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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 

1.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 18 de outubro de 2021 

 
 

 
 
 
 
AATTAA  DDAA  9955ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0088..2255  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Presidente 
da Câmara, as senhoras Vereadoras Paula 
Alexandra Flora da Costa Magalhães 
Bernardo, Maria João Marques Libório e 
Ermita Maria Ferreira de Castro e os senhores 
Vereadores Nuno Ricardo Conceição Dias, 
Nelson César Gonçalves Batista, Vasco 
António Pinhão Ramos Teles Touguinha e 
Bruno Miguel de Oliveira Nunes por não terem 
estado presentes na reunião a que respeita a 
ata). 
 
 
AATTAA  DDAA  9966ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0099..0088  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Presidente 
da Câmara, as senhoras Vereadoras Paula 
Alexandra Flora da Costa Magalhães 
Bernardo, Maria João Marques Libório e 
Ermita Maria Ferreira de Castro e os senhores 
Vereadores Nelson César Gonçalves Batista, 
Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, Bruno Miguel de Oliveira Nunes e 
Paulo Rui Luis Amado por não terem estado 
presentes na reunião a que respeita a ata). 
 
 
AATTAA  DDAA  9977ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002211..0099..2222  
 
(Aprovada por unanimidade, não tendo 
participado na votação o Senhor Presidente 
da Câmara, as senhoras Vereadoras Paula 
Alexandra Flora da Costa Magalhães 

Bernardo, Maria João Marques Libório e 
Ermita Maria Ferreira de Castro e os senhores 
Vereadores Nelson César Gonçalves Batista, 
Vasco António Pinhão Ramos Teles 
Touguinha, Bruno Miguel de Oliveira Nunes e 
Paulo Rui Luis Amado por não terem estado 
presentes na reunião a que respeita a ata). 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445544//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  RREEGGIIMMEENNTTOO  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. No passado dia 14 de outubro de 2021, no 

Pavilhão Desportivo da Escola Básica 
Bartolomeu Dias, em Sacavém, ocorreu, nos 
termos do artigo 60.º da Lei n.º 169/99, de 18 
de setembro, na sua atual redação, a 
instalação do novo órgão Câmara Municipal 
de Loures e verificação da identidade e 
legitimidade dos eleitos nesse órgão; 
 

B. Nos termos da alínea a) do artigo 39.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, compete à 
Câmara Municipal elaborar e aprovar o seu 
Regimento; 
 

C. O regimento assume a natureza de um 
instrumento normativo de elevada importância 
que, para o efeito, deve conter as regras 
essenciais sobre o funcionamento do órgão 
executivo do município de modo promover 
uma maior eficácia operacional no seu 
funcionamento.  
 

D. Se torna necessário a aprovação do novo 
Regimento da Câmara Municipal de Loures, 
de modo a disciplinar o funcionamento do 
órgão executivo do Município de Loures, com 
referência ao novo mandato 2021-2025.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea a) do artigo 39.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 
redação, aprovar o Regimento que define o 
funcionamento da Câmara Municipal, com a 
redação em anexo. 
 
Loures, 15 de outubro de 2021 
 

(…) 
 
 

DELIBERAÇÕES 
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REGIMENTO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 
LOURES 

 
A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, estatui na alínea a) do artigo 39.º 
do seu Anexo I que compete à Câmara Municipal 
elaborar e aprovar o Regimento que defina o seu 
funcionamento. Assim, nos termos da aludida 
disposição legal, a Câmara Municipal de Loures 
aprova o seguinte Regimento para o mandato 
autárquico 2021-2025: 
 

Artigo 1.º 
Reuniões 

 
1. As reuniões da Câmara Municipal realizam-se 

no Palácio dos Marqueses da Praia e de 
Monforte, na Mealhada, em Loures, podendo 
ocorrer noutro local do Município, ou através 
de meios telemáticos quando legalmente 
permitidas, por decisão do Presidente da 
Câmara. 
 

2. As reuniões da Câmara Municipal podem ser 
ordinárias e extraordinárias. 

3. As reuniões ordinárias terão periodicidade 
quinzenal, realizando-se às quartas-feiras, 
com início às 14:30 horas, com caráter 
público, exceto se o Presidente da Câmara 
entender que o não devam ter. 
 

4. O disposto no número anterior é objeto de 
publicitação por edital e deve constar em 
permanência no sítio da Internet do Município, 
considerando-se convocados todos os 
membros da Câmara Municipal. 
 

5. As alterações ao dia e hora das reuniões 
devem ser devidamente justificadas e 
comunicadas a todos os membros do órgão 
com três dias de antecedência. 
 

6. As reuniões extraordinárias não terão caráter 
público, a menos que seja expressamente 
decidido pelo Presidente da Câmara que o 
devam ter.  
 

7. As reuniões da Câmara Municipal que 
respeitem à elaboração ou aprovação de 
qualquer categoria de instrumentos de 
planeamento territorial, são sempre públicas.  
 

8. A utilização de meios telemáticos na 
realização das reuniões deve constar de forma 
expressa no edital de convocação.  

 
 
 
 
 

Artigo 2.º 
Competência do Presidente da Câmara 

 
1. Compete ao Presidente da Câmara, além de 

outras funções que lhe estejam atribuídas, 
abrir e encerrar as reuniões, estabelecer e 
distribuir a Ordem do Dia, dirigir os trabalhos, 
assegurar o cumprimento das leis e a 
regularidade das deliberações e convocar, nos 
casos previstos no n.º 5 do artigo anterior, as 
reuniões ordinárias da Câmara Municipal para 
o dia e hora marcados e enviar a ordem do dia 
a todos os outros membros. 
 

2. O Presidente da Câmara pode, ainda, 
suspender ou encerrar antecipadamente as 
reuniões, quando circunstâncias excecionais o 
justifiquem, mediante decisão fundamentada, 
a incluir na ata da reunião. 
 

3. As decisões tomadas sobre a direção dos 
trabalhos podem ser revogadas em recurso 
imediatamente interposto e votado 
favoravelmente por maioria de dois terços dos 
membros com direito de voto.  
 

4. O Presidente da Câmara, ou quem o substituir, 
pode reagir judicialmente contra deliberações 
tomadas pela Câmara Municipal quando as 
considere ilegais, impugnando atos 
administrativos ou normas regulamentares ou 
pedindo a declaração de ilegalidade por 
omissão de normas, bem como requerer as 
providências cautelares adequadas. 

 
Artigo 3.º 

Convocação das reuniões extraordinárias 
 

1. As reuniões extraordinárias são convocadas 
pelo Presidente da Câmara, por sua iniciativa 
ou a requerimento de, pelo menos, um terço 
dos respetivos membros, com indicação 
expressa e especificada dos assuntos a tratar 
na reunião. 
 

2. As reuniões extraordinárias são convocadas 
com, pelo menos, 2 (dois) dias de 
antecedência e são objeto de publicitação por 
edital devendo constar no sítio da Internet do 
Município. 
 

3. O Presidente da Câmara convoca a reunião 
para um dos oito dias subsequentes à receção 
do requerimento referido no n.º 1 do presente 
artigo.  
 

4. No caso de não convocação da reunião 
referida no número anterior pelo Presidente da 
Câmara, podem os requerentes efetuá-la 
diretamente, com invocação dessa 
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circunstância, expedindo convocatória para os 
endereços eletrónicos de todos os membros 
do órgão, com antecedência mínima de 2 
(dois) dias.  

 
Artigo 4.º 

Ordem do Dia 
 

1. A Ordem do Dia é estabelecida pelo 
Presidente da Câmara, sendo objeto de 
deliberação os assuntos nela incluídos.   
 

2. No caso previsto no número 4 do artigo 
anterior, a competência conferida no número 1 
ao Presidente da Câmara é devolvida aos 
membros do executivo municipal que 
convoquem a reunião. 
 

3. A Ordem do Dia de cada reunião ordinária, 
com as respetivas propostas, é disponibilizada 
aos membros da Câmara Municipal, com a 
antecedência mínima de 3 (três) dias úteis 
sobre a data da reunião, através da aplicação 
“ACESSO À ORDEM DO DIA”, disponível nos 
sítios da Intranet e da Internet do Município de 
Loures.  
 

4. É enviada mensagem de correio eletrónico 
para os endereços eletrónicos dos membros 
do Executivo Municipal a informar da 
disponibilidade para consulta da Ordem do Dia 
e respetivas propostas de deliberação na 
aplicação informática. 
 

5. O acesso às propostas é restrito ao Presidente 
da Câmara, e restantes membros do Executivo 
e utilizadores credenciados. 
 

6. Após deliberação, as propostas com o 
resultado da votação, ficam disponíveis na 
aplicação informática “ACESSO À ORDEM DO 
DIA”. 
 

7. As comunicações a realizar aos membros do 
Executivo para as quais a lei prevê a utilização 
de protocolo serão efetuadas por via 
informática, nos termos previstos no n.º 4.  

 
Artigo 5.º 
Propostas 

 
1. As propostas são elaboradas de acordo com o 

modelo constante do ANEXO I ao presente 
Regimento e devem ser sempre 
fundamentadas, quer de facto quer de direito, 
devem mencionar os documentos anexos que 
são sua parte integrante, bem como 
expressamente referir, caso seja aplicável, a 
necessidade de aprovação pela Assembleia 
Municipal. 

 
2. A parte deliberativa das propostas, quando as 

mesmas abrangem mais do que um assunto 
para deliberação, deve ser expressamente 
numerada com indicação dos vários pontos a 
deliberar. 
 

3. Os anexos devem apresentar-se de forma 
sistematizada, legível e com correta 
identificação dos autores das informações ou 
pareceres, apresentando as páginas 
numeradas. 
 

4. As propostas devem ser acompanhadas de 
todas as peças que as instruem, em suporte 
digital e textual de modo editável. 
 

5. Sempre que a proposta respeite a um assunto 
que implique a realização de despesa, deve a 
mesma incluir informação contabilística. 
 

6. Com vista à elaboração da Ordem do Dia, são 
remetidas, eletronicamente através do seu 
registo na aplicação “ACESSO À ORDEM DO 
DIA”, as propostas de deliberação e respetivos 
anexos, com a antecedência mínima de 5 
(cinco) dias úteis relativamente à data da 
realização da reunião.  
 

7. O original da proposta de deliberação ou dois 
exemplares, no caso de a proposta carecer da 
aprovação pela Assembleia Municipal, e os 
originais dos Documentos Previsionais, dos 
Documentos de Prestação de Contas, 
Orçamentos e Regulamentos Municipais, para 
além do registo na aplicação informática, 
deverão ser enviados em formato papel ao 
Serviço de Apoio às Reuniões de Câmara.  

 
Artigo 6.º 

Períodos das reuniões 
 

1. Cada reunião ordinária compreende os 
seguintes períodos:  
 

a) “ANTES DA ORDEM DO DIA”, destinado ao 
tratamento de assuntos gerais de interesse do 
município; 
 

b) “ORDEM DO DIA”, para discussão e votação 
de propostas de deliberação.  
 

2. Nas reuniões extraordinárias não haverá 
período “ANTES DA ORDEM DO DIA”, 
deliberando a Câmara Municipal apenas sobre 
as matérias para que haja sido expressamente 
convocada.  
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Artigo 7.º 
Período de Antes da Ordem do Dia 

 
O período de “ANTES DA ORDEM DO DIA” tem 
lugar no início da reunião, e tem a duração 
máxima de 60 (sessenta) minutos. 
 

