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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

12.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 16 de março de 2022 

 
 

 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  115577//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  CCUULLTTUURRAALL  EE  
SSOOCCIIAALL  DDEE  FFRRIIEELLAASS  ––  GGIIMMNNOOFFRRIIEELLAASS,,  
PPEELLAASS  CCOONNQQUUIISSTTAASS  NNOO  CCAAMMPPEEOONNAATTOO  DDOO  
MMUUNNDDOO  DDEE  GGIINNÁÁSSTTIICCAA  AACCRROOBBÁÁTTIICCAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  

SAUDAÇÃO 
 

À ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA CULTURAL E 
SOCIAL DE FRIELAS – GIMNOFRIELAS, 

PELAS CONQUISTAS NO CAMPEONATO DO 
MUNDO DE GINÁSTICA ACROBÁTICA 

 
A Associação Desportiva Cultural e Social de 
Frielas – GimnoFrielas é uma coletividade de 
referência na modalidade de ginástica no 
Concelho de Loures, pelos vários resultados 
obtidos em diversas provas do calendário gímnico 
nacional e internacional. 
 
O trabalho sustentado na modalidade realizado 
desde a sua fundação em 2009, fez com que o 
Par Sénior Masculino da Associação alcançasse 
no Campeonato do Mundo de Ginástica 
Acrobática, realizado entre 11 e 13 de março em 
Baku, Azerbaijão, os seguintes resultados: 
 
Par Sénior - Bruno Ramalho e Fábio Beco 
 
2° Lugar - Equilíbrio (Medalha de prata) 
 
4° Lugar – Dinâmico 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures reunida a 
16 de março de 2022, delibera saudar todos os 
seus atletas, técnicos, dirigentes e familiares que 
contribuíram para os brilhantes resultados 
alcançados, desejando que o mesmo sirva de 
incentivo para o prosseguimento da importante 

atividade da Associação, e nomeadamente no 
trabalho desenvolvido nos escalões de formação. 
 
Esta saudação, depois de aprovada, deverá 
ser enviada para as seguintes entidades: 
 
• Assembleia Municipal de Loures; 
• Associação Desportiva Cultural e Social de 

Frielas – GimnoFrielas, nomeadamente 
direção, equipa técnica e atletas; 

• Assembleia de Freguesia da União das 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas; 

• Federação de Ginástica de Portugal; 
• Órgão de Comunicação Social. 
 
Loures, 16 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  115588//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
AAOOSS  AATTLLEETTAASS  EE  TTRREEIINNAADDOORREESS  DDOO  CCLLUUBBEE  
DDEE  AATTLLEETTIISSMMOO  DDEE  VVAALLEE  FFIIGGUUEEIIRRAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  

SAUDAÇÃO 
 
No passado dia 6 de março de 2022 realizou-se 
no Parque Urbano de Santa Iria de Azóia o 
Campeonato Regional de Corta-mato Longo. 
 
Nesta competição, os atletas do Clube de 
Atletismo de Vale de Figueira: Aires Pratas no 
escalão Veteranos M65, Luis Rações no escalão 
Veteranos M45 e a equipa de Benjamins B 
composta por Rafael Pereira, Gustavo Manteigas, 
Bruno Ferreira e Salvador Balasteiro sagraram-se 
Campeões Regionais de Corta-mato Longo. 
 
A Câmara Municipal de Loures reunida em 16 de 
março de 2022, enaltece o mérito desta conquista 
dos atletas, do clube e seus treinadores, 
realçando as brilhantes prestações e o trabalho 
efetuado ao longo dos anos em prol do atletismo, 
elevando o nome de S. João da Talha e do 
concelho de Loures. 
Propomos ainda que desta saudação seja dado 
conhecimento ao clube, à Assembleia Municipal 
de Loures, á Assembleia e Executivo da União de 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, S. João da 
Talha e Bobadela e que seja divulgada nos 

DELIBERAÇÕES 
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Órgãos de Comunicação Social locais e 
nacionais.  
 
Loures, 16 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  115599//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀSS  
IIPPSSSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

SAUDAÇÃO 
 

Às IPSS de Loures 
 
As necessidades de respostas sociais no nosso 
concelho são há muito sentidas e precisam de 
uma resposta robusta para fazer face às 
necessidades da população. 
 
Desde há muitos anos que as respostas sociais 
não têm, no essencial, sido asseguradas 
diretamente pelo Estado estando sob a 
responsabilidade das IPSS a resposta que é 
comparticipada pela Segurança Social. 
 
Foi neste cenário que o município desenvolveu 
um trabalho junto das instituições sociais para 
que fossem desenvolvidas por estas, em conjunto 
com o município e juntas de freguesia, os projetos 
para um eventual novo programa de apoio à 
construção destes equipamentos. 
 
Assim foram desenvolvidos e apoiados muitos 
destes projetos, seja com apoio técnico, seja com 
cedências de terrenos, seja com tratamento 
célere por parte da câmara dos processos de 
licenciamento, tendo resultado a apresentação de 
cerca de 30 candidaturas ao PARES 2 e PARES 
3. 
 
O concelho de Loures foi o concelho com mais 
candidaturas apresentadas tanto ao Pares 2 
(creches) e que teve candidaturas aprovadas que 
permitirão a abertura de 307 novas vagas, e ao 
Pares 3 com 22 candidaturas apresentadas tanto 
para lares como centros de dia, apoio à 
deficiência entre outras valências. 
 

Este trabalho conjunto destas diversas entidades 
com as instituições permitiu que fossem já 
aprovadas 4 candidaturas do PARES 3. 
 
A candidatura da Associação Comunitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos de Sacavém 
na área de Lar com 60 novas vagas e o aumento 
de 20 novas vagas no centro de dia e de 10 
novas vagas no serviço de apoio domiciliário. 
 
A candidatura da Associação Luiz Pereira Motta 
para a resposta na área de lar residencial, 
importante resposta na área da deficiência com 
abertura de 22 vagas. 
 
A candidatura da Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos de São João 
da Talha na área de Lar com 59 novas vagas e o 
aumento de 30 novas vagas no centro de dia e de 
40 novas vagas no serviço de apoio domiciliário. 
 
A candidatura da Comissão Unitária de 
Reformados Pensionistas e Idosos de Santa Iria 
de Azóia na área de Lar com 61 novas vagas. 
 
Os vereadores da CDU propõem que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida no dia 16 de 
março de 2022, saúde todas as instituições 
sociais que apresentaram a sua candidatura 
esperando que as candidaturas ainda não 
aprovadas pelo PARES 3 possam ter verbas 
disponibilizadas pelo PRR e que seja também 
criada uma linha de apoio financeiro 
específica para estes projetos que permitam 
um apoio com critérios claros e transparentes 
que ajudem as instituições a concretizarem 
estes importantes investimentos no nosso 
concelho, não esquecendo as creches da 
ALPM em São Julião do Tojal e a da CURPISIA 
em Santa Iria de Azóia que estão já numa fase 
adiantada do processo que começou pela 
cedência dos terrenos, por parte do Município, 
a estas duas instituições.  
 
Sendo aprovada, a recomendação deverá ser 
remetida às seguintes entidades:  
 
Presidente da Assembleia Municipal de Loures;  
 
Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho 
de Loures;  
 
Presidentes das Assembleias de Freguesia do 
concelho de Loures;  
 
Conselho Local de Ação Social (CLAS); 
 
IPSS do concelho. 
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Loures, 16 de março de 2022 
 
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
  

Gonçalo         Paulo          Tiago           Anabela 
    Caroço          Piteira        Matias          Feliciano 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  116600//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
SSEELLEEÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  GGIINNÁÁSSTTIICCAA  
AACCRROOBBÁÁTTIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

SAUDAÇÃO 
 

À SELEÇÃO NACIONAL DE GINÁSTICA 
ACROBÁTICA 

 
No decorrer do 28º Campeonato do Mundo de 
Ginástica Acrobática que decorreu na cidade de 
Baku, no Azerbaijão, entre os dias 10 e 13 de 
março do corrente ano, a Seleção Portuguesa 
conquistou 7 medalhas, entre outros importantes 
resultados. 
 
Dos atletas portugueses medalhados, fizeram 
parte a dupla, Bruno Ramalho e Fábio Beco, 
atletas do Gimnofrielas – Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas, que conquistaram a 
medalha de prata em Equilíbrio, bem como o 4º 
lugar de Par Dinâmico. 
 
Os vereadores da CDU, propõem que a 
Câmara Municipal reunida no dia 16 de março 
de 2022, delibere: 
 

1 -  Saudar todos os atletas, em particular os 
atletas Bruno Ramalho e Fábio Beco, 
técnicos, dirigentes e familiares que 
contribuíram para os brilhantes resultados 
alcançados, desejando que os mesmos 
sirvam de incentivo ao desenvolvimento 
da modalidade e da valorização do 
trabalho realizado pelos Clubes e 
Associações. 

 
2 -  Dar conhecimento da saudação à 

Federação de Ginástica de Portugal, ao 
Gimnofrielas – Associação Desportiva 
Cultural e Social de Frielas e aos atletas 
referidos, à Assembleia Municipal de 
Loures, à Junta e Assembleia de 
Freguesia da União de Freguesias de 

Santo António dos Cavaleiros e Frielas, 
ao IPDJ, à Comunicação Social.  

 
Loures, 16 de março de 2022 
 
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
 

Gonçalo         Paulo          Tiago           Anabela 
    Caroço          Piteira        Matias          Feliciano 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  116611//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMOOÇÇÃÃOO  PPEELLOO  RREEFFOORRÇÇOO  
DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  DDEE  SSAAÚÚDDEE  NNOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

MOÇÃO 
 
Pelo reforço dos Serviços Públicos de Saúde 

no concelho de Loures 
 
A proteção e a promoção da saúde são direitos 
essenciais que a Constituição da República 
consagra e que se materializa no Serviço 
Nacional de Saúde, serviço nacional e público. 
 
Contudo, um continuado desinvestimento no SNS 
levou, paulatinamente, à sua fragilização e 
incapacidade de dispor das respostas e cuidados 
necessários ao bem-estar e saúde da população. 
 
Em Loures, a atual situação da saúde e das 
unidades do SNS no concelho é verdadeiramente 
dramática. Os utentes e população enfrentam, 
diariamente, inúmeras dificuldades no acesso aos 
cuidados primários de saúde. 
 
Mais de 50.000 utentes que não têm médico de 
família atribuído, a carência de enfermeiros, os 
horários reduzidos de funcionamento das 
unidades do SNS decorrente da falta de técnicos 
administrativos e a desmesurada dificuldade na 
obtenção de consultas médicas marcam a atual 
situação que desprotege a população do 
concelho. 
 
Mas se a situação é já muito difícil ela terá uma 
tendência de contínuo agravamento nos próximos 
anos sem precedentes tendo em conta que estão 
previstas reformas de dezenas de médicos e 
enfermeiros do ACES Loures-Odivelas que não 
serão substituídos por novos profissionais que 
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continuam a não ver no SNS uma opção para o 
seu futuro profissional. 
 
Face ao exposto, os eleitos da CDU propõem 
que a Câmara Municipal de Loures reunida em 
16 de março de 2022 delibere: 
 
Requerer ao Governo a adoção de medidas 
urgentes e imediatas que garantam o reforço do 
número de médicos, enfermeiros e assistentes 
técnicos por forma a garantir o direito da 
população do concelho de Loures ao acesso aos 
cuidados de saúde. 
 
