeiro de 2022.------------------------------------------------------------------------ 

Cláusula Quinta - 1. Pelos serviços de seguros prestados, o Contraente Público obriga-se a 

pagar, ao Segundo Contraente o preço contratual global de 437.904,50 Euros (quatrocentos e 

trinta e sete mil, novecentos e quatro euros e cinquenta cêntimos), valor isento de IVA - 

Imposto sobre o Valor Acrescentado, nos termos do Código do IVA.--------------------------------- 

2. O montante correspondente aos 10% (dez por cento), respetivamente, do preço contratual 

adjudicado a que corresponde o previsto no número 2 da Cláusula Primeira do presente 

contrato integra o preço contratual uma vez que o Segundo Contraente fica adstrito à 

obrigação da execução das inclusões caso seja solicitado pelo Contraente Público, tendo tais 

inclusões, contudo, um caráter meramente eventual, na medida em que dependerá de factos não 

antecipáveis, previstos ou previsíveis, pelo que, não se verificando factos que o justifiquem por 

referência às apólices mencionadas no número 2 da Cláusula Primeira do presente contrato, 

não haverá lugar à realização de despesa a coberto da previsão integrante desse número.--------- 
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3. A despesa resultante deste contrato será satisfeita pela dotação orçamental seguinte:----------

Classificação orgânica: , classificação económica: .--------------------------------------- 

4. Ao contrato foi atribuída a ficha de compromisso com o número 2021/ , datado de  de 

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

Cláusula Sexta - Os pagamentos devidos pelo Contraente Público serão efetuados nos termos 

definidos na Cláusula 15.ª do Caderno de Encargos.--------------------------------------------------- 

Cláusula Sétima - A caução oferecida para execução do presente contrato foi prestada através 

de  n.º , emitida em  de e 2021, pela 

com sede na , no valor de 21.895,23 Euros (vinte e um mil, 

oitocentos e noventa e cinco euros e vinte e três cêntimos) correspondente a 5% (cinco por 

cento) do preço contratual.---------------------------------------------------------------------------------- 

Cláusula Oitava - Para todas as questões emergentes do contrato será competente o Tribunal 

Administrativo de Círculo de Lisboa, com expressa renúncia a qualquer outro. -------------------- 

Cláusula Nona - 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.--------------------------------------- 

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 - Foi designada pelo Contraente Público, nos termos e para os efeitos do 
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disposto no artigo 290.º-A do Código dos Contratos Públicos, gestora do contrato a Sra. Fátima 

Bernardino, Técnica da Divisão de Administração Geral da Câmara Municipal de Loures.------- 

Cláusula Décima Primeira - 1. 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: dag_seguros@cm-loures.pt ------------------------------------------- 

- FIDELIDADE  COMPANHIA DE SEGUROS, S.A.: contratacao.publica@fidelidade.pt-- 

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

comunicada ao outro Contraente. -------------------------------------------------------------------------

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/SD 