Artigo 8.º 
Período da Ordem do Dia 

 
Antes da votação das propostas, qualquer 
membro da Câmara Municipal poderá requerer a 
interrupção dos trabalhos pelo período máximo de 
cinco minutos. 
 

Artigo 9.º 
Quórum 

 
1. As reuniões só podem realizar-se com a 

presença da maioria do número legal dos 
membros da Câmara. 
 

2. Quando não se verifique, na primeira 
convocação, o quórum previsto no número 
anterior, deve ser convocada nova reunião, 
que tem a natureza da anterior, com um 
intervalo mínimo de 24 horas.  

 
Artigo 10.º 

Apresentação de propostas 
 

A apresentação, por qualquer membro da 
Câmara Municipal, de propostas alternativas às 
constantes na Ordem do Dia, deverá ser 
efetuada, preferencialmente, até ao início da 
reunião de Câmara.  
 

Artigo 11.º 
Formas de votação 

 
1. As deliberações são antecedidas de discussão 

das respetivas propostas sempre que qualquer 
membro da Câmara Municipal mostre 
interesse, e são tomadas por votação nominal, 
não contando as abstenções para o 
apuramento da maioria.  
 

2. O Presidente da Câmara vota em último lugar. 
 

3. Qualquer membro da Câmara Municipal 
poderá requerer que a votação seja efetuada 
por votação secreta.  

4. As deliberações que envolvam a apreciação 
de comportamentos ou de qualidades de 
qualquer pessoa são tomadas por votação 
secreta e, em caso de dúvida, a Câmara 
delibera sobre a forma da votação. 
 

5. Nas reuniões a realizar através de meios 
telemáticos, são garantidos os meios 

tecnológicos necessários de confidencialidade 
para a tomada da deliberação, por votação 
secreta, caso tal modo de votação deva ter 
lugar.  
 

6. É admitida a votação de propostas em 
alternativa, caso em que são contados apenas 
os votos positivos.  
 

7. Em caso de empate na votação, o Presidente 
da Câmara tem voto de qualidade, ou, sendo 
caso disso, de desempate, salvo se a votação 
se tiver efetuado por escrutínio secreto.  
 

8. No caso de empate por votação secreta, 
procede-se imediatamente a nova votação e, 
se o empate se mantiver, adia-se a 
deliberação para a reunião seguinte.  
 

9. Se, na primeira votação da reunião seguinte, 
se mantiver o empate, procede-se a votação 
nominal.  

 
10. A parte deliberativa da proposta, quando 

constituída por mais do que um assunto, pode 
ser votada ponto a ponto, desde que tal seja 
requerido por qualquer membro e aprovado 
pela Câmara. 

 
11. O adiamento de propostas agendadas para 

cada reunião só pode ocorrer desde que a 
maioria dos membros da Câmara a tal não se 
oponha. 

 
Artigo 12.º 

Registo na ata de voto de vencido 
 

1. Qualquer membro da Câmara Municipal 
poderá fazer constar da ata o seu voto de 
vencido e as respetivas razões justificativas. 
 

2. Nos casos em que o membro da Câmara 
Municipal opte pela apresentação de 
declaração escrita, esta deverá ser entregue, 
no Serviço de Apoio às Reuniões da Câmara 
Municipal, no prazo máximo de 3 (três) dias 
após a realização da reunião.  
 

3. Quando se trate de pareceres a dar a outras 
entidades, as deliberações são sempre 
acompanhadas das declarações de voto 
apresentadas.  

 
Artigo 13.º 

Pedidos de esclarecimento 
 

1. O pedido de esclarecimento formulado por 
qualquer membro da Câmara Municipal deve 
ser apresentado logo que finde a intervenção 
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que o suscitou, sendo respondido pela 
respetiva ordem de inscrição.  
 

2. O uso da palavra para pedido de 
esclarecimento, e apresentação da resposta 
respetiva, devem ser realizados de forma 
sintética e restringir-se à matéria constante do 
assunto em debate.  

 
Artigo 14.º 

Reações contra ofensas à honra ou 
consideração 

 
1. Sempre que um membro da Câmara considere 

que foram proferidas expressões ofensivas da 
sua honra ou consideração pode, para se 
defender, usar da palavra por tempo não 
superior a cinco minutos. 
 

2. O autor das expressões consideradas 
ofensivas pode dar explicações por tempo não 
superior a cinco minutos. 

 
Artigo 15.º 
Protestos 

 
1. A cada membro da Câmara, sobre a mesma 

matéria, só é permitido um protesto. 
 

2. O tempo para formulação do protesto não 
pode ser superior a cinco minutos. 
 

3. Não são admitidos protestos a pedidos de 
esclarecimentos e às respetivas respostas. 
 

4. Não são admitidos contraprotestos.  
 

Artigo 16.º 
Intervenção do público 

 
1. Nas reuniões ordinárias públicas, após a 

aprovação dos assuntos constantes da ordem 
do dia, existirá um período para a intervenção 
do público para comunicar ou pedir 
informações, ou expressar opiniões, sobre 
assuntos relevantes da competência da 
Câmara. 
 

2. O período de intervenção do público, a que se 
refere o número anterior, consiste na 
atribuição de um período de 10 (dez) minutos 
para cada munícipe. 
 

3. A intervenção do público depende de prévia 
inscrição a ser feita até à segunda-feira 
anterior à data da realização da reunião, 
mediante o preenchimento do impresso 
constante do ANEXO II ao presente 
Regimento, no qual será identificado, de forma 
sumária, o assunto a tratar, ou através de 

inscrição efetuada na plataforma informática 
Balcão Único do Município de Loures. 
 

4. Nas reuniões extraordinárias que venham a 
assumir carácter público, pode ser decidido 
pelo Presidente a existência de um período 
para intervenção do público que, nesse caso, 
carece de prévia inscrição com uma 
antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) 
horas sobre a data da reunião, através dos 
meios identificados no número anterior.  
 

5. A inscrição prévia é dispensada quando as 
intervenções tenham por objeto solicitar 
esclarecimento sobre assuntos constantes da 
ordem do dia dessa Reunião de Câmara. 
 

6. A título excecional, atendendo à natureza do 
assunto, a Câmara Municipal pode deliberar 
aceitar a inscrição para intervenção, com 
dispensa das regras definidas nos números 
anteriores.  
 

7. A nenhum cidadão é permitido intrometer-se 
nas discussões, aplaudir ou reprovar as 
opiniões emitidas, as votações feitas ou as 
deliberações tomadas.  
 

8. Nas reuniões públicas realizadas através de 
meios telemáticos, havendo lugar ao período 
de intervenção do público, será assegurada 
por videoconferência ou outros meios 
telemáticos, estando sujeita a prévia inscrição, 
nos termos previstos no n.º 4 do presente 
artigo, devendo, para esse efeito, ser indicado 
o endereço eletrónico para envio de convite 
opcional para participação.  
 

9. Não sendo possível o recurso, pelo público, a 
ferramentas telemáticas para efeitos do 
número anterior, os pedidos de informação 
podem, em alternativa, ser apresentados, por 
escrito, nos termos previstos no n.º 4 do 
presente artigo, sendo respondidos no período 
de intervenção do público da reunião. 

 
Artigo 17.º 

Casos de Impedimento 
 

1. Nenhum membro da Câmara pode intervir em 
procedimento administrativo ou em ato ou 
contrato de direito público ou privado do 
Município de Loures, nos casos previstos no 
número 1 do artigo 69.º do Código do 
Procedimento Administrativo. 
 

2. A arguição e declaração do impedimento 
seguem o regime previsto nos artigos 70.º, 
71.º e 72.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 
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3. Os membros da Câmara devem pedir 
dispensa de intervir no procedimento ou em 
ato ou contrato de direito público ou privado do 
Município de Loures quando ocorra 
circunstância pela qual possam razoavelmente 
duvidar seriamente da imparcialidade da sua 
conduta ou decisão, designadamente quando 
ocorram as circunstâncias previstas no artigo 
73.º do Código do Procedimento 
Administrativo. 
 

4. À formulação do pedido de escusa ou 
suspeição aplica-se o regime constante dos 
artigos 74.º e 75.º do Código do Procedimento 
Administrativo.  

 
Artigo 18.º 

Atas 
 

1. De cada reunião é lavrada ata que contém um 
resumo do que de essencial nela se tiver 
passado, indicando, designadamente, a data e 
o local da reunião, ou se foi realizada através 
de meios telemáticos, a ordem do dia, os 
membros presentes e ausentes, os assuntos 
apreciados, as deliberações tomadas e a 
forma e o resultado das respetivas votações, 
as decisões do Presidente da Câmara e, bem 
assim, o facto de a ata ter sido lida e 
aprovada. 
 

2. A elaboração das atas é assegurada pelo 
Serviço de Apoio às Reuniões de Câmara e 
são assinadas, após aprovação, pelo 
Presidente da Câmara e pelo trabalhador que 
secretariou a reunião. 
 

3. As atas ou os textos das deliberações mais 
importantes podem ser aprovadas em minuta 
sintética, no final da reunião, desde que tal 
seja deliberado pela maioria dos membros 
presentes, sendo o seu texto previamente 
distribuído por todos os membros que 
participaram na reunião, a qual é assinada, 
após aprovação, pelo Presidente da Câmara e 
por quem a lavrou, sendo depois transcrita 
com maior concretização e novamente 
submetida a aprovação. 
 

4. Não participam na aprovação da ata os 
membros do Executivo que não tenham 
estado presentes na reunião a que ela 
respeita. 
 

5. Das atas podem ser passadas, a pedido dos 
interessados, certidões ou cópias 
autenticadas, nos termos dos artigos 83.º e 

84.º do Código do Procedimento 
Administrativo.  

Artigo 19.º 
Publicidade das deliberações 

 
As deliberações da Câmara Municipal destinadas 
a ter eficácia externa são publicadas no Boletim 
de Deliberações e Despachos Loures Municipal e 
no sítio da Internet do Município de Loures, sem 
prejuízo do disposto no artigo 56.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.  

 
Artigo 20.º 

Espaço para órgãos de comunicação social 
 

Deverá ser definido um espaço próprio na sala 
onde decorrerem as reuniões para utilização 
específica por parte dos órgãos de comunicação 
social. 

 
Artigo 21.º 

Captação e difusão de imagens 
 

1. A gravação das intervenções dos membros da 
Câmara e a captação de imagens na sala 
onde decorrerem as reuniões da 
Câmara para divulgação pública, depende 
de autorização prévia do Presidente da 
Câmara e, cumulativamente, do 
consentimento prévio dos participantes, 
podendo qualquer membro ou participante 
recusar a autorização da recolha da gravação 
da intervenção ou da imagem a título 
individual.  
 

2. O regime definido no número anterior não é 
aplicável aos órgãos de comunicação social, 
os quais deverão, todavia, informar 
previamente o Presidente da Câmara, da 
respetiva presença nas reuniões de Câmara. 
 