Sendo aprovada, a recomendação deverá ser 
remetida às seguintes entidades:  
 
Governo;  
 
Presidente da Assembleia da República; 
 
Grupos Parlamentares da Assembleia da 
República; 
 
Presidente da Assembleia Municipal de Loures;  
 
Presidentes de Juntas de Freguesia do concelho 
de Loures;  
 
Presidentes das Assembleias de Freguesia do 
concelho de Loures;  
 
Órgãos de Comunicação Social. 
 
Loures, 16 de março de 2022 
  
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
  

Gonçalo         Paulo          Tiago           Anabela 
    Caroço          Piteira        Matias          Feliciano 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  116622//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
SSUUBBOORRDDIINNAADDOO  AAOO  TTEEMMAA  ““MMOOBBIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDOOSS  LLOOUURREENNSSEESS  EEMM  SSOOLLIIDDAARRIIEEDDAADDEE  CCOOMM  
AA  UUCCRRÂÂNNIIAA””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOOSS  SSRRSS..  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALL  DDEEMMOOCCRRAATTAA,,  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  EE  SSRRAA..  EE  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  SSOOCCIIAALLIISSTTAA  EE  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  EELLEEIITTOO  PPEELLOO  CCHHEEGGAA  
  

SAUDAÇÃO 
 

MOBILIZAÇÃO DOS LOURENSES EM 
SOLIDARIEDADE COM A UCRÂNIA 

 
 
No passado dia 24 de fevereiro, a Rússia deu 
início a uma ofensiva militar em território 
ucraniano.  
 
A escalada militar vem subindo cada vez mais e 
com cada vez mais gravidade, levando a cenas e 
imagens como a Europa não presenciava há 
décadas.  
 
Esta invasão russa, que vem chocando o resto do 
mundo, vem cometendo crimes bárbaros, os 
quais exigiriam horas a enunciar.  
 
Desde o bombardeamento de urbanizações, 
habitações e até maternidades que em nada 
servem em termos estratégicos, assistimos 
impotentes ao assassinato de civis desarmados, 
e outros que seguem em corredores humanitários 
para fugirem à guerra. 
 
O cenário de guerra montado na Ucrânia e 
também aqueles que daí fogem em busca de 
segurança, foram motivos de alerta por parte do 
resto da Europa pela necessidade de ajudar e 
auxiliar os ucranianos, desde os que 
permaneceram para defender a Nação, como 
aqueles que procuraram refúgio em território 
Europeu. 
 
Toda a Europa tem vindo a demonstrar uma onda 
de solidariedade, arrecadando bens essenciais e 
mobilizando transportes e pessoas, tanto para 
levar mantimentos e bens das mais variadas 
necessidades para quem permanece em solo de 
guerra, como para aqueles que desejem sair, e 
assim terão um meio de fuga.  
 
A Europa pode não estar a intervir militarmente, 
mas definitivamente que escolheu um lado. 
 
A Europa escolheu ajudar a Ucrânia contra o 
imperialismo russo. 
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Apesar da tentativa de justificação por parte de 
Putin e dos que o rodeiam e representam – e aqui 
vale a pena relembrar que em Portugal, incluindo 
em Loures, há quem vá seguindo e relativizando 
o gravíssimo cenário que se está a passar – toda 
a Europa está mobilizada em torno da Ucrânia. 
 
Acompanhando este ritmo, os munícipes do 
concelho de Loures não se deixaram ficar.  
 
Noutras cidades e comunidades, não só em 
Portugal como pelo resto da Europa, foram vários 
os anúncios e publicidades de empresas, 
associações e pessoas de Loures que 
promoveram recolhas de bens e mobilização para 
ajudar o povo ucraniano.  
 
Num espírito de comunidade, solidariedade e 
amizade, os Lourenses compreenderam a 
gravidade da situação, e não quiseram ficar de 
fora. Os Lourenses quiseram intervir e ajudar; 
quiseram mostrar que, também em Loures, existe 
dinâmica e compaixão. 
A Câmara Municipal, como órgão representativo 
dos lourenses, não pode nem deve ignorar a 
dinâmica que se gerou de forma natural e 
instantânea no nosso Concelho.  
 
Não divergindo com a onda de solidariedade que 
se gerou, os lourenses responderam; quiseram 
responder; quiseram ajudar; não se limitaram a 
ver a desgraça; os lourenses quiseram intervir, 
não ficaram para trás.  
 
Assim, os Vereadores do PSD na Câmara 
Municipal de Loures propõem à Câmara 
Municipal que delibere: 
 

1 -  Saudar todos os lourenses, que de forma 
solidária se organizaram, e numa 
fantástica mobilização e dinâmica de 
ajuda ao próximo, depressa prepararam 
várias iniciativas de forma a prestar o 
auxílio possível à Ucrânia, não 
enveredando em discursos de 
negacionismo e relativismo moral 

 
2 -  Saudar não só os munícipes do nosso 

Concelho, mas todos os que igualmente 
se mobilizam em torno da solidariedade 
para com a Ucrânia, cuja integridade, 
autonomia e independência nacional 
estão a ser postas em causa com esta 
invasão Russa. 

 
Loures, 16 de março de 2022 
 

Os Vereadores 
 

Nelson Batista                  Vasco Touguinha 

Os eleitos do Partido Socialista, 
(…) 

O eleito do Chega, 
(…) 

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  sseennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  aa  
sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))    
  
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  116633//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““PPOORR  UUMMAA  RREESSPPOOSSTTAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
PPAARRAA  AA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREEFFUUGGIIAADDOOSS,,  EEMM  
PPAARRTTIICCUULLAARR  DDOO  CCOONNFFLLIITTOO  MMIILLIITTAARR  NNAA  
UUCCRRÂÂNNIIAA,,  AATTRRAAVVÉÉSS  DDAA  IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  EEMM  
CCOONNJJUUNNTTOO  CCOOMM  OO  GGOOVVEERRNNOO  EEMM  ÁÁRREEAASS  
IIMMPPOORRTTAANNTTEESS  PPAARRAA  AA  IINNTTEEGGRRAAÇÇÃÃOO  
SSOOCCIIAALL””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

Moção 
 
Por uma resposta Municipal para a integração 
de refugiados, em particular do conflito militar 

na Ucrânia, através da intervenção em 
conjunto com o governo em áreas importantes 

para a integração social 
 
Considerando que:  
 
A) Desde o início do conflito militar na Ucrânia 

que o número de refugiados tem escalado 
diariamente de forma dramática, sendo que, 
segundo as mais recentes fontes, a 
08.03.2022, já ultrapassava os 2 milhões de 
refugiados ucranianos que agravam a situação 
dos muitos milhões de refugiados a nível 
mundial em particular de África e do Médio 
Oriente. 

 
B) Loures sempre foi considerado um concelho 

solidário devendo continuar a constituir-se 
como um exemplo de acolhimento e 
integração de refugiados, a nível nacional; 

 
C) As ações a desenvolver pelo Município 

devem, sempre, articular-se com as ações 
cuja responsabilidade cabe ao Governo, 
complementando-as; 
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D) Em geral, os refugiados têm como aspiração 
legítima o regresso à sua pátria, devendo o 
Município de Loures contribuir para essa 
vontade, quando verificadas as condições de 
segurança e bem-estar que o permitam; 

 
E) Para tal, é fundamental que o Município de 

Loures continue a ter um papel ativo em 
diversas áreas de que se destacam a saúde, a 
educação os transportes e a integração social. 

 
Assim os vereadores da CDU propõem que a 
Câmara Municipal de Loures delibere:  
 
1 -  Recomendar ao executivo Municipal que 

ponha em prática um programa de apoio aos 
refugiados que procurem abrigo no nosso 
país, em particular os provenientes do 
conflito armado na Ucrânia, através da 
criação de condições, em articulação com a 
ação do Governo a nível nacional, para que 
todos os que pretendam, encontrem as 
respostas necessárias no nosso concelho 
em torno das seguintes áreas;  
 

1.1. Habitação;  
 

1.2. Trabalho;  
 

1.3. Educação;  
 

1.4. Saúde;  
 

1.5. Mobilidade;  
 

1.6. Cultura; 
 

1.7. Proteção temporária; 
 

1.8. Articulação com o CPR. 
 
A ser aprovada esta moção deverá ser enviada 
para: 
 
- Assembleia Municipal 
- Juntas de Freguesia 
- Assembleias de Freguesia 
- Conselho Português para os Refugiados 
 
Loures, 16 de março de 2022 
  
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
  

Gonçalo         Paulo          Tiago           Anabela 
    Caroço          Piteira        Matias          Feliciano 
 
 
 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
  
  
 
AATTAA  DDAA  99ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  
22002222..0022..0022  
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  
CCââmmaarraa  ee  aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  AAnnaabbeellaa  ddee  
OOlliivveeiirraa  FFeelliicciiaannoo  ee  PPaacchheeccoo,,  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  
eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  
aattaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  111199//22002222  --  
PPAARRAA  RRAATTIIFFIICCAARR  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  33ªª  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  
22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Relativamente ao procedimento para 

aquisição de energia elétrica, existe a 
necessidade de reforço da sua dotação, pelo 
que importa efetuar uma alteração orçamental 
permutativa que permita a sua execução. 

 
Tenho a honra de propor que: 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º e da alínea d) 
do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, 
de 22 de fevereiro, na redação vigente, a Câmara 
Municipal ratifique a aprovação da 03.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do 
Plano 2022-2026 (4ª Alteração dos Documentos 
Previsionais), aprovada por mim em 25 de 
fevereiro, conforme documento em anexo.  
 
Loures, 25 fevereiro 2022 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
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((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 3ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112200//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  44ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Para concretização do procedimento 

contratual de fornecimento de Gás natural, 
torna-se essencial adequar a respetiva 
dotação orçamental; 

 
B. Para desenvolvimento dos procedimentos 

aquisitivos de Bens Alimentares é importante 
adequar a respetiva dotação orçamental; 

 
C. Importa prover o projeto da Escola Portela de 

Santa Iria da Azóia da dotação orçamental 
suficiente para desenvolvimento do mesmo. 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea d) do n.º 1 do artigo 33º, ambos do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº 
54-A/99, de 22 de fevereiro, na redação vigente, 
aprovar a, 4ª Alteração Permutativa ao 
Orçamento 2022 e Opções do Plano 2022-2026 
(6ª Alteração dos Documentos Previsionais), 
conforme documento em anexo.  
 