3. O tratamento dos dados pessoais no âmbito 
do registo dos participantes ou da eventual 
gravação das intervenções é realizado nos 
termos da Ficha de Informação sobre 
Tratamento de Dados nas Reuniões da 
Câmara e nos termos da Política de Proteção 
de Dados que se encontra acessível em 
www.cm-loures.pt. 

 
Artigo 22.º 

Entrada em vigor 
 

O presente Regimento entra em vigor após a sua 
publicação. 
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ANEXO I 

(Modelo de Proposta de Deliberação - tipo de letra: calibri) 

  

PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO 
(tamanho letra 14) 

 

Considerando que: (tamanho 11)  

A. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto; 

B. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

C. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto. 

 

Tenho a honra de propor: (com expressa menção do fundamento legal)  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo (legislação), aprovar/submeter texto texto 

texto texto texto texto texto texto.  

 

No caso de proposta de mais do que uma deliberação,  

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da (legislação), aprovar/submeter:  

1. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.  

2. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto 

texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.  

3. Texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto texto.  

 

Loures, ___de ___________ de _____  

O Presidente da Câmara/ O(A) Vereador(a) 

 

(Assinatura) 

Anexo: Texto, texto, texto (tamanho letra 9)  
Informação Contabilística 

 

Cabimento N.º 

 

Compromisso N.º 

     / 

 

     / 

 

Valor  

 

Valor 

       .   .   , 00€ 

 

        .   .   , 00€ 

Envio DGF para 
  Pagamento 

  Pagamento em data a indicar pela U.O. proponente 
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ANEXO II 

 
INSCRIÇÃO PARA INTERVENÇÃO EM REUNIÃO DE CÂMARA 

   
Exmº. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Loures 

 Dados do Requerente  

Nome:  

NIF:  

Morada:  

Código Postal:  

Telefone/Telemóvel: 

E-mail:  

  
Vem solicitar a V. Exa., nos termos do Regimento da Câmara Municipal de Loures, a inscrição para intervenção em 
Reunião de Câmara. 

  
Dados da Reunião  
Data da Reunião:  

Especificação do Pedido  
Descreva claramente o assunto para o qual pretende intervir:  

 

 

Todas as reuniões da Câmara Municipal são filmadas e transmitidas online. Caso o participante não autorize a 
filmagem ou a transmissão online da sua intervenção deverá informar os serviços da Câmara.   
 
Tratamento de Dados Pessoais: 

Ao proceder ao registo de inscrição para intervenção em Reunião da Câmara estou consciente de que a Câmara de 
Loures procede ao tratamento dos dados pessoais para efeitos de gestão das intervenções, com base no 
cumprimento de obrigações de transparência ou de prossecução de interesses legítimos de gestão de acessos, 
sendo o tratamento de dados realizado nos termos da Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados nas 

Reuniões da Câmara e nos termos da Política de Proteção de Dados que se encontra acessível em www.cm-

loures.pt. Os titulares de dados podem apresentar pedidos de esclarecimento, reclamações, comunicações de 
incidentes ou pedidos de exercício de direitos, designadamente de acesso, retificação, oposição ou limitação do 
tratamento, apagamento e retirada do consentimento, através de contacto com o Encarregado da Proteção de Dados 

pelo e-mail protecaodedados@cm-loures.pt.  

 
[  ] Não autorizo [  ] Autorizo a Câmara Municipal de Loures à filmagem e transmissão online da minha intervenção na 
Reunião da Câmara. 

Observações  

 

Morada Praça da Liberdade | 2674-501 Loures    NIF 501 294 996    Telefone 211 150 100    Email geral@cm-loures.pt 

Data:  
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FICHA DE INFORMAÇÃO E CONSENTIMENTO SOBRE TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS 
 

REUNIÕES DA CÂMARA MUNICIPAL 
 
O Município de Loures procede, no exercício das suas atribuições, a atividades de gestão das inscrições, participações 

e intervenções nas Reuniões públicas da Câmara, com tratamento dos dados pessoais dos participantes e, em 
geral, de todas as pessoas interessadas nas suas iniciativas, de acordo com as normas aplicáveis no âmbito da 
proteção de dados ou da segurança da informação, designadamente, o Regulamento Geral sobre a Proteção de 
Dados e a Lei de Execução do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, sendo o tratamento de dados 
realizado nos seguintes parâmetros:  

 

1. Responsável pelo tratamento: Município de Loures (doravante designada por Município ou CM-Loures), com o NIPC 
501 294 996, com sede na Praça da Liberdade, 2674-501 Loures, Telefone: 211150100, Fax: 211151709, E-Mail: 
geral@cm-loures.pt  e Sítio eletrónico: http://www.cm-loures.pt . 

2. Contactos do Encarregado da Proteção de Dados: o responsável pelo tratamento dispõe de um correio eletrónico 
específico para efeitos de proteção de dados pessoais, estando o Encarregado da Proteção de Dados disponível 
através do endereço protecaodedados@cm-loures.pt . 

3. Categorias de titulares de dados: participantes nas Reuniões da Câmara e todos os cidadãos interessados ou 
participantes nas atividades desenvolvidas no âmbito dessas Reuniões realizadas pelo Município nos seus domínios de 
competência. 

4. Dados pessoais a tratar: categorias gerais de dados do participante ou interessado, tais como dados de identificação 
civil ou fiscal, dados de habilitações académicas, dados de contacto e dados eventualmente referentes à intervenção 
nas Reuniões, bem como, sempre que as Reuniões sejam objeto de gravação de imagem e transmissão em linha, 
categorias especiais de dados pessoais, tais como dados biométrico, sempre que tal tratamento seja considerado 
necessário, proporcional e adequado à prossecução das finalidades das Reuniões. 

5. Contexto e finalidade do tratamento: os dados pessoais dos titulares são tratados exclusivamente para as finalidades 
de gestão das inscrições e gestão das participações e intervenções, bem como para informação, divulgação e 
transparência sobre as atividades realizadas nas Reuniões públicas da Câmara. 

6. Fundamento jurídico: o tratamento dos dados tem como fundamento, consoante as situações concretas, o 
consentimento expresso do titular dos dados, a gestão do relacionamento, o cumprimento de obrigações legais ou a 
prossecução de interesses legítimos de gestão de acessos, sendo o fundamento especificado em cada uma das 
atividades concretamente realizadas pelo Município. 

7. Consequências do não fornecimento dos dados: sempre que o fundamento da legitimidade do tratamento dos dados 
é o consentimento, o titular dos dados não está obrigado a permitir o tratamento dos dados pessoais, pelo que, não 
consentindo, ou retirando posteriormente o consentimento previamente prestado, não serão os mesmos objeto de 
tratamento, sendo, neste último caso, após o pedido, apagados os dados pessoais em referência, ou cancelando-se a 
respetiva utilização para efeitos acessórios, dependendo da vontade expressa do titular dos dados, sem afetar, contudo, 
a legalidade das operações entretanto realizadas até à data da retirada do consentimento. 

8. Destinatários: o responsável pelo tratamento procede ao tratamento por si (através de profissionais sujeitos à 
obrigação de sigilo profissional) ou por sua conta, através de subcontratantes credenciados para a prestação de 
serviços por si selecionados e vinculados a estritas medidas técnicas e organizativas ajustadas à proteção dos dados 
pessoais. 

9. Medidas de segurança: estão implementadas as medidas de segurança técnica e organizativa consideradas 
adequadas para assegurar um nível de segurança do tratamento dos dados adequado ao risco.  

10. Local de recolha de dados: os dados são recolhidos por técnicos designados pelo Município, através de formulários 
em papel ou digitais, estando garantida a privacidade ou confidencialidade da sua recolha e a respetiva integridade, 
qualidade e exatidão dos dados. 

11. Prazo de conservação: sem prejuízo das situações excecionais de prorrogação do prazo de conservação previstos na 
lei ou consideradas necessárias para a defesa de direitos ou interesses legítimos, bem como das situações de retirada 
do consentimento, apagamento, oposição ou limitação do tratamento, que produzem efeitos imediatos sem afetar, 
contudo, a legalidade das operações entretanto realizadas, os dados pessoais tratados são conservados pelo período 
necessário à execução de cada uma das concretas iniciativas do Município, findo o qual serão apagados. 

12. Comunicação de dados: com exceção das situações de obrigatoriedade legal de comunicação de dados, não existem 
operações de comunicação de dados, não sendo os dados pessoais comunicados a terceiros. Contudo, prestado que 
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seja o consentimento para o tratamento dos dados, estes poderão ser objeto de operações de divulgação ou 
transmissão em linha, no caso específico das gravações e transmissão das Reuniões públicas da Câmara. 

13. Interconexão de dados e decisões automatizadas: não são realizadas operações de interconexão de dados 
pessoais. 

14. Transferências internacionais de dados pessoais: não são realizadas operações de transferência de dados pessoais 
de candidatos para um país terceiro ou uma organização internacional. 

15. Tratamentos e suportes: os dados pessoais são recolhidos por um técnico do Município, sendo objeto de múltiplos 
tratamentos de caráter não automatizado e automatizado e sendo objeto de incorporação em diversos tipos de suportes 
analógicos ou digitais que sejam considerados necessários para alcançar as finalidades das atividades, sendo sempre 
tratados com confidencialidade, com exceção das situações em que os dados sejam objeto de divulgação ou 
transmissão em linha através de canais públicos ou de acesso livre. 

16. Direitos do titular dos dados: para além da retirada do consentimento, o titular dos dados tem o direito de solicitar ao 
responsável pelo tratamento o acesso, a retificação ou o apagamento dos seus dados pessoais, bem como a limitação 
ou a oposição ao tratamento e a portabilidade dos dados, nas condições previstas na lei.  

17. Direito de reclamação à autoridade de controlo: o titular dos dados pode sempre exercer, caso assim o considere 
necessário, o direito de apresentar reclamação à Comissão Nacional de Proteção de Dados (www.cnpd.pt). 

18. Endereço para exercício de direitos: para solicitar qualquer informação, apresentar reclamações ou requerer o 
exercício de direitos é favor contactar pelo endereço de correio eletrónico protecaodedaos@cm-loures.pt. 

19. Política de Proteção de Dados: as operações de tratamento de dados pessoais são realizadas de acordo com a 
Política de Proteção de Dados Geral que se encontra disponível em www.cm-loures.pt . 

20. Formulários de Recolha de Dados e Folhetos Informativos Especiais: os Formulários para recolha de dados 
pessoais e os Folhetos Informativos especiais que possam existir sobre as atividades a realizar nas Reuniões da 
Câmara estão disponíveis para consulta em qualquer Balcão de Atendimento do Município. 

 
Morada Praça da Liberdade | 2674-501 Loures    NIF 501 294 996    Telefone 211 150 100    Email geral@cm-loures.pt 

 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor do senhor Presidente da Câmara, das senhoras 
Vereadoras e do senhor Vereador eleitos pelo Partido Socialista, dos senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Social Democrata e do Senhor Vereador eleito pelo CHEGA. Abstiveram-se as senhoras 
Vereadoras e os senhores Vereadores eleitos pela Coligação Democrática Unitária. 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445555//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDOO  NNÚÚMMEERROO  DDEE  
VVEERREEAADDOORREESS  EEMM  RREEGGIIMMEE  DDEE  TTEEMMPPOO  
IINNTTEEIIRROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da Eleição dos Órgãos das 

Autarquias Locais, de 26 de setembro, e da 
subsequente instalação da Câmara Municipal 
de Loures, em 14 de outubro de 2021, importa 
fixar o número de Vereadores da Câmara 
Municipal em regime de tempo inteiro e em 
regime de meio tempo; 
 

B. Compete ao Presidente da Câmara, nos termos 
do número 1 do artigo 58.º da Lei n.º 169/99, 
de 18 de setembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, retificada 
pelas Declarações de Retificação n.º 4/2002, 
de 6 de fevereiro e 9/2002, de 5 de março, 
alterada pela Lei n.º 67/2007, de 31 de 
dezembro, Lei Orgânica n.º 1/2001, de 30 de 
março, e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, decidir sobre a existência de 
Vereadores em regime de tempo inteiro e de 

meio tempo e fixar o seu número, até ao limite 
de 3 (três); 
 

C. De modo a garantir uma administração 
autárquica eficaz, através da distribuição 
adequada de funções, importa que a Câmara 
Municipal, nos termos do n.º 2 do 
supramencionado artigo, delibere fixar o 
número de Vereadores em regime de tempo 
inteiro e a meio tempo em número superior ao 
limite legal mencionado no considerando 
anterior.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 

ao abrigo do disposto do n.º 2 do artigo 58.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua atual 
redação, fixar em 10 (dez) o número de 
Vereadores em regime de tempo inteiro, 
podendo ainda ser desempenhadas funções 
em regime de meio tempo, conforme 
designação a ocorrer oportunamente por 
despacho de designação do Presidente da 
Câmara;  
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2. Que a presente proposta produza efeitos a 15 
de outubro de 2021.  

 
Loures, 15 de outubro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445566//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Com a instalação dos novos titulares da 

Câmara Municipal para o mandato 
autárquico 2021-2025, caducam todas as 
delegações anteriormente efetuadas pela 
Câmara Municipal, por força da alínea b) do 
artigo 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual 
redação; 
 

B. A Câmara Municipal, enquanto órgão 
executivo colegial, dispõe de diversas 
competências próprias, sendo que o 
número e extensão das matérias da 
competência da Câmara Municipal 
impossibilita uma apreciação e tomada de 
decisão célere, em reunião deste órgão; 
 

C. A delegação de competências constitui um 
instrumento de simplificação destinado a 
conferir eficácia à gestão camarária; 
 

D. O artigo 34.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, 
conjugado com o artigo 44.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, 
prevê a possibilidade de delegação de parte 
das competências da Câmara no seu 
Presidente e, subsequentemente, deste nos 
Vereadores; 
 

E. Se torna imperioso recorrer à figura jurídica 
da delegação de competências, a qual 
constitui um decisivo instrumento de 
desconcentração administrativa, destinado 
a conferir eficácia à gestão e resposta útil 
às mais prementes necessidades 
operacionais, e desta forma reservar para 
as reuniões do órgão executivo as medidas 
de fundo e os atos de gestão com maior 

relevância para o Município e suas 
populações;  

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 34.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, retificada pelas 
Declarações de Retificação n.ºs 46-C/2013, de 1 
de novembro e n.º 50-A/2013, de 11 de 
novembro, e alterada pelas Leis n.º 25/2015, de 
30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, 
de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro de 
2016, 50/2018, de 16 de agosta e Lei n.º 66/2020, 
de 4 de novembro, conjugado com os artigos 44.º 
e 50.º do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, na sua atual redação, e das demais 
disposições legais e regulamentares a seguir 
identificadas, aprovar: 
 
1. A delegação no Presidente da Câmara, com 

a possibilidade de subdelegação nos 
Senhores Vereadores, com faculdade de 
subdelegação nos dirigentes dentro dos limites 
impostos pelo artigo 38.º do Anexo I da 
mencionada Lei n.º 75/2013, das seguintes 
competências legalmente atribuídas à Câmara 
Municipal: 
 
A. As competências atribuídas pelo n.º 1 do 

artigo 33.º do Anexo I da mencionada Lei 
n.º 75/2013: 

 
a) Executar as opções do plano e 

orçamento; 
 
b) Adquirir, alienar ou onerar bens imóveis 

de valor até 1000 vezes a RMMG; 
 
c) Discutir e preparar com os 

departamentos governamentais, área 
metropolitana e freguesias os contratos 
de delegação de competências; 

 
d) Assegurar a integração da perspetiva de 

género em todos os domínios de ação 
do município, designadamente através 
da adoção de planos municipais para a 
igualdade; 

 
e) Colaborar no apoio a programas e 

projetos de interesse municipal, em 
parceria com entidades da 
administração central; 

 
f) Assegurar, incluindo a possibilidade de 

constituição de parcerias, o 
levantamento, classificação, 
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administração, manutenção, 
recuperação e divulgação do património 
natural, cultural, paisagístico e 
urbanístico do município, incluindo a 
construção de monumentos de interesse 
municipal; 

 
g) Participar na prestação de serviços e 

prestar apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com as 
entidades competentes da 
administração central e com instituições 
particulares de solidariedade social, nas 
condições constantes de regulamento 
municipal; 

 
h) Ordenar, precedendo vistoria, a 

demolição total ou parcial ou a 
beneficiação de construções que 
ameacem ruína ou constituam perigo 
para a saúde ou segurança das 
pessoas; 

 
i) Emitir licenças, registos e fixação de 

contingentes relativamente a veículos, 
nos casos legalmente previstos; 

 
j) Exercer o controlo prévio, 

designadamente nos domínios da 
construção, reconstrução, conservação 
ou demolição de edifícios, assim como 
relativamente aos estabelecimentos 
insalubres, incómodos, perigosos ou 
tóxicos; 

 
k) Executar as obras, por administração 

direta ou empreitada; 
 
l) Alienar bens móveis; 
 
m) Criar, construir e gerir instalações, 

equipamentos, serviços, redes de 
circulação, de transportes, de energia, 
de distribuição de bens e recursos 
físicos integrados no património do 
município ou colocados, por lei, sob 
administração municipal; 

 
n) Promover e apoiar o desenvolvimento 

de atividades e a realização de eventos 
relacionados com a atividade económica 
de interesse municipal; 

 
o) Assegurar, organizar e gerir os 

transportes escolares; 
 
p) Proceder à captura, alojamento e abate 

de canídeos e gatídeos; 

 
q) Decidir sobre a deambulação e extinção 

de animais considerados nocivos; 
 
r) Declarar prescritos a favor do município, 

após publicação de avisos, os jazigos, 
mausoléus ou outras obras, assim como 
sepulturas perpétuas instaladas nos 
cemitérios propriedade municipal, 
quando não sejam conhecidos os seus 
proprietários ou relativamente aos quais 
se mostre que, após notificação judicial, 
se mantém desinteresse na sua 
conservação e manutenção, de forma 
inequívoca e duradoura; 

 
s) Participar em órgãos de gestão de 

entidades da administração central; 
 
t) Designar os representantes do município 

nos conselhos locais; 
 
u) Participar em órgãos consultivos de 

entidades da administração central; 
 
v) Administrar o domínio público municipal; 
 
w) Deliberar sobre o estacionamento de 

veículos nas vias públicas e demais 
lugares públicos; 

 
x) Estabelecer a denominação das ruas e 

praças das localidades e das 
povoações, após parecer da 
correspondente junta de freguesia; 

 
y) Estabelecer as regras de numeração 

dos edifícios; 
 
z) Decidir sobre a administração dos 

recursos hídricos que integram o 
domínio público do município; 

 
aa) Enviar ao Tribunal de Contas as 

contas do município; 
 
bb) Dar cumprimento ao Estatuto do 

Direito de Oposição; 
 
cc) Promover a publicação de documentos 

e registos, anais ou de qualquer outra 
natureza, que salvaguardem e 
perpetuem a história do município; 

 
dd) Assegurar o apoio adequado ao 

exercício de competências por parte 
do Estado. 
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B. Nos termos do artigo 39.º do Anexo I da Lei 

n.º 75/2013: 
 

a) Executar e velar pelo cumprimento das 
deliberações da Assembleia Municipal; 

 
b) Proceder à marcação e justificação das 

faltas dos membros da Câmara. 
 

C.  No âmbito da Contratação Pública: 
 
C.1. Autorizar a realização de despesas 

inerentes ao contrato a celebrar, até 
ao limite de 350.000,00€ (trezentos e 
cinquenta mil euros), com faculdade 
de subdelegação nos Senhores 
Vereadores até ao limite de 
100.000,00€ (cem mil euros), 
relativamente à locação, aquisição de 
bens móveis e serviços e empreitadas 
de obras púbicas, bem como aprovar 
os projetos e as peças dos 
procedimentos de formação dos 
contratos, e, também a consequente 
adjudicação, aprovação da minuta do 
contrato e outorga dos consequentes 
contratos, nos termos estatuídos nas 
alíneas f) e dd) do n.º 1 do artigo 33.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, e 
na alínea b) do n.º 1 do artigo 18º 
conjugada com o n.º 2 do artigo 29.º, 
ambos do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 
de junho, na sua atual redação, e do 
artigo 109.º do referido Código dos 
Contratos Públicos aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, com a atual redação, ficando, 
igualmente, delegadas as 
competências seguintes: 

 
C.1.1. As restantes que o citado 

Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 
29 de janeiro, com a redação 
em vigor, confere ao órgão 
competente para a decisão de 
contratar, entidade 
adjudicante, contraente 
público e ao dono da obra e 
ainda praticar todos os atos 
preparatórios e instrumentais 
inerentes à fase de formação e 
à fase de execução dos 
contratos; 

 
C.1.2. Nas situações em que seja 

ainda aplicável, todas as 

cometidas pelo Decreto-Lei 
n.º 59/99, de 2 de março, ao 
dono da obra, sem prejuízo do 
limite estabelecido no ponto 
C.1.; 

 
C.1.3. Nos casos em que seja ainda 

aplicável, todas as atribuídas 
pelo Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, à entidade 
adjudicante, sem prejuízo do 
limite estabelecido no Ponto 
C.1. 