Loures, 15 de março 2022 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
                                        
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 4ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 

  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112211//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  0033..0022..22002222  RREELLAATTIIVVOO  AAOO  AATTOO  
DDEE  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  EESSCCLLAARREECCIIMMEENNTTOOSS  EE  
RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  GGÁÁSS  
NNAATTUURRAALL  PPAARRAA  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  OODDIIVVEELLAASS  EE  AA  GGEESSLLOOUURREESS  ––  
GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA..,,  ((PPRROOCCºº  NN..ºº  
5555..337777//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures no que à entidade 
adjudicante Município de Loures diz respeito, 
mediante deliberação tomada para o efeito 
pela Câmara Municipal, na sua 6.ª reunião, de 
22/12/2021, pela Câmara Municipal de 
Odivelas, no que à entidade Município de 
Odivelas diz respeito, e pela Gesloures Gestão 
de Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, 
Lda.,  foi desenvolvido um procedimento 
aquisitivo do tipo concurso público, em 
agrupamento de entidades adjudicantes,  
procedimento esse que se concretizou sob o 
n.º de processo 55377/DCA/2021, tendente à 
celebração de contrato para a aquisição de 
gás natural para o Município de Loures, para o 
Município de Odivelas e para a GesLoures - 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda., pelo período inicial de um 
ano, com início de produção de efeitos a 1 de 
abril de 2022, renovável automaticamente por 
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iguais e sucessivos períodos de um ano, até 
um período máximo de vigência de três anos; 

 
Ratificação de ato praticado pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal 
 
B. Se mostrou necessário que o Município de 

Loures prestasse esclarecimentos na 
sequência de solicitação feita por duas das 
entidades interessadas bem como retificação 
do teor das peças do procedimento de forma 
oficiosa; 

 
C. O ato de prestação de esclarecimentos e 

retificação das peças do procedimento, nos 
termos que constam do documento em anexo, 
foi praticado por mim, enquanto Presidente da 
Câmara Municipal, mediante decisão datada 
de 03/02/2022, porquanto não se cingindo os 
esclarecimentos solicitados nem as 
retificações feitas a uma mera necessidade de 
boa compreensão e interpretação das peças 
do procedimento, o júri não dispunha de 
competência para os prestar; 

 
D. A decisão tomada foi em face da urgência em 

prestar os esclarecimentos e modificar o teor 
das peças do procedimento, uma vez que o 
termo do prazo para prestar esclarecimentos e 
retificar erros e omissões no procedimento em 
causa era o dia 3 de fevereiro de 2022, 
mostrando-se impossível reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
deliberar sobre os esclarecimentos a prestar e 
retificações a fazer a tempo de obviar ao 
integral decurso do prazo para o efeitos 
pretendido, o que implicaria a necessidade de 
prorrogação e publicitação do anúncio para o 
efeito; 

 
E. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

pelo Presidente da Câmara, com caráter 
excecional, é a que consta do n.º 3 do artigo 
35º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro (lei que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais); 

 
F. O órgão competente para efeito de aprovação 

dos aludidos esclarecimentos, e retificação 
das peças do procedimento é a Câmara 
Municipal conforme resulta do disposto nos 
números 5 a 7 do art.º 50º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º 18/2008, de 29 de janeiro na sua redação 
atual; 

 
G. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação do ato 
praticado pelo Presidente da Câmara 
Municipal, e referido no considerando C., 

carece, tal ato, pois, de ser ratificado, nos 
termos previstos na norma referida no 
considerando sob a letra E; 

 
Do Relatório Final 
 
H. Decorrido o prazo para o efeito, foram 

apresentadas propostas por parte das 
empresas Petrogal S.A. (Galp Energia, SGPS, 
S.A.), Endesa Energia, S.A. e Gold Energy – 
Comercializadora de Energia, S.A.; 

 
I. A entidade EDP Comercial – Comercialização 

de Energia, S.A. veio ao procedimento, 
através da plataforma eletrónica, integrar no 
espaço próprio e específico para apresentação 
de propostas um documento designado como 
“Não apresentação de proposta que se 
traduziu numa declaração de impossibilidade 
de apresentar proposta de acordo com os 
termos e condições previstos nas peças do 
procedimento. Ora, sendo manifesto que não 
foi apresentada qualquer proposta pela 
referida entidade o júri entendeu que esta não 
assumia no procedimento a qualidade de 
concorrente pelo que não foi considerada 
como tal; 

 
J. Elaborado o Relatório Preliminar com análise, 

avaliação e ordenação das propostas 
apresentadas pelos concorrentes que foi 
submetido a audiência prévia, nos termos do 
artigo 147.º Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro (na sua atual redação); 

 
K. Não tendo havido pronúncia por parte das 

entidades concorrentes, o júri elaborou o 
Relatório Final, que se anexa à presente 
proposta, e que cabe submeter à Câmara 
Municipal de Loures órgão competente para a 
decisão de contratar no que respeita à 
entidade adjudicante Município de Loures com 
vista à aprovação do mesmo com a inerente 
proposta de adjudicação da proposta 
apresentada pela empresa Gold Energy – 
Comercializadora de Energia S.A., por ter sido 
ordenada em 1.º lugar, pelo preço global de € 
3.833.667,87 € para a componente de 
fornecimento de energia sujeita à 
concorrência, desdobrando-se esse preço no 
preço parcelar para o Município de Loures de 
935.635,80€, para o Município de Odivelas de 
855.741,15 € para a Gesloures – Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
de 2.042.290,92€, pelo período máximo de 
vigência contratual de 3 anos, com início 
previsto para o dia 01 de abril de 2022; 

L. Adjudicada que seja a proposta da entidade 
Gold Energy – Comercializadora de Energia 
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S.A., mostra-se necessária a aprovação, por 
parte da Câmara Municipal, da respetiva 
minuta do contrato a celebrar (minuta que se 
anexa). 

 
M. A despesa inerente ao procedimento aqui em 

apreço será suportada pela rubrica orçamental 
03.03/02.01.02.03 – 2016-A-118. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, no âmbito do 
procedimento aquisitivo desenvolvido sob o n.º de 
processo 55377/DCA/2021, delibere: 
 
1) Ao abrigo do disposto no n.º 3, do artigo 35.º, 

do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro (lei que estabelece o regime jurídico 
das autarquias locais) ratificar o ato de 
prestação de esclarecimentos e retificação das 
peças do procedimento praticado pelo 
presidente da Câmara Municipal, em 3 de 
fevereiro de 2022 (documento em anexo) e 
relacionado com o procedimento do tipo 
concurso público, melhor descrito no 
considerando A; 

 
2) 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 (Lei que 
estabelece o regime jurídico das autarquias 
locais), bem como nos artigos 73.º, 76.º, 79.º, 
80º e números 1, 3 e 4 do artigo 98.º e n.ºs 3 e 
4 do artigo 148º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (na sua versão atualizada), 
aprovar:   

 
i) O Relatório Final que se anexa, nos exatos 

termos que dele constam, com a inerente 
proposta de adjudicação à proposta 
apresentada pela entidade Gold Energy – 
Comercializadora de Energia S.A., de 
acordo com os preços unitários e demais 
atributos integrantes da proposta; 

 
ii) O projeto de minuta do contrato (que se 

anexa) a celebrar entre o Município de 
Loures, Município de Odivelas e GesLoures 
e a entidade Gold Energy – 
Comercializadora de Energia S.A. 

 
Loures, 9 de março de 2022 
                                  

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
 

 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures, 
o Município de Odivelas, a Gesloures e a Gold 
Energy – Comercializadora de Energia S.A., está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112222//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO,,  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  JJUURRII  EE  
DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  RREELLAATTIIVVOO  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  GGÁÁSS  
NNAATTUURRAALL  ((PPRROOCC..  NN..ºº  555577..773333//DDCCAA//22002222)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela 

Divisão de Administração Geral (DAG), 
através da informação com o registo webdoc 
E/25555/2022, com despacho superior de 
concordância, datado de 23/02/2022, e pelas 
razões dela constantes, vem manifestada a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido de se adquirir 
gás natural para as instalações municipais e 
escolas, com início de produção de efeitos 
pretendido a 1 de abril de 2022, pelo período 
de 1 (um) mês, renovável por igual e 
sucessível período até um período máximo de 
vigência contratual de 2 (dois) meses, sendo 
que, na eventualidade da mudança de 
comercializador ocorrer antes do dia 1 de abril 
de 2022, não haverá lugar à celebração do 
contrato previsto por inutilidade superveniente 
do mesmo, ou, se já tiver havido celebração, o 
contrato não produzirá quaisquer efeitos, 
considerando-se extinto. 

 
B. O procedimento adotado é do tipo ajuste 

direto, com base em critério material, com os 
fundamentos que constam do documento em 
anexo e designado por “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
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contrato”, que reproduz os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante para o uso 
do tipo de procedimento referido e para o 
endereço do convite à entidade nele 
identificada, a EDP Comercial – 
Comercialização de Energia S.A.; 

 
C. As peças do procedimento, Convite e Caderno 

de Encargos, carecem ser aprovadas pela 
Câmara Municipal, por ser o órgão competente 
para contratar, autorizar a despesa, escolher o 
procedimento, aprovar os documentos pré-
contratuais, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço; 

 
D. É necessário, nomeadamente, informar os 

fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a não fixação do preço base 
conforme cláusula 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 
pela Câmara Municipal; 

 
E. Estima-se que que, pela execução de todas as 

prestações sujeitas à concorrência, que 
constituem o objeto do contrato a celebrar se 
venha a pagar um valor mensal de € 
17.801,55, (dezassete mil, oitocentos e um 
euros e cinquenta e cinco cêntimos) 
perfazendo um valor estimado para o período 
máximo de 2 (meses) de vigência contratual 
no montante de € 35.606,10 (trinta e cinco mil 
seiscentos e seis euros e dez cêntimos), a que 
acrescerá IVA, se devido, à taxa legal em 
vigor, sendo que tais despesas estimadas 
decorrerão dos preços a suportar apenas com 
a componente de preço de energia sujeita à 
concorrência, despesa essa à qual acrescerão 
os preços com as tarifas de acesso às redes, 
capacidade de entrada, taxa de ocupação do 
subsolo, etc. referentes às componentes do 
preço ou encargos não sujeitos à 
concorrência;   

 
F. Não obstante a despesa estimada nos termos 

identificados no número anterior, 
designadamente para efeitos do cabimento 
original a efetuar, o procedimento não terá 
preço base. Com efeito, tendo em conta que 
se verifica uma crise mundial com os 
fornecimentos de energia devido, como é do 
conhecimento público generalizado, à invasão 
da Ucrânia e consequente guerra que enfrenta 
e que se veio refletir nas atuais condições do 

mercado de energia, com o aumento 
exponencial dos preços a nível mundial, 
resultante da cotação e volatilidade dos preços 
nos mercados grossistas de energia e que 
vêm penalizar fortemente os preços do gás 
natural nos contratos em negociação para o 
curto/médio prazo, considerando ainda os 
fundamentos que se mostram apresentados 
no processo, mais concretamente na 
informação identificada no n.º 1, bem como 
com fundamento no disposto no n.º 5, do 
artigo 47.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), na sua versão atual, que consente tal 
não fixação de preço base, tem-se por 
adequado não fixar o mesmo, na perspetiva 
de que, assim, se assegurarão condições para 
que a contratação se venha a concretizar; 

 
G. Em qualquer caso, conforme decorre do 

disposto na alínea e), do artigo 79.º, do CCP 
e, não obstante a não fixação do preço base, à 
entidade adjudicante assiste o direito de, 
fundamentadamente, tomar uma decisão de 
não adjudicação, com base no facto de os 
preços apresentados serem inaceitáveis; 

 
H. A despesa a realizar está prevista na rubrica 

0303 02010203 2016 A 118, conforme 
proposta de cabimento n.º 1020/2022, 
autorizada em 07/03/2022. 

 
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 24.º, n.º 1, alínea 
c), 36.º, 67.º, 69.º e  290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 
30/2021, de 21 de maio, aprovar: 
 
O documento junto sob o título “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” e as peças do procedimento de 
formação do contrato, Convite e Caderno de 
Encargos, que se anexam, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de serviços 
de fornecimento de gás natural para instalações 
municipais e escolas, procedimento que se 
identifica internamente como processo n.º 
557733/DCA/2022. 
 