 
C.2. Na formação de procedimentos 

contratuais com locação e aquisição 
de bens móveis e serviços e 
empreitadas de obras públicas de 
valor superior a 350.000,00 
(trezentos e cinquenta mil euro), e 
até ao limite de 748.196,85€ 
(setecentos e quarenta e oito mil, 
cento e noventa e seis euro e oitenta 
e cinco cêntimos), delega-se:  

 
C.2.1. A competência para a 

prestação de 
esclarecimentos 
necessários à boa 
compreensão e 
interpretação das peças do 
procedimento solicitados 
pelos interessados na fase 
de apresentação de 
propostas, nos termos do 
n.º 1 e alínea a) do n.º 5 do 
artigo 50.º do Código dos 
Contratos Públicos, 
aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua atual 
redação; 

 
C.2.2. A competência para a 

aprovação da retificação de 
erros e omissões às peças 
do procedimento, exceto a 
competência para a 
aprovação de erros e 
omissões que impliquem a 
alteração do valor base do 
procedimento, nos termos 
do n.º 2 e n.º 3 e alínea b) 
do n.º 5 do artigo 50.º do 
referido Código dos 
Contratos Públicos; 

 
C.2.3. A competência para a 

aprovação da prorrogação 
do prazo fixado para 
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apresentação das 
propostas e candidaturas, 
nos termos do n.º 4 do 
artigo 64.º e n.º 3 do artigo 
175.º, a competência para 
a prorrogação do prazo 
para confirmação de 
compromissos assumidos 
por terceiros, nos termos 
do artigo 92.º, bem como a 
prorrogação do prazo de 
execução da obra 
decorrente da execução da 
obra, decorrente da 
execução de trabalhos 
complementares, nos 
termos do artigo 374.º do 
referido Código dos 
Contratos Públicos, exceto 
em quaisquer das 
situações referidas, da 
prorrogação do prazo 
resulte um agravamento 
dos encargos previstos 
com a execução do contato 
para o Município; 

 
C.2.4. Nas empreitadas, a 

competência para 
adjudicação de trabalhos 
complementares e 
aprovação da minuta, nas 
condições de valor e prazo 
que se venha a apurar, e 
até ao valor máximo 
permitido nos termos da 
alínea b) do n.º 2 e alínea 
b) do n.º 4 do artigo 370.º, 
e apenas no caso de prévia 
aprovação pela Câmara 
Municipal dos referidos 
trabalhos complementares 
e respetiva ordem de 
execução nos termos do 
referido artigo 370.ª e 
371.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos. 

 
D. As atribuídas pelo Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação (RJUE), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, na sua redação atual, e 
quanto a: 
 
1. Conceder as licenças administrativas ao 

abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 5.º, 
respeitantes a: 

 
a) obras de urbanização e os trabalhos 

de remodelação de terrenos em área 

não abrangida por operação de 
loteamento, previstas na alínea b) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 

 
b) obras de construção, de alteração ou 

de ampliação em área não abrangida 
por operação de loteamento ou por 
plano de pormenor, previstas na 
alínea c) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
c) obras de conservação, reconstrução, 

ampliação, alteração ou demolição 
de imóveis classificados ou em vias 
de classificação, bem como de 
imóveis integrados em conjuntos ou 
sítios classificados ou em vias de 
classificação, e as obras de 
construção, reconstrução, ampliação, 
alteração exterior ou demolição de 
imóveis situados em zonas de 
proteção de imoveis classificados ou 
em vias de classificação, previstas 
na alínea d) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
d) obras de reconstrução das quais 

resulte um aumento da altura da 
fachada ou do número de pisos, 
previstas na alínea e) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
e) obras de demolição das edificações 

que não se encontrem previstas em 
licença de obras de reconstrução, 
previstas na alínea f) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
f) obras de construção, reconstrução, 

ampliação, alteração ou demolição 
de imóveis em áreas sujeitas a 
servidão administrativa ou restrição 
de utilidade pública, previstas na 
alínea h) do n.º 2 do artigo 4.º; 

 
g) operações urbanísticas das quais 

resulte a remoção de azulejos de 
fachada, independentemente da sua 
confrontação com a via pública ou 
logradouros, previstas na alínea i) do 
n.º 2 do artigo 4.º; 

 
h) as demais operações urbanísticas 

que não estejam sujeitas a 
comunicação prévia ou isentas de 
controlo prévio, nos termos do 
disposto na alínea j) do n.º 2 do 
artigo 4.º; 

 
2. Aprovar, ao abrigo do disposto no n.º 4 

do artigo 5.º, pedidos de informação 
prévia, nos termos do artigo 14.º; 
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3. Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial 
da parcela destacada, nos termos do 
disposto no n.º 9 do artigo 6.º; 

 
4. Emitir parecer prévio não vinculativo, 

nas situações e no prazo fixado, nos 
termos do disposto no n.º 2 do artigo 7.º; 

 
5. Certificar a promoção das consultas a 

entidades externas, nos termos do 
disposto no n.º 12 do artigo 13.º; 

 
6. Proceder às notificações, nos termos e 

para os efeitos previstos no n.º 4 do 
artigo 14.º e no n.º 3 do artigo 65.º; 

 
7. Decidir sobre os pedidos de informação 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 16.º, bem como os atos 
constantes dos n.ºs 2 e 3 do mesmo 
artigo; 

 
8. Decidir sobre o projeto de arquitetura, 

nos termos do disposto no n.º 3 do 
artigo 20.º; 

 
9. Promover a consulta pública para 

efeitos do disposto nos artigos 22.º e n.º 
2 do 27.º, nos termos e condições 
fixados no regulamento municipal; 

 
10. Decidir sobre os pedidos de 

licenciamento, nos termos do disposto 
nas alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 
23.º, relativos a obras de urbanização e 
obras previstas nas alíneas c) a f) do n.º 
2 do artigo 4.º; 

 
11. Aprovar licença parcial para construção 

de estrutura para as obras previstas nas 
alíneas c) a e) do n.º 2 do artigo 4.º, nos 
termos do disposto no n.º 6 do artigo 
23.º; 

 
12. Celebrar contratos com os requerentes 

que se comprometam a assegurar as 
infraestruturas necessárias à obra, nos 
termos do disposto nos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 25.º; 

 
13. Promover a atualização de documentos 

nos procedimentos de alteração à 
licença, nos termos do disposto no n.º 6 
do artigo 27.º; 

 
14. Aprovar alterações à licença de 

loteamento, com ou sem variação do 
número de lotes, que se traduzam na 

variação das áreas de implantação, de 
construção ou variação do número de 
fogos até 3%, nos termos e condições 
definidas no n.º 8 do artigo 27.º; 

 
15. Fiscalizar e inviabilizar a execução das 

operações urbanísticas objeto de 
comunicação prévia e promover as 
medidas necessárias à reposição da 
legalidade urbanística, quando se 
verifique que não foram cumpridas as 
normas e condicionantes legais e 
regulamentares, ou que estas não 
tenham sido precedidas de pronúncia 
das entidades externas competentes ou 
que com elas não se conformem, nos 
termos do disposto nos n.ºs 8 e 9 do 
artigo 35.º; 

 
16. Definir no alvará ou instrumento notarial, 

as parcelas afetas aos domínios público 
e privado do município, nos termos do 
disposto no n.º 3 do artigo 44.º; 

 
17. Liquidar as compensações urbanísticas 

previstas nos artigos 44.º e 57.º; 
 
18. Emitir as certidões, nos termos do 

disposto nos n.ºs 2 e 3 do artigo 49.º; 
 
19. Estabelecer as condições e o prazo de 

execução das obras de urbanização, 
bem como a sua alteração, nos termos 
do disposto nos n.ºs 1 e 7 do artigo 53.º; 

 
20. Fixar as condições e prazo de execução 

de obras, nos termos do disposto nos 
artigos 57.º e 58.º; 

 
21. Fixar prazo, por motivo de interesse 

público devidamente fundamentado, 
para a execução faseada de obras, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 59.º; 

 
22. Designar técnicos, nos termos e nas 

condições previstas na lei, para a 
constituição da comissão de realização 
de vistoria, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 65.º; 

 
23. Proceder à certificação para efeitos de 

constituição de propriedade horizontal 
prevista no n.º 3 do artigo 66.º; 

 
24. Declarar as caducidades previstas no 

artigo 71.º, nos termos do n.º 5 do 
mesmo artigo; 
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25. Revogar a licença de operações 
urbanísticas, nos termos do disposto no 
n.º 2 do artigo 73.º; 

 
26. Publicitar a emissão do alvará de 

licença de loteamento, nos termos do 
n.º 2 do artigo 78.º; 

 
27. Proceder à apreensão de alvarás 

cassados, nos termos do n.º 4 do artigo 
79.º; 

 
28. Promover a execução de obras, nos 

termos do disposto no n.º 1 do artigo 
84.º; 

 
29. Acionar as cauções, nos termos do 

disposto no n.º 3 do artigo 84.º; 
 
30. Proceder ao levantamento do embargo, 

nos termos previstos no n.º 4 do artigo 
84.º; 

 
31. Emitir, oficiosamente, alvará, nos termos 

previstos no n.º 4 do artigo 84.º e n.º 9 
do artigo 85.º; 

 
32. Fixar prazo para a prestação de caução 

destinada a garantir a limpeza e 
reparação de danos causados em 
infraestruturas públicas, nos termos 
previstos no artigo 86.º; 

 
33. Determinar a execução de obras 

necessárias à correção de más 
condições de segurança ou de 
salubridade ou de conservação 
necessárias à melhoria do arranjo 
estético, nos termos do n.º 2 do artigo 
89.º e alínea a) do n.º 3 do artigo 102.º; 

 
34. Ordenar ou determinar a demolição, 

total ou parcial, das construções que 
ameacem ruína ou ofereçam perigo 
para a saúde e para segurança das 
pessoas, nos termos do disposto no n.º 
3 do artigo 89.º e alínea b) do n.º 3 do 
artigo 102.º; 

 
35. Emitir as certidões a que alude os n.ºs 5 

e 6 do artigo 89.º; 
 
36. Nomear técnicos para efeitos de vistoria 

prévia, nos termos do disposto no n.º 1 
do artigo 90.º; 

 
37. Tomar posse administrativa de imóveis 

para efeitos de obras coercivas, nos 
termos previstos no n.º 1 do artigo 91.º; 

 

38. Ordenar o despejo administrativo dos 
prédios ou parte dos prédios, nos 
termos e para os efeitos do disposto no 
artigo 92.º e nos n.ºs 2 e 4 do artigo 
109.º; 

 
39. Contratar com empresas privadas para 

efeitos de fiscalização, nos termos do 
disposto no n.º 5 do artigo 94.º; 

 
40. Adotar as medidas adequadas de tutela 

e restauração da legalidade urbanística, 
nos termos do disposto no nº 1 do artigo 
102.º; 

 
41. Proceder à notificação e fixação de 

prazo, nos termos e para os efeitos do 
disposto no n.º 1 do artigo 102.º-A; 

 
42. Solicitar a entrega de documentos e 

elementos, nos termos e para os efeitos 
do disposto no n.º 3 do artigo 102.º-A; 

 
43. Fornecer a informação sobre os termos 

em que se deve processar a legalização 
de operações urbanísticas, prevista no 
n.º 6 do artigo 102.º-A; 

 
44. Proceder, oficiosamente, à legalização 

de operações urbanísticas e exigir o 
pagamento das respetivas taxas fixadas 
em regulamento municipal, nos termos 
do disposto no n.º 8 do artigo 102.º-A; 

 
45. Promover a realização dos trabalhos de 

correção ou alteração por conta do 
titular da licença ou do apresentante da 
comunicação prévia, nos termos 
previstos no n.º 3 do artigo 105.º; 

 
46. Decidir o meio de cobrança das 

quantias relativas a despesas com a 
realização de obras coercivas, nos 
termos dos n.ºs 2 e 3 do artigo 108.º; 

 
47. Praticar todos os atos necessários à 

execução do arrendamento forçado 
previstos do artigo 108.º-B; 

 
48. Prestar a informação, nos termos e para 

os efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 
110.º; 

 
49. Fixar, no mínimo, um dia por semana 

para serem prestados aos cidadãos 
esclarecimentos, ou resposta a pedidos 
de informação ou reclamações, nos 
termos do disposto no n.º 5 do artigo 
110.º; 
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50. Autorizar o pagamento fracionado das 
taxas, nos termos previstos no n.º 2 do 
artigo 117.º; 

 
51. Manter atualizada a relação dos 

instrumentos jurídicos previstos no 
artigo 119.º; 

 
52. Prestar informações sobre processos 

relativos a operações urbanísticas, nos 
termos do disposto no n.º 1 do artigo 
120.º; 

53. Enviar mensalmente os elementos 
estatísticos para o Instituto Nacional de 
Estatística, nos termos do n.º 1 do artigo 
126.º. 

 
E. Nos casos em que seja ainda aplicável, as 

atribuídas pelo n.º 1 do artigo 2.º, artigo 7°, 
n.º 2 do artigo 9.º, artigos 12.º, 15.º, 17.º, 
18.º, 19.º, 20.º, n.º 2 e 6 do artigo 23.º, n.º 4 
do artigo 27.º, artigo 30.º, n.º 1 do artigo 
32.º, artigo 33.º e 35.º, n.º 2 do artigo 36.º, 
artigo 38.º e 41.º, n.º 2 do artigo 47.º, artigo 
50.º, 50.º-A, 51.º, 54.º, 55.º, n.º 6 do artigo 
62.º, 63.º, 65.º, 68.º e 72.º do Regime 
Jurídico do Licenciamento Municipal de 
Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 445/91, de 20 de novembro. 

 
F. As atribuídas pelo Regulamento Geral das 

Edificações Urbanas, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 38 382, de 7 de agosto de 
1951, na sua atual redação, 
designadamente as competências para 
fixar as condições gerais e especiais de 
salubridade, segurança e estética das 
edificações e ordenar a execução de obras 
de reparação. 

 
G. As competências atribuídas pelo Regime 

de Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pela 
Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com as 
alterações introduzidas pelas Leis n.º 
165/99, de 14 de setembro, 64/2003, de 23 
de agosto, 10/2008, de 20 de fevereiro, 
79/2013, de 26 de dezembro e 70/2015, de 
16 de julho, quanto a: 

 
G.1.Efetuar requerimentos de certidão de 

prédio ou prédios em AUGI na 
Conservatória do Registo Predial, nos 
termos definidos no n.º 3 do artigo 9.º; 

 
G.2. Indicar o representante da Câmara 

nas Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos 
do n.º 4 do artigo 9.º; 

 

G.3. Aceitar a documentação relativa à 
gestão financeira das AUGI, ao abrigo 
do n.º 8 do artigo 16.º-C;  

 
G.4.Dispensar a apresentação de projetos 

das redes viária, de eletricidade, de 
águas, de esgotos e de arranjos de 
espaço exteriores, bem como o 
faseamento da sua execução, nos 
termos definidos no n.º 3 do artigo 
18.º; 

 
G.5.Solicitar elementos instrutórios em 

falta, nos termos definidos no artigo 
19.º; 

 
G.6.Proceder à realização de vistorias, nos 

termos definidos no n.º 1 do artigo 
22.º;  

 
G.7.Emitir alvará de loteamento, ao abrigo 

do artigo 29.º; 
 
G.8. Proceder ao licenciamento 

condicionado de obras particulares 
conformes com o projeto de 
loteamento aprovado, nos termos 
definidos no artigo 51.º;  

 
G.9. Emitir parecer sobre a constituição de 

compropriedade ou a ampliação do 
número de compartes de prédios 
rústicos, ao abrigo do artigo 54.º.  

 
H. Exercer as competências previstas no 

Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, 
constante do Decreto-Lei n.º 307/2009, de 
23 de outubro, na sua redação atual, no 
âmbito dos procedimentos de controlo 
prévio previstos no RJUE e que, por esta 
via, são objeto de delegação, bem como 
impor a obrigação de reabilitar ou de 
demolir edifícios e executar coercivamente 
estas obras, ao abrigo dos artigos 55.º e 
57.º do citado Regime Jurídico da 
Reabilitação Urbana; 

 
I. Exercer a atividade fiscalizadora atribuída 

por lei aos municípios em matéria de 
segurança contra risco de incêndio em 
edifícios, nos termos do artigo 24.º do 
Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de 
novembro, na sua atual redação; 

 
J. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 151-

B/2013, de 31 de outubro, alterado pelos 
Decretos-Lei n.º 47/2014, de 24 de março, 
179/2015, de 27 de agosto, pela Lei n.º 
37/2017, de 02 de junho, Decreto-Lei n.º 
152-B/2017, de 11 de dezembro, Lei n.º 
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71/2018, de 31 de dezembro e Decreto-Lei 
n.º 102-D/2020, 10 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação 
de Impacte Ambiental.  

 
K. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

165/2014, de 5 de novembro, na sua atual 
redação, com exceção da prevista na 
alínea a), do n.º 4 do artigo 5.º do referido 
diploma legal.  

 
L. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

48/2011, de 1 de abril, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, que simplifica o regime de acesso e 
de exercício de diversas atividades 
económicas no âmbito da iniciativa 
“Licenciamento Zero”, bem como na 
legislação conexa ao mencionado diploma 
legal. 

 
M. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

118/2013, de 20 de agosto, alterado e 
republicado pelo Decreto-Lei n.º 28/2016, 
de 23 de junho de 2016 e alterado pela Lei 
n.º 52/2018, de 20 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, 
que aprovou o Sistema de Certificação 
Energética de Edifícios, o Regulamento 
de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Habitação e o Regulamento 
de Desempenho Energético dos 
Edifícios de Comércio e Serviços.  

 
N. As atribuídas pelo Decreto-Lei nº 

163/2006, de 8 de agosto, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro 
e pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, de 4 de 
outubro de 2017 e pelo Decreto-Lei n.º 
95/2019, de 18 de julho, que aprovou o 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios 
e Estabelecimentos que recebem 
Público, Via Pública e Edifícios 
Habitacionais. 

 
O. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

178/2006, de 5 de setembro, com as 
alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 64-
A/2008, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Lei n.º 183/2009, de 10 de agosto 
e n.º 73/2011, de 17 de junho, pela Lei n.º 
82-D/2014, de 31 de dezembro, Decreto-
Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho, 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de março e 
pelo Decreto-Lei n.º 71/2016, de 4 de 
novembro, pelo Decreto-Lei n.º 152-
B/2017, de 11 de dezembro, Decreto-Lei 

n.º 102-D/2017, de 11 de dezembro, Lei n.º 
75-B/2020, de 31 de dezembro e Lei n.º 
20/2021, de 16 de abril, que aprovou o 
atual Regime Geral da Gestão de 
Resíduos. 

 
P. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

39/2008, de 7 de março, que aprovou o 
Regime Jurídico da Instalação, 
Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis 
n.ºs 228/2009, de 14 de setembro, 
15/2014, de 23 de janeiro, 128/2014, de 29 
de agosto e 186/2015, de 3 de setembro, 
80/2017, de 30 de junho e 9/2021, 29 de 
janeiro, bem como as atribuídas pelo 
Decreto-Lei n.º 128/2014, de 29 de 
agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
63/2015, de 23 de abril, pela Lei n.º 
62/2018, de 22 de agosto, Lei n.º 71/2018, 
de 31 de dezembro e Decreto-Lei n.º 
9/2021, 29 de janeiro, que aprovou o 
Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local.  

 
Q. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

80/2017, de 30 de junho, que implementa 
as medidas Simplex + - Licenciamentos 
Turísticos + Simples.  

R. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 
309/2002, de 16 de dezembro, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 141/2009, de 16 de 
junho, n.º 268/2009, de 9 de setembro, n.º 
48/2011, de 1 de abril e pelo Decreto-Lei nº 
204/2012, de 29 de agosto, que regula a 
Instalação e o Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e 
Divertimentos Públicos. 

 
S. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

146/2006, de 31 de julho, na sua atual 
redação, e pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 
17 de janeiro, retificado pela Declaração 
de Retificação n.º 18/2007, de 16 de março 
e com as alterações introduzidas pelo 
Decreto-Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, 
que aprovou o Regulamento Geral do 
Ruido. 

 
T. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 

169/2012, de 01 de agosto, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Lei 
n.ºs 73/2015, de 11 de maio, 39/2018, de 
11 de junho e 20/2019, de 30 de janeiro, 
que cria o Sistema de Indústria 
Responsável, que regula o exercício da 
atividade industrial responsável, a 
instalação e exploração de zonas 
empresariais responsáveis, bem como o 
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processo de acreditação de entidades no 
âmbito deste sistema. 

 
U. As conferidas pelo Decreto-Lei nº 

267/2002, de 26 de novembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pelos 
Decretos-Lei nºs. 389/2007, de 30 de 
novembro, 31/2008, de 25 de fevereiro, 
195/2008, de 6 de outubro e 217/2012, de 
9 de outubro (altera e republica o Decreto-
Lei nº. 267/2002), e Lei n.º 15/2015, de 16 
de fevereiro, que estabelece os 
procedimentos e define as competências 
para efeitos de Licenciamento e 
Fiscalização de Instalações de 
Armazenamento de Produtos de 
Petróleo e Instalações de Postos de 
Abastecimento de Combustíveis. 

 
V. Ao abrigo no n.º 3, as previstas nos artigos 

n.º 27.º, n.º 1 do artigo 45.º, n.º 1 do artigo 
50.º e n.º 1 do artigo 52.º do Decreto-Lei n.º 
310/2002, de 18 de dezembro, na sua atual 
redação, que aprovou o Regime Jurídico 
do Licenciamento e Fiscalização de 
Atividades pelas Câmaras Municipais.  

 
W. As atribuídas pela Lei n.º 105/2015, de 25 

de agosto, que aprova o Regime Jurídico 
da Atividade de Guarda Noturno; 

 
X. As atribuídas pelos artigos 5.º, 7.º, 8.º, 9.º, 

n.ºs 3 e 5 do artigo 41.º, n.ºs 3 e 5 do artigo 
44.º e n.º 1 do artigo 146.º do Regime 
Jurídico de Acesso e Exercício de 
Atividades de Comércio, Serviços e 
Restauração (RJAEACSR), aprovado em 
Anexo ao pelo Decreto-Lei 10/2015, de 16 
de janeiro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
102/2017, de 23 de agosto de 2017, Lei n.º 
15/2018, de 27 de março e pelo Decreto-
Lei n.º 9/2021, de 29 de janeiro. 

 
 
Y. As conferidas pelo Decreto-Lei n.º 

320/2002, de 28 de dezembro, com as 
alterações que lhe foram introduzidas pela 
Lei n.º 65/2013, de 27 de agosto, que 
estabelece o Regime De Manutenção E 
Inspeção De Ascensores, Monta-Cargas, 
Escadas Mecânicas E Tapetes Rolantes, 
após a sua entrada em serviço, bem como 
as condições de acesso às atividades de 
manutenção e de inspeção. 