(…) 
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Loures, 9 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112233//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  DDEE  RREEDDEE  
FFIIXXAA,,  DDAADDOOSS,,  MMÓÓVVEELL,,  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
DDIISSAASSTTEERR  RREECCOOVVEERRYY  EE  GGEESSTTÃÃOO  EE  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDAA  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  FFIIXXAASS  PPAARRAA  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  OOSS SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  AA  GGEESSLLOOUURREESS  ––  
GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA..  EE  AA  LLOOUURREESS  PPAARRQQUUEE  --  
EEMMPPRREESSAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EE..MM..  UUNNIIPPEESSSSOOAALL  LLDDAA..  
((PPRROOCCºº  NNºº  5555..114499//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pelo órgão 

competente para contratar do Município de 
Loures, dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), da Gesloures – Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. 
e da Loures Parque – Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal, Lda., 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 
(CCP), concurso desenvolvido sob o n.º  de 
processo n.º 55149/DCA/2021, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 

como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, pelo 
Município de Loures, pelos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), 
pela Gesloures – Gestão de Equipamentos 
Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e pela Loures 
Parque – Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda., pelo 
período de 36 meses e com início de produção 
de efeitos pretendido para o dia 1 de junho de 
2022;    

 
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, 
tendo-o submetido à respetiva audiência 
prévia dos concorrentes; 

 
C.   Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 

que se anexa como documento sob o n.º 1 e 
que cabe submeter à Câmara Municipal, órgão 
competente para a decisão de contratar no 
que respeita ao Município de Loures, com 
vista à aprovação do mesmo, relatório esse 
que inclui proposta de adjudicação da 
proposta da concorrente NOS Comunicações 
S.A., pelo preço global de €1.282.751,64 (um 
milhão, duzentos e oitenta e dois mil, 
setecentos e cinquenta e um euros e sessenta 
e quatro cêntimos), preço a que acrescerá o 
IVA. O referido preço global proposto, mostra-
se parcelarmente proposto para cada uma das 
entidades adjudicantes, nos seguintes termos: 
MUNICÍPIO DE LOURES - €949.172,40 
(novecentos e quarenta e nove mil, cento e 
setenta e dois euros e quarenta cêntimos); 
SIMAR - €281.393,28 (duzentos e oitenta e 
um mil, trezentos e noventa e três euros e 
vinte e oito cêntimos); LOURESPARQUE - 
€26.805,24 (vinte seis mil, oitocentos e cinco 
euros e vinte e quatro cêntimos) e 
GESLOURES - €25.380,72 (vinte cinco mil, 
trezentos e oitenta euros e setenta e dois 
cêntimos). O Relatório Final é, igualmente, 
submetido ao órgão competente para contratar 
de cada uma das demais entidades 
adjudicantes integrantes do agrupamento; 

  
D. Uma vez aprovado o Relatório Final e a 

adjudicação da proposta da concorrente NOS 
Comunicações S.A., existe, igualmente, a 
necessidade da Câmara Municipal aprovar a 
minuta do contrato a celebrar entre cada uma 
das entidades adjudicantes do procedimento e 
a NOS Comunicações S.A., minuta essa que 
se anexa como documento sob o n.º 2. 
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Tenho a honra de propor,  
 
Que a Câmara Municipal, 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 de setembro, 
bem como nos artigos 39.º, 73.º, 76.º, n.º 1 do 
artigo 98.º e números 3 e 4 do artigo 148.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, e no âmbito do 
concurso público, em agrupamento de entidades 
adjudicantes, desenvolvido sob o n.º  de processo 
n.º 55149/DCA/2021, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel e 
serviços de Disaster Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, pelo Município de Loures, 
pelos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR), pela Gesloures – Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda. e 
pela Loures Parque – Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M., Unipessoal Lda., delibere 
aprovar: 
 

1 -  O Relatório Final, em anexo, nos seus 
precisos termos e conclusões, com a 
inerente deliberação da adjudicação da 
proposta da concorrente NOS 
Comunicações S.A., pelo preço global de 
€1.282.751,64 (um milhão, duzentos e 
oitenta e dois mil, setecentos e cinquenta 
e um euros e sessenta e quatro 
cêntimos), preço a que acrescerá o IVA, 
com a componente de preço para o 
Município de Loures correspondente a 
€949.172,40 (novecentos e quarenta e 
nove mil, cento e setenta e dois euros e 
quarenta cêntimos), preço global aquele 
decorrente dos preços unitários que 
integram os Anexos I, II e III, que 
instruem a proposta da concorrente NOS 
Comunicações S.A., anexos esses para 
os quais se remete e dão aqui por 
integralmente reproduzidos para todos os 
efeitos legais; 
 

2 -  A minuta do contrato, em anexo, a 
celebrar entre o Município de Loures e as 
demais entidades adjudicantes e a 
entidade adjudicatária NOS 
Comunicações S.A. 

 
(…) 
 
Loures, 9 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  sseennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures, os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), a 
Gesloures – Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda., a Loures Parque – 
Empresa Municipal de Estacionamento, E.M., 
Unipessoal, Lda. e a NOS Comunicações S.A., 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112244//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  JJUURRII  EE  
DDOO  GGEESSTTOORR  CCOONNTTRRAATTOO;;  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  DDEE  RREEDDEE  
FFIIXXAA,,  DDAADDOOSS,,  MMÓÓVVEELL,,  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
DDIISSAASSTTEERR  RREECCOOVVEERRYY  EE  GGEESSTTÃÃOO  EE  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDAA  IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  FFIIXXAASS  ((PPRROOCCºº  NNºº  
5555..779900//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 

 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela 

Divisão de Administração Geral (DAG), 
através da informação com registo Webdoc 
E/29364/2022, com despacho superior de 
concordância, datado de 08/03/2022, e pelas 
razões dela constantes, vem manifestada a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido de se proceder 
à celebração de contrato com vista à aquisição 
de serviços de comunicações de rede fixa, 
dados, móvel e serviços de Disaster Recovery, 
bem como da gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, com 
início de produção de efeitos pretendido para 
o dia 01 de junho de 2022, pelo período de 1 
(um) mês, renovável por igual e sucessivo 
período, até um período máximo de vigência 
contratual de 6 (seis) meses, sendo que o 
contrato terá o seu termo com a 
implementação da solução tecnológica 
referida nos termos constantes da cláusula 5.ª 
do Caderno de Encargos, do procedimento do 
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tipo concurso público que decorreu sob o n.º 
de processo 55149/DCA/2021, caso tal 
instalação se verifique antes dos 6 (seis) 
meses de vigência máxima;   
 

B. O procedimento adotado é do tipo ajuste 
direto, com base em critério material, com os 
fundamentos que constam do documento em 
anexo e designado por “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato”, que reproduz os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante para o uso 
do tipo de procedimento referido e para o 
endereço do convite à entidade nele 
identificada, a NOS Comunicações, S.A.; 
 

C. As peças do procedimento, Convite e Caderno 
de Encargos, carecem ser aprovadas pela 
Câmara Municipal, por ser o órgão competente 
para contratar, autorizar a despesa, escolher o 
procedimento, aprovar os documentos pré-
contratuais, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço; 
 

D. É necessário, nomeadamente, informar 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, pelo 
que 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 
pela Câmara Municipal; 
 

E. A despesa a realizar está prevista na rubrica 
0204 020209 2013 A 30, conforme PRC 
1126/2022, datada de 08/03/2022; 
 

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 24.º, n.º 1, alínea c), 36.º, 67.º, 69.º e  
290.º-A, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei 
n.º 30/2021, de 21 de maio, aprovar: 
 
1 -  O documento junto sob o título “Proposta 

de autorização para início e tipo de 

procedimento, aprovação do júri e 
designação do gestor do contrato” e as 
peças do procedimento de formação do 
contrato, Convite e Caderno de Encargos, 
que se anexam, com vista à celebração 
de contrato para aquisição de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel 
e serviços de Disaster Recovery, bem 
como da gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, 
procedimento que se identifica 
internamente  como processo n.º 
55790/DCA/2022. 

 
(…) 
 
Loures, 9 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  sseennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  

 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112255//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
AA  PPRROOPPOOSSTTAA  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  DDEESSAAFFEETTAAÇÇÃÃOO  
DDOO  DDOOMMÍÍNNIIOO  PPÚÚBBLLIICCOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
PPAARRCCEELLAA  DDEE  TTEERRRREENNOO  SSIITTAA  NNOO  BBAAIIRRRROO  
QQUUIINNTTAA  DDAASS  LLOOUURREEIIRRAASS,,  EEMM  CCAAMMAARRAATTEE,,  
NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE  
UUNNHHOOSS  EE  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO,,  ((PPRROOCCEESSSSOO  DDEE  
RREEGGIISSTTOO  NNºº  779977)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Camarate é uma pessoa 
coletiva sem fins lucrativos, que tem por 
escopo principal a proteção de pessoas e 
bens, detendo e mantendo em atividade, para 
o efeito, um corpo de bombeiros voluntários; 

 
B. A associação solicitou a cedência do terreno 

municipal contíguo a sul do quartel, para nele 
construir e ampliar o parque de 
estacionamento do seu quartel de bombeiros 
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(cfr. webdoc E/117073/2016 e 
E/138116/2021); 

 
C. A parcela de terreno objeto da pretensão, com 

a área de 770,00 m2 [confrontando a norte 
com propriedade municipal (PR n.os 680 e 
797), a sul com propriedade municipal (PR n.º 
797 – Rua Adriano José de Oliveira), a 
nascente com a Rua Cruz do Tanque e 
propriedade municipal (PR n.º 797) e a poente 
com propriedade municipal (PR n.º 797)], 
integra parte da propriedade municipal com o 
PR n.º 797, inscrita na matriz predial rústica 
sob o artigo 45 (parte) da Secção D da União 
das Freguesias de Camarate, Unhos e 
Apelação, e encontra-se no domínio público 
por via de expropriação amigável ocorrida em 
13/06/1985 para construção social e 
urbanização do Bairro Quinta das Loureiras, 
em Camarate; 
 

D. A cedência da parcela de terreno à associação 
é imprescindível, porque melhorará as 
condições de parqueamento e de circulação 
de viaturas no quartel de bombeiros sem 
colocar em risco a prontidão de socorro; 
 

E. Para o efeito, é necessário desafetar a parcela 
de terreno do domínio público municipal para o 
domínio privado municipal;  
 

F. o DPGU pronunciou-se em 07/12/2021 sobre 
a viabilidade construtiva do parque de 
estacionamento na propriedade municipal; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33º, e 
na alínea q) do n.º 1 do artigo 25º, ambos do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
submeter à Assembleia Municipal, para 
deliberação, a desafetação do domínio público 
municipal para o domínio privado municipal da 
parcela de terreno com a área de 770,00 m2, 
situada no Bairro Quinta das Loureiras, em 
Camarate, que confronta a norte com propriedade 
municipal (PR 680 e PR 797), a sul com 
propriedade municipal (PR 797 – Rua Adriano 
José de Oliveira), a nascente com a Rua Cruz do 
Tanque e propriedade municipal (PR 797) e a 
poente com propriedade municipal (PR 797), e 
integra parte da propriedade municipal com o PR 
n.º 797, inscrita na matriz predial rústica sob o 
artigo 45 da Secção D da União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação. 
 