 
Z. As previstas no Decreto-Lei n.º 280/2007, 

de 7 de agosto, que aprovou o Regime 
Jurídico do Património Imobiliário 
Público, com as alterações introduzidas 
pelas Leis nº. 55-A/2010, de 31 de 

dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 
66-B/2012, de 31 de dezembro, 36/2013, 
de 11 de março, 83-C/2013, de 31 de 
dezembro e pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 
de dezembro, que seguidamente se 
indicam: 

 
Z.1. Reservar para uso privativo a 

totalidade ou parte do imóvel de 
domínio público de uso comum, 
quando motivos de interesse público 
o justifiquem; 

 
Z.2. Ceder, a título precário, imóveis de 

domínio público para utilização por 
outras entidades públicas; 

 
Z.3. Autorizar o uso comum extraordinário 

dos imóveis de domínio público e 
fixar as condições de tal uso; 

 
Z.4. Denunciar contratos de arrendamento 

sem dependência de ação judicial, 
quando os prédios se destinem à 
instalação de serviços municipais e 
ordenar o despejo imediato, sem 
dependência de ação judicial, se o 
arrendatário não desocupar o prédio 
no prazo de 120 dias a contar da 
notificação de denúncia.  

 
AA. As atribuídas pelo Código da Estrada, 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 114/94, de 
3 de maio, na sua atual redação em vigor. 

 
BB. As conferidas pelo Decreto-

Regulamentar n.º 2-A/2005, de 24 de 
março, relativo à utilização das vias 
públicas para realização de atividades de 
carácter desportivo, festivo ou outras que 
possam afetar o trânsito normal, bem como 
pelo Regulamento de Sinalização do 
Trânsito aprovado pelo Decreto-
Regulamentar n.º 22-A/98, de 1 de 
outubro, alterado pelos Decretos-
Regulamentares n.ºs 41/2002, de 20 de 
agosto, 13/2003, de 26 de junho, e 2/2011, 
de 3 de março e 6/2019, de 22 de outubro, 
e pelo Decreto-Lei n.º 39/2010, de 26 de 
abril, e pela Retificação n.º 9-D/2003, de 18 
de junho. 

 
CC. As atribuídas pelo Regulamento de 

Obras e Trabalhos na Via Pública 
relativo à construção, instalação, uso e 
conservação de infraestruturas no 
Município de Loures, publicado no Diário 
da República, na 2.ª série, n.º 45, em 5 de 
março de 2013. 
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DD. As previstas pelo Regime de 
Arrendamento Apoiado, aprovado pela 
Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, 
alterada pela Lei n.º 32/2016, de 24 de 
agosto, concretamente as previstas quanto 
à verificação e a decisão relativamente às 
causas de resolução dos contratos, 
atualizações de valores de renda e da 
composição dos agregados familiares, 
aplicação de sanções acessórias, 
verificação e decisão sobre impedimentos, 
condições de acesso ou procedimentos de 
atribuição de habitação em regime de 
arrendamento apoiado, bem como o 
previsto no artigo 28.º no que se refere à 
decisão de ordenar e executar o despejo, 
podendo requisitar as autoridades policiais 
competentes, bem como a decisão de 
promoção da correspondente execução, 
em caso de resolução de contratos de 
arrendamento com fundamento em falta de 
pagamento de rendas, encargos ou 
despesas. 

 
EE. A relativa à cobrança coerciva das 

dívidas, provenientes de taxas, encargos 
de mais-valias e outras de natureza 
tributária, no âmbito da Lei n.º 73/2013, de 
3 de setembro, na sua atual redação, que 
aprovou o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, do Decreto-Lei n.º 
433/99, de 26 de outubro, na sua atual 
redação, e na Lei n.º 53-E/2006, de 29 de 
dezembro, na sua atual redação, que 
aprovou o Código do Procedimento e do 
Processo Tributário, e do artigo 179.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 
de janeiro, na sua atual redação.  

 
FF. As atribuídas pelo Regulamento 

Municipal sobre Instalação de 
Equipamento de Videovigilância em 
Instalações Municipais, aprovado na 14.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 13 de julho de 2006 e na 4.ª 
Sessão ordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 19 de setembro.  

 
GG. Decidir sobre o exercício do direito de 

preferência na transmissão de imóveis, na 
sequência de requerimento dos 
interessados. 

 
HH. As necessárias à direção dos 

procedimentos administrativos, no âmbito 
da instrução daqueles em que a Câmara 
Municipal seja o órgão competente para a 
decisão final, nos termos dos n.ºs 1 e 4 do 

artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na sua atual 
redação, à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, bem 
como para a decisão nos termos previstos 
nos artigos 95.º, 131.º, 132.º e 133.º do 
mesmo Código. 

 
II. Decidir requerimentos relativos ao exercício 

do direito à informação nos termos do 
disposto nos artigos 82.º a 85.º do Código 
do Procedimento Administrativo. 

 
JJ. No âmbito contraordenacional, as que 

nos termos legais e regulamentares sejam 
atribuídas, relativas a: 

 
JJ.1. Instrução dos processos e aplicação 

de quaisquer sanções 
contraordenacionais; 

 
JJ.2. Instauração de processos de 

contraordenação e nomeação dos 
respetivos instrutores, promoção da 
instrução dos processos de 
contraordenação, prática de todos os 
atos e procedimentos e efetivação 
das diligências necessárias para a 
sua conclusão; 

 
JJ.3. Prática dos atos interlocutórios ou 

instrumentais ao desenvolvimento 
dos processos de contraordenação; 

 
JJ.4. Prática dos todos os atos 

subsequentes à decisão dos 
processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o 
Ministério Público junto do tribunal 
territorialmente competente, quer em 
sede de impugnação judicial, quer 
em sede de cobrança coerciva 
decorrente da falta de pagamento 
das coimas e custas processuais 
aplicadas; 

 
JJ.5. Colaboração com as autoridades 

administrativas que o solicitem, 
ordenando a realização das 
diligências requeridas. 

 
KK. As atribuídas no âmbito do Regime 

Acesso à Atividade e ao Mercado dos 
Transportes em Táxi, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 251/98, de 11 de agosto, na 
sua atual redação. 
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LL. No âmbito do exercício das novas 
competências transferidas para as 
autarquias locais: 

 
LL.1. No domínio da cultura: 

 
a) As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 22/2019, de 
30 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 84/2019, de 28 de 
junho, concretamente no que 
respeita ao controlo prévio e 
fiscalização de espetáculos de 
natureza artística; 

 
b) Ainda, as competências 

atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 
23/2014, de 14 de fevereiro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 
90/2019, de 5 de julho, que 
aprovou o regime de 
funcionamento dos espetáculos 
de natureza artística e de 
instalação e fiscalização dos 
recintos fixos destinados à sua 
realização. 

 
LL.2. As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 100/2018, de 
28 de novembro, retificado pela 
Declaração de Retificação n.º 
3/2019, de 25 de janeiro, que 
transfere competências no domínio 
das vias de comunicação, quanto à 
gestão dos troços de estrada, 
equipamentos e infraestruturas 
transferidas para a gestão do 
município; 

 
LL.3. As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 101/2018, 29 
de novembro, que concretiza a 
transferência de competências, para 
os municípios, no domínio da 
justiça; 

 
LL.4. As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 103/2018, 29 
de novembro, que concretiza a 
transferência de competências, para 
os municípios, no domínio do apoio 
às equipas de intervenção 
permanente das associações de 
bombeiros voluntários; 

 
LL.5. As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-lei n.º 104/2018, de 29 
de novembro, nomeadamente 
decidir a instituição e gestão de 

Gabinetes de Apoio aos Emigrantes 
e Centros Locais de Apoio e 
Integração de Migrantes; 

 
LL.6. As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 105/2018, de 
29 de novembro, quanto à decisão 
de gestão e execução de programas, 
de âmbito nacional e regional, de 
apoio ao arrendamento urbano e 
reabilitação urbano; 

 
LL.7 As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 106/2018, de 
29 de novembro, quanto à gestão 
do património imobiliário público sem 
utilização, localizado no território do 
concelho de Loures; 

 
LL.8 As atribuídas à Câmara Municipal 

pelo Decreto-Lei n.º 107/2018, de 
29 de novembro, quanto à 
regulação e fiscalização em matéria 
de estacionamento nas vias e 
espaços públicos dentro das 
localidades, para além das 
destinadas a parques e zonas de 
estacionamento, quer fora das 
localidades, que estejam sobre 
jurisdição municipal, com exceção 
das que se encontrem 
concessionadas; 

 
LL.9. Com exceção das competências 

previstas na al. d) do n.º 1 e al. b), c) 
e d) do n.º 4 do artigo 4.º, as 
atribuídas à Câmara Municipal pelo 
Decreto-Lei n.º 72/2019, de 28 de 
maio, que concretiza a transferência 
de competências no domínio da 
gestão das áreas afetas à atividade 
de náutica de recreio e dos portos ou 
instalações de apoio à pesca não 
inseridas na área de jurisdição dos 
portos comerciais e na gestão das 
áreas sob jurisdição portuária sem 
utilização portuária reconhecida ou 
exclusiva e de áreas urbanas de 
desenvolvimento turístico e 
económico não afetas à atividade 
portuária. 

 
MM. Exercer as demais competências 

legalmente conferidas, tendo em 
vista o prosseguimento normal das 
atribuições do Município. 

 
NN. As competências ora delegadas 

abrangem a prática de todos os atos 
inerentes à determinação do início 
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dos procedimentos respetivos, 
nomeação de instrutor quando for o 
caso, realização de atos instrutórios 
e tomada de todas as medidas com 
vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e à obtenção das 
decisões inerentes. 

 
 
 
 

2. Que a presente proposta de deliberação 
produza efeitos a 15 de outubro de 2021. 

 
Loures, 15 de outubro de 2021 

 
(…) 

 
(Aprovada por unanimidade) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445577//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  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 das eleições autárquicas e da 

subsequente instalação da Câmara Municipal 
de Loures, em 26 de setembro e 14 de 
outubro de 2021, respetivamente, impõe-se 
designar, nos termos previstos nos artigos 14.º 
e 15.º do Regulamento de Organização dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas, constante do Aviso n.º 11181/2014, 
publicado no Diário da República, 2.ª Série, n.º 
193, de 7 de outubro, os membros das 
respetivas Câmaras Municipais que irão 
integrar o Conselho de Administração dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR); 

 
B. O Conselho de Administração é composto por 

um presidente e dois vogais, um de cada 
Câmara, e é presidido, alternadamente, por 
representante da Câmara Municipal de Loures 
e da Câmara Municipal de Odivelas; 

 
C. A última presidência do Conselho de 

Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR) 
esteve atribuída ao Município de Odivelas;  

 
D. Compete à Câmara Municipal nomear os 

novos membros do Conselho de 
Administração de entre os seus membros, nos 
termos do n.º 2 do já citado artigo 12.º da Lei 
n.º 50/2012, na sua atual redação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea pp) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e dos n.ºs 1 e 2 do artigo 
12.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 
atual redação, nomear para o Conselho de 
Administração dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), os seguintes membros:   
 
Presidente: Ricardo Jorge Colaço Leão 
Vogal: Nuno Ricardo Conceição Dias  
 
Loures, 15 de outubro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada com 7 (sete) votos a favor, 1 (um) 
contra e 3 (três) votos em branco, mediante 
escrutínio secreto) 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445588//22002211  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), foram constituídos, através 
de deliberação dos respetivos Órgãos 
Municipais de Loures e Odivelas, em 30 de 
setembro de 2014, tendo o respetivo 
Regulamento de Organização sido aprovado, 
em conformidade com as alíneas m) e n) do 
n.º 1 do artigo 25.º do Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovado sob o Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e do n.º 5 
do artigo 8.º do Regime Jurídico da Atividade 
Empresarial Local e das Participações Locais, 
aprovado pela Lei n.º 50/2012, de 31 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 53/2014, de 25 de 
agosto;  
 



 

 
N.º 20 

 

 
 

18 de OUTUBRO 
de 2021 

 
 
 
 

27 

 

B.  No âmbito da prossecução da missão e 
atribuições dos SIMAR, a delegação de 
competências constitui um instrumento 
privilegiado de desconcentração 
administrativa, destinado a conferir maior 
celeridade e eficácia aos atos de gestão 
praticados pelo respetivo Conselho de 
Administração, enquanto meio que propicia a 
redução de circuitos de decisão e uma gestão 
mais célere e desburocratizada; 
 

C. A Lei consagra a possibilidade legal de 
delegar competências para a realização de 
despesas atribuídas às câmaras municipais 
nos conselhos de administração dos serviços 
intermunicipalizados; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, na sua redação em vigor, delegar 
no Conselho de Administração dos SIMAR as 
competências atribuídas pelo referido Decreto-Lei 
à Câmara Municipal de Loures, para autorizar 
despesa, até ao limite de 748.196,85€ 
(setecentos e quarenta e oito mil, cento e noventa 
e seis euros e oitenta e cinco cêntimos), incluindo 
no âmbito da celebração de contratos públicos, 
ao abrigo dos n.ºs 1 e 3 do artigo 109.º do Código 
dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-
Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua atual 
redação, com possibilidade de subdelegação no 
respetivo Presidente do Conselho de 
Administração dos SIMAR, até ao limite de 
249.398,95€ (duzentos e quarenta e nove mil, 
trezentos e noventa e oito euros e noventa e 
cinco cêntimos). 
 
Loures, 15 de outubro de 2021. 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do senhor Presidente da Câmara, das 
senhoras Vereadores e do senhor Vereador 
eleitos pelo Partido Socialista e dos senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Votaram contra as senhoras 
Vereadoras e os senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária. Absteve-
se o Senhor Vereador eleito pelo CHEGA).  
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  445599//2200220011  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  NN..ºº  447766//22002211,,  DDEE  0066//1100//22002211,,  
RREELLAATTIIVVOO  AAOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDEE  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS,,  DDOO  TTIIPPOO  AAJJUUSSTTEE  
DDIIRREETTOO,,  PPAARRAA  AALLUUGGUUEERR,,  TTRRAANNSSPPOORRTTEE,,  
MMOONNTTAAGGEEMM  EE  DDEESSMMOONNTTAAGGEEMM  DDEE  TTEENNDDAA,,  
PPAALLCCOO  EE  SSTTAANNDDSS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  FFEESSTTAA  
DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAASS  VVIINNDDIIMMAASS  22002211,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. O Presidente da Câmara cessante emitiu a 

6/10/2021 o despacho nº 476/2021, onde 
proferia decisão de deferimento do 
procedimento de aquisição de serviços por 
ajuste direto, com vista à celebração de 
contrato de “aluguer, transporte, montagem e 
desmontagem de tenda, palco e stands, no 
âmbito da Festa do Vinho e das Vindimas 
2021”, à empresa Etapas Assíduas Unipessoal 
Lda; 

 
B. No despacho supramencionado, também se 

prevê informar o executivo municipal 
mandatado para 2021-2025, da natureza 
precária legalmente estabelecida deste 
ato/decisão e sujeitá-lo a ratificação na 
primeira reunião da câmara municipal. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA) atualmente em vigor, 
aprovar a ratificação do despacho n.º 476/2021, 
de 06 de outubro de 2021, relativo ao ato de 
deferimento do procedimento de aquisição de 
serviços por ajuste direto, enunciado no referido 
despacho. 
 
Loures, 15 de outubro de 2021 
 

(…) 
 
(Aprovada por maioria, com os votos a favor 
do senhor Presidente da Câmara, das 
senhoras Vereadores e do senhor Vereador 
eleitos pelo Partido Socialista, das senhoras 
Vereadoras e os senhores Vereadores eleitos 
pela Coligação Democrática Unitária, e dos 
senhores Vereadores eleitos pelo Partido 
Social Democrata. Absteve-se o Senhor 
Vereador eleito pelo CHEGA).  
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Requerimento, com o registo n.º E/114807/2021, 
de 29 de setembro de 2021, sobre a qual foi 
exarado despacho «Concordo. A decisão deverá 
ser proposta à ratificação numa das primeiras 
reuniões de Câmara do próximo mandato 
autárquico», datado de 3 de outubro de 2021, 
pelo Sr. Presidente da Câmara. 
 
 
À Câmara Municipal de Loures 
 
Assunto: Pedido de suspensão de mandato 
 
 
Face ao disposto na alínea q) do n.º 1 do artigo 
5.º do Estatuto dos Eleitos Locais (Lei n.º 29/87, 
de 30 de junho, na sua versão atualizada), e com 
vista ao exercício do direito à licença parental 
inicial, prevista no n.º 3 do artigo 40.º do Código 
do Trabalho, aplicável por via do disposto na 
alínea e) do n.º 1 do artigo 4.º da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada em 
Anexo pela Lei n.º 35/2014, de 30 de junho, vem 
o signatário requerer a suspensão do mandato, 
ao abrigo da alínea b) do n.º 3 do artigo 77.º da 
Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, na sua versão 
atualizada. 
 
A referida licença tem início a 04 de outubro do 
corrente ano — por um prazo de 30 dias seguidos 
(terminando no dia 02 de novembro de 2021). 
 
 

O Vereador 
 

(a) Tiago Matias 
 
Loures, 29 de setembro de 2021 
 
 
E-mail de 15 de outubro de 2021, com o registo 
n.º E/121741/2021, de 18 de outubro de 2021: 
 
Clarificação suspensão de mandato vereador 

Tiago Matias 
 
Exmos Senhores representantes do órgão eleito 
da Câmara Municipal de Loures, 
 
Relativamente ao requerimento de suspensão de 
mandato como vereador cumpre clarificar que o 
mesmo opera para o período entre 04/10/2021 e 
14/10/2021 (data da cessação do mandato). 
 
 

Para os demais efeitos importa cumprir a lei da 
parentalidade aplicável. 
 
Com os melhores cumprimentos, 
 
 

Tiago Matias 
 
 
 
(Requerimento Deferido) 
 
 
 
 

 
 

 

DESPACHO Nº 543/2021 
 

de 15 de outubro de 2021 
 

(registo E/121324/2021, de 15 de outubro de 
2021) 

 
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOO  DDEE  CCHHEEFFEE  DDEE  
GGAABBIINNEETTEE  DDOO  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  
 
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 42.º e n.ºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I à Lei n.º 75/2013, designo para 
exercer funções de Chefe do Gabinete de Apoio à 
Presidência, André Filipe Reis Antunes. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do referido Decreto-Lei 
n.º 11/2012, a nota curricular do ora designado 
consta em anexo ao presente despacho, que 
produz efeitos a partir de 15 de outubro de 2021. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Ricardo Leão 
 

SUSPENSÃO DE MANDATO 
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Nota curricular 
 

André Filipe Reis Antunes 
 
 
1. Dados Pessoais: 

 
Nome: André Filipe Reis Antunes 
Data de nascimento: 22 de setembro de 1985 

 
2. Habilitações Académicas: 

 
Licenciado em Administração Pública pelo Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas - Universidade 
de Lisboa 
 
3. Percurso profissional 
 
Fev 19 ���� até presente 
 

Técnico Superior de Administração Pública 
Câmara Municipal de Loures 
 
▪ Funções técnico-administrativas no Gabinete de Apoio à Vereação; 

 
▪ Análise de documentação e propostas submetidas a deliberação do órgão executivo municipal, com a 

respetiva formulação crítica e autónoma de documentação de apoio à decisão, através da aplicação de 
conhecimentos adquiridos no decorrer da formação académica; 
 

▪ Apoio técnico aos Vereadores nas Reuniões da Câmara Municipal. 
 
 
Out 13 ���� Fev 19 
 
Assistente Técnico 
Câmara Municipal de Loures 
  
 Funções técnico-administrativas no Gabinete de Apoio à Vereação; 

 
 Análise de documentação e propostas submetidas a deliberação do órgão executivo municipal, com a 

respetiva formulação crítica e autónoma de documentação de apoio à decisão, através da aplicação de 
conhecimentos adquiridos no decorrer da formação académica; 
 

 Apoio técnico aos Vereadores nas Reuniões da Câmara Municipal 
 

Jan 11 ���� Out 13 
 
Assistente Técnico 
Câmara Municipal de Loures 
 
 Funções de apoio técnico-administrativas no Gabinete de Apoio ao Vereador com competências 

delegadas nos pelouros da Educação e Finanças; 
 

 Elaboração de documentação de apoio à decisão, com recurso a suporte técnico e sentido crítico. 
 
Nov 06 ���� Dez 10 
 
Assistente Técnico 
Câmara Municipal de Loures 
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 Funções técnico-administrativas e de atendimento presencial e telefónico na rede de Gabinetes de Apoio 
à Juventude; 
 

 Acompanhamento técnico de apoio ao movimento associativo juvenil; 
 

 Implementação, dinamização e acompanhamento da agenda cultural e iniciativas de recreio municipal no 
domínio da juventude.  
 

 
 

 

DESPACHO Nº 544/2021 
 

de 15 de outubro de 2021 
 

(registo E/121335/2021, de 15 de outubro de 
2021) 

 
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCAARRGGOO  DDEE  SSEECCRREETTÁÁRRIIAA  
DDOO  GGAABBIINNEETTEE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  PPRREESSIIDDÊÊNNCCIIAA  
 
Ao abrigo do disposto na alínea c) do n.º 1 do 
artigo 42.º e nºs 4 e 5 do artigo 43.º, todos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
bem como dos artigos 11.º e 12.º, ambos do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 43.º do 
referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, designo Maria Fernanda Rodrigues 
Monteiro Lima como Secretária do Gabinete de 
Apoio à Presidência. 
 
É conferida a autorização prevista no n.º 3 do 
artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro. 
 
Para efeitos do artigo 12.º do Decreto-Lei 
11/2012, de 20 de janeiro, a nota curricular da ora 
designada consta em anexo ao presente 
despacho, que produz efeitos a partir de 15 de 
outubro de 2021. 
 

O Presidente da Câmara 
 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 
Nome: Maria Fernanda Rodrigues Monteiro Lima  
Habilitações Literárias: 12, 2 ano de escolaridade  
 
Integra os quadros da Câmara Municipal, na 
categoria profissional de Assistente Técnica 
 
 
 

Carreira Profissional: 
 
 Desde 24 de outubro de 2013, até 14 de 

outubro de 2021, funções de índole 
administrativa no Gabinete de Apoio aos 
Vereadores do Partido Socialista; 

 
 De 29 de outubro de 2009 a 22 de outubro de 

2013, secretária do Presidente da Câmara 
Municipal de Loures; 

 
 De 22 de fevereiro de 2002, a 28 de outubro 

de 2009, secretária do Vice-presidente da 
Câmara Municipal de Loures; 
 

 De 02 de fevereiro de 1998 a 21 de fevereiro 
de 2002, secretária do Presidente da Junta de 
Freguesia de Moscavide. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