 
 
 

Loures, 9 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112266//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
AA  PPRROOPPOOSSTTAA  RREELLAATTIIVVAA::  --  ÀÀ  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  
DDOO  DDIIRREEIITTOO  DDEE  SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEE  CCOONNSSTTIITTUUIIDDOO  
SSOOBBRREE  IIMMÓÓVVEELL  MMUUNNIICCIIPPAALL  SSIITTOO  NNAA  QQUUIINNTTAA  
DDOO  CCAABBEEÇÇOO  EE  QQUUIINNTTAA  DDOO  CCAANNDDEEEEIIRROO,,  EEMM  
MMOOSSCCAAVVIIDDEE  --  AA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDOO  DDIIRREEIITTOO  
DDEE  SSUUPPEERRFFIICCIIEE  SSOOBBRREE  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEE  
MMUUNNIICCIIPPAALL  SSIITTAA  NNAA  QQUUIINNTTAA  DDAA  VVIITTÓÓRRIIAA,,  
PPOORRTTEELLAA  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA  AA  
FFAAVVOORR  DDAA  SSAANNTTAA  CCAASSAA  DDAA  MMIISSEERRIICCÓÓRRDDIIAA  
DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  DDAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
MMIISSEERRIICCÓÓRRDDIIAASS  PPOORRTTUUGGUUEESSAASS  ((PPRROOCCºº  NNºº  
7733..225500//0044__DD)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Por escritura outorgada em 28/12/2006, o 

Município de Loures constituiu o direito de 
superfície sobre a parcela de terreno municipal 
localizada na Quinta do Cabeço e Quinta do 
Candeeiro, em Moscavide (PR n.º 
73250/04_D), com área de 3.300 m2, descrito 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures com o n.º 1173 da freguesia de 
Moscavide, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 686 da União das Freguesias de 
Moscavide e Portela, a favor da Santa Casa 
da Misericórdia de Moscavide, objeto de 
alteração através das escrituras outorgadas 
em 27/10/2008, 09/10/2009 e 20/06/2013; 
 

B. Por motivos não imputáveis à Santa Casa da 
Misericórdia de Moscavide, não foi possível 
construir o equipamento social previsto para o 
imóvel cedido no prazo contratualmente 
fixado; 
 

C. Esta instituição solicitou a cedência, em direito 
de superfície, de uma propriedade municipal 
alternativa com uma dimensão 
significativamente maior que o imóvel 
inicialmente cedido; 
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D. Para o efeito, localizou-se uma parcela de 
terreno situada na Quinta da Vitória, Portela 
de Sacavém (PR n.º 66/2019_P3), com a área 
de 7.996 m2, cedida para o domínio privado 
municipal, para equipamento de utilização 
coletiva, através do Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 05/2019 e do 1º Aditamento ao 
mesmo, como Parcela 3, inscrita na matriz 
predial urbana com o artigo provisório n.º 
P2177 da União das Freguesias de Moscavide 
e Portela, com um valor patrimonial tributário 
provisório de 3.120.000,00€, encontrando-se, 
ainda, omissa autonomamente no registo 
predial, mas com a cedência para o domínio 
privado municipal descrita na ficha predial n.º 
271 da Portela relativa ao registo do alvará de 
loteamento;  

 

E. A Santa Casa da Misericórdia de Moscavide 
propôs ao Município de Loures a intervenção 
da União das Misericórdias Portuguesas como 
parceira no projeto do equipamento social que 
se prevê construir nesta propriedade 
municipal; 

 

F. A Santa Casa da Misericórdia de Moscavide e 
a União das Misericórdias Portuguesas 
aceitaram as condições do direito de 
superfície a constituir sobre o imóvel municipal 
com o PR n.º 66/2019_P3, ficando, porém, a 
formalização do ato condicionada ao 
cumprimento dos requisitos estatutários para 
aceitação das condições contratuais por parte 
da Santa Casa da Misericórdia de Moscavide; 

 

G. Em face deste circunstancialismo, o Município 
de Loures e a Santa Casa da Misericórdia de 
Moscavide acordaram na revogação do direito 
de superfície constituído sobre a propriedade 
municipal situada na Quinta do Cabeço e 
Quinta do Candeeiro, em Moscavide (PR n.º 
73250/04_D) a favor desta instituição em 
28/12/2006; 

 

Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do n.º 1 do artigo 25º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, 
submeter à Assembleia Municipal para deliberar 
sobre: 
 
1 – A revogação do direito de superfície 

constituído sobre o imóvel municipal 
localizado na Quinta do Cabeço e Quinta do 
Candeeiro, em Moscavide (PR n.º 
73250/04_D), com área de 3.300 m2, descrito 
na 2ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures com o n.º 1173 da freguesia de 
Moscavide, inscrito na matriz predial urbana 
sob o artigo 686 da União das Freguesias de 

Moscavide e Portela, a favor da Santa Casa 
da Misericórdia de Moscavide; 

 

2 – A constituição do direito de superfície sobre a 
parcela de terreno situada na Quinta da 
Vitória, na Portela de Sacavém (PR n.º 
66/2019_P3), com a área de 7.996 m2, cedida 
para o domínio privado municipal, para 
equipamento de utilização coletiva, através do 
Alvará de Licença de Loteamento n.º 05/2019 
e do 1º Aditamento ao mesmo, como Parcela 
3, inscrita na matriz predial urbana com o 
artigo provisório n.º P2177 da União das 
Freguesias de Moscavide e Portela, com um 
valor patrimonial tributário provisório de 
3.120.000,00€, encontrando-se, ainda, 
omissa autonomamente no registo predial, 
mas com a cedência para o domínio privado 
municipal descrita na ficha predial n.º 271 da 
Portela relativa ao registo do alvará de 
loteamento, a favor da Santa Casa da 
Misericórdia de Moscavide e da União das 
Misericórdias Portuguesas; 

 

nos termos e condições constantes das minutas 
de contrato anexas à presente proposta. 
 

Loures, 10 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e a Santa 
Casa da Misericórdia de Moscavide e a Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a União das Misericórdias Portuguesas e a Santa 
Casa da Misericórdia de Moscavide.  estão 
disponibilizadas em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112277//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMIILLIIAA  --  PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  HHOORRÁÁRRIIOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
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colaboração com o Município, asseguram as 
atividades AAAF – Prolongamento de Horário 
das crianças que frequentam os respetivos 
Jardins-de-Infância;  
 

B. No âmbito da referida colaboração há que 
proceder à transferência de verbas com o 
objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com as atividades de AAAF no 2º período do 
presente ano letivo; 
 

C. A presente proposta de transferência de verba 
corresponde a um valor estimado de janeiro a 
abril, tendo por base as candidaturas 
registadas na aplicação SIGA no mês de 
outubro do presente ano letivo. 

 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 155.038,16€ 
(cento e cinquenta e cinco mil e trinta e oito euros 
e dezasseis cêntimos), nos moldes previstos na 
informação nº 64/DE-DASE/SI, de 18 de fevereiro 
de 2022. 
 
Loures, 8 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 

 
Extrato da Informação n.º 64/DE-DASE/SI (E/24591/2022) de 18 fevereiro de 2022 

 
Quadro 1 - Mapa candidaturas PH – meses de janeiro a abril 

 
Ano letivo 2021/2022 

EscalãoA 

(10,00€)

Escalão B 

(5,00€)

EB Flamenga 20 20 20 20 80 2.479,20 € 120,00 € 140,00 € 260,00 € 2.739,20 €

EB Fernando Bulhões 45 45 45 45 180 5.578,20 € 480,00 € 160,00 € 640,00 € 6.218,20 €

501 926 712 APEE EB1/JI Alto da Eira EB Alto da Eira 68 68 68 68 272 8.429,28 € 280,00 € 360,00 € 640,00 € 9.069,28 €

503 058 793
APEE da Esc. Primária N.º3 de 
Loures

EB Fanqueiro 56 56 56 56 224 6.941,76 € 160,00 € 80,00 € 240,00 € 7.181,76 €

514 036 206 Associação A.P.A.D.L EB Á-das-Lebres 24 24 24 24 96 2.975,04 € 40,00 € 80,00 € 120,00 € 3.095,04 €

503 045 020
Associação Dr. João dos 
Santos

EB nº 2 de Loures 15 15 15 15 60 1.859,40 € 80,00 € 60,00 € 140,00 € 1.999,40 €

503 845 531 APEE EB1/JI do Infantado EB do Infantado 96 96 96 96 384 11.900,16 € 240,00 € 240,00 € 480,00 € 12.380,16 €

503 903 051
Irmandade da Santa Casa 
Misericórdia de Loures

J.I. da Manjoeira 14 14 14 14 56 1.735,44 € 160,00 € 80,00 € 240,00 € 1.975,44 €

504 949 853 APEE da EB N.º3 da Bobadela EB N.º 3 da Bobadela 12 12 12 12 48 1.487,52 € 160,00 € 40,00 € 200,00 € 1.687,52 €

505 361 736 APEE do JI da Bobadela JI da Bobadela 64 64 64 64 256 7.933,44 € 360,00 € 260,00 € 620,00 € 8.553,44 €

505 293 447 APEE da EB N.º1 da Bobadela EB N.º 1 da Bobadela 12 12 12 12 48 1.487,52 € 40,00 € 120,00 € 160,00 € 1.647,52 €

JI da Apelação 31 31 31 31 124 3.842,76 € 40,00 € 280,00 € 320,00 € 4.162,76 €

EB n.º 1 Apelação 32 32 32 32 128 3.966,72 € 560,00 € 140,00 € 700,00 € 4.666,72 €

EB Fetais 64 64 64 64 256 7.933,44 € 840,00 € 380,00 € 1.220,00 € 9.153,44 €

EB Quinta das Mós 31 31 31 31 124 3.842,76 € 720,00 € 160,00 € 880,00 € 4.722,76 €

EB n.º 1 de Camarate 45 45 45 45 180 5.578,20 € 600,00 € 280,00 € 880,00 € 6.458,20 €

509 065 686 APEE da EB1/JI da Fonte Santa EB da Fonte Santa 43 43 43 43 172 5.330,28 € 520,00 € 240,00 € 760,00 € 6.090,28 €

EB Cabeço de Montachique 18 18 18 18 72 2.231,28 € 160,00 € 80,00 € 240,00 € 2.471,28 €

JI de Salemas 5 5 5 5 20 619,80 € 0,00 € 20,00 € 20,00 € 639,80 €

EB Lousa 25 25 25 25 100 3.099,00 € 40,00 € 100,00 € 140,00 € 3.239,00 €

EB Quinta do Conventinho 53 53 53 53 212 6.569,88 € 520,00 € 200,00 € 720,00 € 7.289,88 €

EB St.º António Cavaleiros 68 68 68 68 272 8.429,28 € 0,00 € 280,00 € 280,00 € 8.709,28 €

505 182 599 APEE EB1/JI nº 2 Moscavide EB Quinta da Alegria 30 30 30 30 120 3.718,80 € 40,00 € 100,00 € 140,00 € 3.858,80 €

504 927 493 APEE da EB1/JI da Portela EB da Portela 109 109 109 109 436 13.511,64 € 200,00 € 180,00 € 380,00 € 13.891,64 €

505 136 562 APEE da EB/JI do Prior Velho EB do Prior Velho 56 56 56 56 224 6.941,76 € 600,00 € 320,00 € 920,00 € 7.861,76 €

EB Unhos 33 33 33 33 132 4.090,68 € 520,00 € 260,00 € 780,00 € 4.870,68 €

EB nº 3 Unhos 11 11 11 11 44 1.363,56 € 200,00 € 80,00 € 280,00 € 1.643,56 €

EB N.º1 São João da Talha 11 11 11 11 44 1.363,56 € 160,00 € 60,00 € 220,00 € 1.583,56 €

EB N.º2 São João da Talha 4 4 4 4 16 495,84 € 80,00 € 20,00 € 100,00 € 595,84 €

EB N.º4 São João da Talha 13 13 13 13 52 1.611,48 € 120,00 € 80,00 € 200,00 € 1.811,48 €

EB Vale Figueira 38 38 38 38 152 4.710,48 € 0,00 € 60,00 € 60,00 € 4.770,48 €

1.146 1.146 1.146 1.146 4584 142.058,16 € 8.040,00 € 4.940,00 € 12.980,00 € 155.038,16 €

Complemento mensal

Total geral 

janeiro a abril €

ANEAC

502 346 841

501 400 206 Associação O Saltarico

abril

Nº 

Identificação

Fiscal

Entidade Equipamento jan fev

Centro Social D. Nuno Álvares 
Pereira

Total em €

Totais

501 442 692
Conservatório d'artes de 

Loures

Total alunos
Total 

complementos

501 683 755
Centro Social e Paroquial de S. 
Pedro de Lousa

505 426 390
APEE Agrupamento Gen. 
Humberto Delgado

503 389 684
APEE da EB1 N.º4 de São João 
da Talha

mar.

501 422 692

 
 
(…) 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112288//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMÍÍLLIIAA  ––  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  
EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, fornecem o 
serviço de refeições escolares das crianças e 
alunos que frequentam os respetivos os 
jardins de infância e escolas do ensino Básico; 
 

B. No âmbito da referida colaboração há que 
proceder à transferência de verbas com o 
objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com as refeições servidas/a servir no 2º 
período do presente ano letivo; 
 

C. A presente proposta de transferência de verba 
corresponde a um valor estimado de janeiro a 

abril, tendo por base a assiduidade registada 
na aplicação SIGA no mês de outubro do 
presente ano letivo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 147.842,10 € 
(Cento e quarenta e sete mil, oitocentos e 
quarenta e dois euros e dez cêntimos), nos 
moldes previstos na informação nº 57/DE-
DASE/CG, de 17 de fevereiro de 2022. 
 
Loures, 2 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
 

 
 
 

Extrato da Informação n.º 057/DE-DASE/CG (E/23745/2022) de 17 fevereiro de 2022 
 

Mapa Fornecimento de Refeições – 2º Período (de 10 de janeiro a 08 de abril 2022) 
 

Ano letivo 2021/22 
 

Nº 
Identificação 

Fiscal 
Entidade Equipamento 

Total 
 

Refeições - 
Almoço  

Subtotal € 

Total 
Refeições -  

 
Pequeno 
Almoço 

Total 
Refeições -   

 
Lanche 

Subtotal € Total 

501 391 509 
Centro Popular Infantil 
"Nascer do Sol" 

EB nº 2 
Bobadela 5.704 17.682,40 € 496 1.798 1.621,30 € 19.303,70 € 

501 513 671 

Associação Comunitária 
de Reformados, 
Pensionistas e Idosos 
de Sacavém 

JI Quinta São 
José 

2.294 7.111,40 €       7.111,40 € 

503 180 360 

Associação de 
Reformados 
Pensionistas e Idosos 
de São Julião do Tojal 

EB Zambujal 6.076 18.835,60 € 1.550 4.092 3.921,50 € 22.757,10 € 

503 666 602 
Associação "Cantinho 
da Pequenada" 

EB Frielas 3.968 15.078,40 €       15.078,40 € 

503 845 531 
Associação de Pais e 
Enc. de Educação do 
EB1/JI do Infantado 

EB Infantado 24.490 75.919,00 € 0 10.230 7.672,50 € 83.591,50 € 

    Total 42.532 134.626,80 € 2.046 16.120 13.215,30 € 147.842,10 € 

 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNeellssoonn  CCééssaarr  
GGoonnççaallvveess  BBaattiissttaa))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  112299//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMÍÍLLIIAA  ––  AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  ÀÀSS  
RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 
acompanhamento às refeições escolares dos 
alunos do 1º ciclo;  
 

B. É necessário suportar as despesas efetuadas 
com o apoio ao acompanhamento às refeições 
dos alunos do 1º ciclo relativas ao período de 
10 de janeiro a 08 de abril de 2022; 

C. O contexto de pandemia Covid-19 veio trazer 
uma maior necessidade de recursos humanos 
no acompanhamento às refeições, devido à 
existência de vários turnos e necessidade de 
higienização dos espaços entre turnos; 

D. As entidades parceiras e os valores das 
verbas a transferir, para cada uma, encontram-
se descritas na Informação nº 56/DE-
DASE/LM (E/23128/2022), que se encontra 
em anexo e que faz parte integrante da 
presente proposta.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 90.112,00 € 
(noventa mil, cento e doze euros), nos moldes 
previstos na informação nº 56/DE-DASE/LM, de 
16 de fevereiro de 2022. 
 
Loures, 7 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 

 
 

 
Extrato da Informação n.º 056/DE-DASE/LM (E/23128/2022) de 16 de fevereiro de 2022 

 
(…) 
 

Entidade 

 

Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 
Nº horas 

Valor a 

processar 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
N.º 3 Bobadela 
NIF: 504 949 853 

EB N.º 3 
Bobadela 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
N.º 1 Bobadela 
NIF: 505 293 447 

EB N.º 1 
Bobadela 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Centro Popular Infantil 
Nascer do Sol 
NIF: 501 391 509 

EB Nº 2 
Bobadela 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EBI 
Bobadela 
NIF: 509 368 212 

EBI Bobadela 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 
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Entidade 

 

Equipamento 

Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 
Nº horas 

Valor a 

processar 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da 
Escola Primária nº3 de 
Loures 
NIF: 503 058 793 

EB Fanqueiro 4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 

Associação de Pais e 
Encarregados de 
Educação do 1º Ciclo do 
Ensino Básico e Jardim 
de Infância do Infantado 
NIF: 503 845 531 

EB Infantado 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
1 São Julião do Tojal 
NIF: 505 198 908 

EB São Julião 
do Tojal 4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
1 Santo Antão do Tojal 
NIF: 504 076 116  

EB Santo 
Antão do Tojal 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação A.P.A.D.L 
(Associação de Pais) 
NIF: 514 036 206 

EB Á-das-
Lebres 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Irmandade de Santa Casa 
da Misericórdia de Loures 
NIF: 503 903 051 

EB Manjoeira 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação Reformados 
Pensionistas e Idosos 
São Julião do Tojal 
NIF: 503 180 360 

EB Zambujal 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais, 
Encarregados de 
Educação do Núcleo 
Escolar de Fanhões  
NIF: 503 965 685 

EB Fanhões 1 auxiliar/2h 128h 704,00€ 

Associação Dr. João dos 
Santos 
NIF: 503 045 020 

EB Nº2 Loures 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais – 
Bússola da Brincadeira 
NIF: 509 497 810 

EB Loures 4 auxiliares/1h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da 
EB1/JI Fonte Santa 
NIF: 509 065 686 

EB Fonte 
Santa 

 
5 auxiliares/2h 640h 3.520,00€ 

Centro Social e Paroquial 
de São Pedro de Lousa 
NIF: 501 683 755 

JI Salemas 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 
EB Lousa 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

EB Cabeço de 
Montachique 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
Via Rara 
NIF: 504 447 050 

EB Via Rara 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da 
EB1/JI Portela da Azóia 
NIF: 508 384 320 

EB Fernando 
Pessoa (N.º 5 
Santa Iria de 

Azóia) 

2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 
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Entidade 

 

Equipamento 
Educativo 

Nº auxiliares/ 

horas autorizadas 
Nº horas Valor a 

processar 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
da Covina 
NIF: 507 602 838 

EB Bairro da 
Covina 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da 
EB1/JI do Alto da Eira 
NIF: 501 926 712 

EB Alto da 
Eira 5 auxiliares/2h 640h 3.520,00€ 

Sítio da Bela Vista – 
Associação Pais e Enc. 
Educação 
NIF: 508 613 418 

EB Bela Vista 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB1 
nº 4 de S. João da Talha 
NIF: 503 389 684 

EB N.º 1 São 
João da Talha 2 auxiliares/2h30m 320h 1.760,00€ 

EB N.º 4 São 
João da Talha 4 auxiliares/2h30m 640h 3.520,00€ 

EB N.º 2 São 
João da Talha 2 auxiliares/2h30m 320h 1.760,00€ 

EB Vale 
Figueira 2 auxiliares/2h30m 320h 1.760,00€ 

Associação Nossa 
Senhora dos Anjos  
NIF: 500 846 740 
 

EB Nº3 
Sacavém 4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 

EB Sacavém 4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 
EBI 

Bartolomeu 
Dias 

4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 

EB n.º 1 e EB 
n.º3 de Unhos 2 auxiliares/2h30m 320h 1.760,00€ 

EB Unhos 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 
Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
do Prior Velho 
NIF: 505 136 562 

EB Prior Velho 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação do 
Agrupamento General 
Humberto Delgado  
NIF: 505 426 390  

EB SAC 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 
EB Quinta do 
Conventinho 4 auxiliares/2h 512h 2.816,00€ 

EB General H. 
Delgado 1 auxiliar/2h 128h 704,00€ 

Associação O Saltarico 
NIF: 501 400 206 

EB Fernando 
Bulhões 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 

EB Flamenga 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 
Associação Cantinho da 
Pequenada 
NIF. 503 666 602 

EB Frielas 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Ed. da EB1/JI 
Portela 
NIF: 504 927 493 

EB Portela 6 auxiliares/2h 768h 4.224,00€ 

Associação Escola 
Comvida 
NIF: 508 265 339 

EB Fetais 4 auxiliares/1h30m 384h 2.112,00€ 
EB Quinta das 

Mós 3 auxiliares/2h 384h 2.112,00€ 

EB Nº1 
Camarate 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

EB Nº2 
Camarate 

 
2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 



 

 
N.º 6 

 

 

 

17 de MARÇO 
de 2022 

 
 
 
 

25 

 

Entidade 
 

Equipamento 
Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas autorizadas 

Nº horas 
Valor a 

processar 

Associação Escola 
Comvida 
NIF: 508 265 339 

EB Nº4 
Camarate 1 auxiliar/2h 128h 704,00€ 

EB Nº5 
Camarate 1 auxiliar/2h 128h 704,00€ 

Associação de Pais e 
Enc. de Educação da EB 
nº2/JI de Moscavide 
NIF: 505 182 599 

EB Quinta da 
Alegria 2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

Jardim de Infância – O 
Nosso Mundo 

NIF: 501 354 760 

EB Nº1 
Apelação 1 auxiliar/2h 128h 704,00€ 

TOTAL 88.704,00€ 

 
 
(…) 
 

Entidade Equipamento 
Educativo 

Nº auxiliares/ 
horas autorizadas 

Nº horas 
trabalhadas Valor a processar 

União das Freguesias 
de Moscavide e 
Portela 
NIF: 510 838 162 

EB Dr. Catela 
Gomes  2 auxiliares/2h 256h 1.408,00€ 

TOTAL 1.408,00€ 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNeellssoonn  CCééssaarr  
GGoonnççaallvveess  BBaattiissttaa))    
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113300//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
CCAANNDDIIDDAATTUURRAASS  AA  PPRROOJJEETTOOSS  
SSOOCCIIOOEEDDUUCCAATTIIVVOOSS  EE  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  DDIIVVEERRSSAASS  EENNTTIIDDAADDEESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  

Considerando que:  
 

A. O Regulamento de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos tem como objeto a definição 
dos tipos de apoio e respetivas condições de 
acesso ao programa de Apoio aos Projetos 
Socioeducativos, denominado “Escola para 
Todos”, da Câmara Municipal de Loures; 
 

B. De acordo com a metodologia prevista no 
referido regulamento a correspondência com 
as verbas financeiras propostas na Informação 
n.º 23/DISE/LS, de 16 de fevereiro de 2022, 
foram ajustadas entre a pontuação atribuída e 
a execução orçamental prevista em GOP 2022 
para apoio aos projetos socioeducativos. 

 

Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea u), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar: 
 

1 -  A aceitação das candidaturas do 
Agrupamento de Escolas João Villaret, do 
Agrupamento de Escolas de Camarate D. 
Nuno Álvares Pereira, da Escola Secundária 
de Camarate, da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB Bairro da 
Covina, da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação Alto da Eira, da 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação Sítio da Bela Vista, da Associação 
de Pais e Encarregados de Educação da 
EB1/JI da Portela, da Associação de Pais e 
Encarregados de Educação da EB de Via 
Rara, da Associação Beneficente de Ajuda – 
ABA e do Centro Cultural e Social de Santo 
António dos Cavaleiros – CECSSAC e da 
Associação de Pais e Encarregados de 
Educação da EB 23 Santa Iria de Azóia.  
 

2 -  A transferência de verbas às diversas 
entidades, nos moldes previstos na mesma 
Informação, num total de 93.684,32€ 
(noventa e três mil seiscentos e oitenta e 
quatro euros e trinta e dois cêntimos). 

 
Loures, 9 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
(…) 
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Extrato da Informação n.º 23/DISE/LS (E/23216/2022) de 16 de fevereiro de 2022 
 
(…) 
 
1. 

Agrupamentos de 
Escolas 

Projeto 
Pontuação 

50,36€ 
P/ponto 

Proposta 
 de apoio 

Número de 
Contribuinte 

Maria Keil “Artistas de Palmo e Meio” 81 4.079,16€ 600 079 198 

Portela e Moscavide 

“DE+TIC” 

89 4.482,04€ 600 074 544 36º Acampamento do 
Agrupamento de Escolas 
Portela e Moscavide 2022 

Eduardo Gageiro 
“Clube RoboPESS”  

85 
 

4.280,60€ 
 

600 079 767 “The New Kids On The Block” 

Camarate “Sucesso para todos e para 
cada um” 

 
85 

 
4.280,60€ 

 
600 074 226 

Luís Sttau Monteiro “Navegar é Preciso” 89 4.482,04€ 600 079 325 

4 de Outubro “Artistas de Palco e Meio- Clube 
de Teatro A40” 83 4.179,88€ 600 085 236 

João Villaret 

“A Paz Constrói-se” 

 
91 

 
4.582,76€ 

 
600 079 465 

“Descobrir…na Gulbenkian” 
“Cruzar a agricultura e a 
jardinagem em prol da 
biodiversidade da Várzea de 
Loures” 
“Espaço Encontra-te” 
“PlásticoFablad JV” 

José Afonso “Germina Valores”  
78 

 
3.928,08€ 

 
600 079 929 

São João da Talha 

“Mano a Mano” 

 
 

84 

 
 

4.230,24€ 

 
 

600 079 341 

“Emoções Tranquilas” 
“Recriação Histórica” 

“Aprender com a Diferença” 

General Humberto 
Delgado 

“Por uma Escola mais Inclusiva 
e mais sustentável” 

 
84 

 
4.230,24€ 

 
600 079 899 

Catujal-Unhos 
 
 

“Projeto de Outdoor”  
81 

 
4.079,16€ 

 
600 074 757 

Bobadela “Desporto e Cidadania”  
90 

 
4.532,40€ 

 
600 079 694 

Santa Iria da Azóia 
“Planeta sustentável! Como 
ajudar?”  

80 
 

4.028,80€ 
 

600 079 007 
“Clubes AESIA +” 

Escolas Secundárias 

Escola Secundária de 
Camarate 

“PESES – Projeto de Educação 
para a Saúde e Educação 
Sexual” 

 
82 

 
4.129,52€ 

 
600 036 545 

Clube de Jardinagem – “Plantas 
com História” 
Academia de Líderes Ubuntu 
Escolas – Cidadãos Ativos 
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(…) 
 
2. 

APEE 
 

Projeto 
Pontuação 

15,55€ 
P/ponto 

Proposta 
de apoio 

Número de 
Contribuinte 

APEE EB do Bairro da 
Covina  

Manutenção das hortas 
escolares 

 
84   1.306,20€  

507 602 838 

Encontro de autor Leya 
Decoração da Escola no Natal 
Projeto Aldeia dos gatos – 
Projeto turma finalista 
Fotografias Individual e de 
grupo - Carnaval 

APEE EB23 Santa Iria da 
Azóia “Caminhada das Gerações” 81 1.259,55€ 502 641 495 

APEE EB1/JI Alto da Eira Emoções 2022 87 1.352,85€ 501 926 712 
APEE Portela da Azóia Sou Livre para Brincar 84 1.306,20€ 508 384 320 
APEE Á-das Lebres Storytelling divertido 88 1.368,40€ 514 036 206 

APEE EB1/JI da Portela 

“Somos XXI – Promoção de 
competências na Saúde 
Mental e na Prevenção da 
Violência” 

88 1.368,40€ 504 927 493 

APEE da EBI da Bobadela “Construindo o Futuro” 87 1.352,85€ 509 368 212 
APEE EB nº 1 da Bobadela “A roda da saúde” 87 1.352,85€ 505 293 447 

APEE EB1 Nº2 da 
Bobadela 

“Todas as crianças merecem 
as mesmas oportunidades: 
Modernidade da Escola e um 
Recreio Repleto de Atividades” 

88 1.368,40€ 514 319 488 

APEE EB nº 3 da Bobadela 
A escola e a família na 
promoção da defesa do 
ambiente 

87  1.352,85€ 504 949 853 

APDNAP- APEE e Amigos 
do AE de Camarate “Ser mais alto” 88 1.368,40€ 508 967 104 

APEE EB1/JI Flamenga 

Flamenga 21/22  - Educação 
Cívica, Ambiental e 
Sustentabilidade/Ferramentas 
para a Gestão Emocional e o 
Bullyng 

 
86 

 
1.337,30€ 

 
506 546 160 

APEE EB1/JI Sítio da Bela 
Vista 

“Construir uma casa na 
árvore” 

 
87 

 
1.352,85€ 

 
508 613 418 

 
APEE EB1 Nº2 de 
Moscavide “T0 com vista para o Mundo” 84 1.306,20€ 505 182 599 

APEE EB1/JI Infantado Expressão artística e corporal 88 1.368,40€ 503 845 531 

APVR - APEE EB de Via 
Rara 

Workshops “Da Palavra ao 
Gesto” 88 1.368,40€ 504 447 050 

 
(…) 
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3. 

IPSS Projeto 

Pontuaçã
o 

1 ponto= 
12,10€ 

Proposta de 
apoio 

Número de 
Contribuinte 

Associação de Moradores de 
Santo António dos Cavaleiros 
O Reguila 

“Saber Ser e Aprender” 91 1.101,10€ 
501 116 516 

Jardim de Infância O Nosso 
Mundo “Um olhar sobre o mundo” 88 1.064,80€ 501 354 760 

Centro Social de Sacavém “Era uma vez…1,2,3” 85 1.028,50€ 501 404 457 
ABA – Associação 
Beneficente de ajuda “Promoção da Saúde Mental” 88 1.064,80€ 504 647 270 

Associação Nossa Senhora 
dos Anjos “Eu e o Mundo” 91 1.101,10€ 500 846 740 

Associação Cantinho da 
Pequenada “Exploradores da natureza” 90 1.089,00€ 503 666 602 

Associação O Saltarico “Solidariedade e Saúde” 91 1.101,10€ 501 400 206 

CPR-Espaço “A Criança” “Paisagens de 
aprendizagem” 88 1.064,80€ 503 013 862 

Associação Cantinho das 
Crianças do Prior Velho 

“A brincar e a crescer vamos 
cuidar do ambiente juntos” 86 1.040,60€ 502 858 486 

Associação Dr. João dos 
Santos 

“De mãos dadas com o 
Planeta” 86 1.040,60€ 503 045 200 

CECSSAC-Centro Cultural e 
Social de St.º António dos 
Cavaleiros 

“Brincar e Aprender no 
Exterior” 85 1.028,50€ 

501 382 399 

Nuclisol Jean Piaget De Olho No Planeta Terra 78 943,80€ 502 909 927 
 
(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNeellssoonn  CCééssaarr  
GGoonnççaallvveess  BBaattiissttaa))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Regulamento de Apoio aos Projetos Socieducativos e Grelha de Análise 
2021/2022, estão disponibilizados em Anexo nas páginas finais da presente edição 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113311//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  AA  MMAAIISS  
PPAARRAA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  MMUURROO  DDEE  SSUUPPOORRTTEE  
DDAA  FFAASSEE  66  --  RR0022;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  MMOOCC  99  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE ""RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  
FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS  DDAA  
RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO””  ((PPRROOCC  NNºº  
11664433//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A empreitada de “Regularização Fluvial e 

Controlo de Cheias da Ribeira do Prior Velho” 
foi aprovada pela Câmara Municipal de Loures 
na sua 16.ª Reunião Extraordinária de 16 de 

março de 2017 e objeto de publicação no 
Diário da República, 2.ª série nº 60, de 24 de 
março de 2017 – Anúncio do procedimento nº 
2392/2017 e no Jornal Oficial da União 
Europeia JO/S S61, de 28 de março de 2017, 
com o número de anúncio 2017/S 061-
113405, desenvolvido sob o número de 
processo 1643/DOM;  

 
B.  O contrato data de 19.06.2018 com o nº 

205/2018, tendo sido visado pelo Tribunal de 
Contas em 14.01.2019; 

 
C. O projeto colocado a concurso era da 

responsabilidade do dono da obra e foi 
instruído conforme determinado na Portaria 
701-H/2008, de 29 de julho. 
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D. Durante os trabalhos de demolição do muro 
existente na fase 6 e caixa de ligação, para a 
execução do caneiro e instalação do intercetor 
(escavação), constatou‐se que o muro 
existente se encontrava construído em 
alvenaria de tijolo e blocos e sem sapatas de 
construção adequada ao fim a que se destina; 

 
E. O tipo de construção do muro existente, bem 

como a adequada sustentação em fundações 
não era verificável à data da elaboração do 
projeto, mas apenas após a demolição 
necessária para execução dos trabalhos do 
caneiro; 

 
F. A reconstrução em alvenaria de tijolo e blocos 

não garante as condições de segurança 
necessárias para a função desempenhada de 
contenção de terras, atendendo a que o muro 
se situa numa cota entre 1,00 a 1,5m acima do 
parque de estacionamento, carecendo ainda 
da execução das fundações adequadas para 
cumprimento das normas técnicas e 
regulamentares de segurança aplicáveis; 

 
G. A necessidade de execução de trabalhos 

extracontratuais decorre de facto cujo 
conhecimento não era exigível, nem ao dono 
da obra, nem ao projetista, nem ao empreiteiro 
antes do início das obras de demolição 
contratualmente previstas, conforme descrito 
na Informação 0103/DI/TG/MR, com o registo 
webdoc E/28728/2022, de 28.02.2022, e dos 
pareceres da Fiscalização e do Gestor do 
Contrato, todos em anexo; 

 
H. A execução dos trabalhos não pode ser 

separada, nem técnica, nem economicamente, 
do contrato em vigor, na medida em que se 
trata de trabalhos que se inserem no processo 
de execução global do caneiro, pelo que, 
ainda que a sua separação - mesmo em tese 
e sem conceder – pudesse ser executada 
separadamente, geraria  sérias consequências 
para o interesse público, desde logo pela 
impacto que a contratação e execução por 
diferente empreiteiro teria no cronograma e na 
execução integrada da empreitada, o que 
consubstanciaria uma exigência 
desproporcionalmente lesiva do interesse 
público; 

 
I. O preço atribuído aos presentes trabalhos a 

mais, no valor de € 21.069,39 (vinte e um mil 
sessenta e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), associado ao dos demais trabalhos 
a mais e a menos anteriormente aprovados, 
não atinge os limites legais definidos pelo 
artigo 370º, nº 2 alínea c) do CCP, 
encontrando-se, deste modo, verificados os 

pressupostos legais de aplicação do disposto 
no artigo 370º do CCP. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 36º, nº 1, 109º, nº 1 e 370º, 
nºs 1 e 2, todos do CCP, aprovado pelo Decreto-
Lei nº 18/2008, de 29 de janeiro, na versão 
aplicável ao presente contrato que é a conferida 
pelo Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 2 de outubro, 
das alíneas f) e bb) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, e, bem assim, da 
alínea b) do nº 1 do artigo 18º do Decreto-Lei nº 
197/99, de 8 de junho: 
 
1 -  Aprovar os trabalhos a mais para execução 

do Muro de suporte da Fase 6_R02 no 
âmbito da empreitada “Regularização Fluvial 
e Controlo de Cheias da Ribeira do Prior 
Velho”, no valor de € 21.069,39 (vinte e um 
mil sessenta e nove euros e trinta e nove 
cêntimos), acrescido do valor do IVA, e a 
respetiva ordem de execução, para os 
efeitos previstos no n.º 1 do artigo 371º do 
CCP, nos termos e com os fundamentos 
melhor descritos na Informação 
0103/DI/TG/MR, com o registo webdoc 
E/28728/2022, de 28.02.2022 e nos 
pareceres da Fiscalização e do Gestor do 
Contrato, todos em anexo; 

 
2 -  Delegar no Presidente da Câmara a 

competência para a aprovação da minuta do 
contrato adicional, ao abrigo das disposições 
conjugadas dos artigos 109º, nº 1 e 98º, nº 1, 
ambos do CCP. 

 
Loures, 8 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNeellssoonn  CCééssaarr  GGoonnççaallvveess  BBaattiissttaa))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113322//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  EE  DDOO  VVOOGGAALL  DDOOSS  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
a) Ao abrigo do artigo 12.º do Regime Jurídico da 

Atividade Empresarial Local e das 
Participações Locais, aprovado pela Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, na sua atual 
redação, conjugado com o disposto no artigo 
17.º, n.ºs 1 alínea b) e 2 do Regulamento de 
Organização dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR) e nos artigos 25.º, 
n.º 1, alíneas m) e n) e 33.º, n.º1, alínea ccc), 
do Regime Jurídico das Autarquias Locais, 
aprovado sob Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação, foi 
aprovada, por deliberações do Conselho de 
Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), em 
reunião de 13 de janeiro de 2022, das Câmara 
Municipais de Loures e Odivelas, ambas de 19 
de janeiro de 2022, da Assembleia Municipal 
de Odivelas, na 1.ª Sessão Extraordinária, de 
25 de janeiro de 2022, e da Assembleia 
Municipal de Loures, na 3.ª Sessão 
Extraordinária, de 3 de fevereiro de 2022, a 
alteração dos artigos 14.º e 15.º do 
Regulamento dos SIMAR; 
 

b) A referida alteração já foi publicada, sob o 
Regulamento n.º 203/2022, no Diário da 
República, 2.ª Série- N.º 38 - de 23 de 
fevereiro de 2022; 
 

c) Muito embora a Câmara de Loures entenda, 
neste momento, manter em funções o 
Presidente do Concelho de Administração e o 
Vogal anteriormente nomeados, será 
necessário efetivar a alteração ao 
regulamento, decorrente da alteração 
legislativa, com nova nomeação dos seus 
administradores. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
artigo 12º, n.º 2, da Lei n.º 50/2012, de 31/08 e 
considerando a alteração do tempo de mandato 
previsto no nº 3 do mesmo artigo 12º da citada 
Lei, na sua atual redação, nomear para o 
exercício das funções de Presidente do Conselho 

de Administração Ricardo Jorge Colaço Leão, 
Presidente da Câmara Municipal de Loures, e 
nomear para o exercício das funções de Vogal no 
Conselho de Administração dos SIMAR de Loures 
e Odivelas Nuno Ricardo Conceição Dias , com 
efeitos a  1 de março de 2022. 
 
Loures, 2 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  66  ((sseeiiss))  vvoottooss  aa  ffaavvoorr,,  44  
((qquuaattrroo))  vvoottooss  eemm  bbrraannccoo  ee  11  ((uumm))  vvoottoo  ccoonnttrraa,,  
mmeeddiiaannttee  eessccrruuttíínniioo  sseeccrreettoo))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113333//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDEE  CCAATTUUJJAALL--UUNNHHOOSS  
((PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDOO  AALLTTOO  DDOO  MMOOIINNHHOO))  ÀÀ  AADDCCCC  ––  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA  EE  CCUULLTTUURRAALL  DDOO  
CCAATTUUJJAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A ADCC - Associação Desportiva e Cultural do 

Catujal, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
nos dias 27 e 28 de novembro de 2021, para a 
realização do Campeonato Regional de 
Taekwondo; 
 

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90€ (onze 
euros e noventa cêntimos) em período diurno 
e de 13,23 € (treze euros e vinte e três 
cêntimos), em período noturno, isento de IVA; 
 

C. A ocupação teve a duração total de dezasseis 
horas (nove horas em horário diurno e sete em 
horário noturno), sendo o valor a pagamento 
de 199,71€ (cento noventa e nove euros e 
setenta e um cêntimos), isento de IVA; 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 
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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 a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), à ADCC - 
Associação Desportiva e Cultural do Catujal, no 
valor total de 199,71€ (cento noventa e nove 
euros e setenta e um cêntimos), isento de IVA. 
 
Loures, 8 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113344//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  OO  CCCCDD  --  CCEENNTTRROO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  
EE  DDEESSPPOORRTTOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Nas Grandes Opções do Plano do município, 

para o ano económico de 2022, está prevista 
uma dotação de 110.000,00 €, na 
classificação orçamental 03.03/04.07.01.01 – 
2020-A-6, destinada a apoiar a atividade 
cultural, recreativa e desportiva desenvolvida 
pelo Centro de Cultura e Desporto do 
Município de Loures. 
 

B. O valor orçamentado é inferior ao estipulado 
no Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro, 
que fixa como limite máximo de transferência, 
3,5% do somatório anual das remunerações e 
pensões, respetivamente dos trabalhadores e 
aposentados inscritos na instituição 
beneficiária da transferência, calculado pelo 
montante ilíquido multiplicado pelos 12 meses; 

 
C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 

2022 é de 330.322,97€ (trezentos e trinta mil, 
trezentos e vinte e dois mil, noventa e sete 
cêntimos, conforme informado pela DARH 
através do documento 03/DRH/DARH/AT/AR 
de 14.02.2022; 

 
D. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 

organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n. º13/2011, de 25 de janeiro. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p) do n.º 1 do disposto no artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 
transferência de verba para o Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, com o NIF 
501284141, no valor de 110.000,00 € (cento e 
dez mil euros), a ser pago com o seguinte 
calendário: 
 

1. Abril – 1ª tranche no valor de 27.500,00 
euros (vinte e sete mil, quinhentos euros), 
correspondente aos meses de janeiro, 
fevereiro, março. 
 

2. A partir do mês de abril – transferência 
mensal no valor de 9.166,67 € (nove mil, 
cento e sessenta e seis euros, sessenta e 
sete cêntimos). 

 
Loures, 8 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113355//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  OO  CCCCDD  --  CCEENNTTRROO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  
EE  DDEESSPPOORRTTOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  ––  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTOO  DDAA  FFEESSTTAA  DDEE  NNAATTAALL  DDEE  
22002211,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
organizações previstas no artigo 4º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011 de 25 de janeiro; 
 

B. De acordo com o estipulado no artigo 5º deste 
diploma legal, o limite máximo de apoio 
financeiro para instituições criadas pelos 
trabalhadores dos municípios, visando o apoio 
de atividades culturais, recreativas e 
desportivas vocacionadas para aqueles 
trabalhadores, seus funcionários e seus 
familiares é de 3,5% do somatório das 
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remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária de transferência; 

 
C. No caso do CCDML, esse limite para o ano de 

2022 é de 330.322,97€ (trezentos e trinta mil, 
trezentos e vinte e dois euros, noventa e sete 
cêntimos), conforme informado pela DARH 
através do documento 03/DRH/DARH/AT/AR 
de 14.02.2022; 

 
D. Na 4ª reunião ordinária, realizada a 24 de 

novembro de 2021, foi aprovada por 
unanimidade a transferência de 25.040,05 € 
(vinte e cinco mil, quarenta euros, e cinco 
cêntimos) para apoio à aquisição de prendas 
destinadas aos filhos dos trabalhadores, sem 
prejuízo do acerto de contas a que houvesse 
lugar no ano corrente, mediante a 
apresentação da(s) respetiva(s) fatura(s) e 
deliberação em reunião de câmara; 

 
E. O CCDML vem através do ofício, com o 

registo de entrada E/26904/2022 de 
23.02.2022, informar que o valor despendido 
com a aquisição das prendas totalizou os 
26.823,04€ (vinte e seis mil, oitocentos e vinte 
e três euros, e quatro cêntimos), e solicitar 
assim a transferência de 1.782,99€ (mil, 
setecentos e oitenta e dois euros, noventa e 
nove cêntimos), valor que corresponde à 
diferença entre o valor total gasto na aquisição 
de prendas e o valor já transferido; 

 
F. O CCDML enviou em anexo ao referido ofício 

cópia das faturas FA2021/2210175, 
FA2021/2210224, FA2021/2210304, das notas 
de crédito NC2022/2220015 e 
NC2021/2210024 da empresa “Petit Ciel – 
Comércio de Brindes e Brinquedos, Lda.”, 
correspondentes ao processo de aquisição em 
causa; 
 

G. No orçamento do município, para o ano 
económico de 2022, está prevista verba na 
classificação 03.03/04.07.01.01, plano 2016-A-
1, destinada a apoiar a aquisição das prendas 
para a Festa de Natal; 

 
H. Se encontra cumprido o limite estipulado no 

Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea p), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 

Loures, com o NIF 501284141, no valor de 
1.782,99€ (mil, setecentos e oitenta e dois euros, 
noventa e nove cêntimos). 
 
Loures, 8 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113366//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  QQUUAADDRROO  NNOORRMMAATTIIVVOO  EE  OO  
CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  DDEE  PPRROOVVAASS  DDOO  3377ºº  ""TTRROOFFÉÉUU  
CCOORRRRIIDDAA  DDAASS  CCOOLLEETTIIVVIIDDAADDEESS  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS"",,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. O Troféu "Corrida das Coletividades do 

Concelho de Loures" é uma iniciativa 
consolidada no seio do movimento associativo 
do Concelho; 
 

B. Se trata de um evento que regista grande 
adesão por parte dos praticantes e que, ao 
longo de 30 anos, tem vindo a contribuir para 
melhorar a qualidade organizativa das várias 
iniciativas que integram o calendário anual; 
 

C. O 37º Troféu "Corrida das Coletividades do 
Concelho de Loures", que acontece em 2022, 
mantém os objetivos de calendarização das 
provas de atletismo, uniformização dos 
regulamentos técnicos utilizados e 
sistematização dos apoios concedidos, 
visando contribuir para a melhoria da 
qualidade de organização de cada Associação 
Desportiva, bem como, de deteção de novos 
valores nas modalidades. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a aprovação do quadro normativo e 
calendário de provas do 37º Troféu "Corrida das 
Coletividades do Concelho de Loures. 
 
Loures, 2 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
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((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Quadro Normativo e o 
Calendário de Provas do 37º Troféu da “Corrida 
das Coletividades do Concelho de Loures”, estão 
disponibilizados em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113377//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  MMEEMMOORRAANNDDOO  
DDEE  EENNTTEENNDDIIMMEENNTTOO  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  AA  AA22DDCCOONNSSUULLTTIINNGG,,  LLDDAA  EE  AASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  AADDEERREENNTTEESS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOJJEETTOO  EEUUSSOOUUDDIIGGIITTAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures, como pessoa coletiva 

de direito público tem, incumbem entre outras 
atribuições, a promoção e salvaguarda dos 
interesses próprios das respetivas populações, 
designadamente a educação, tempos livre, 
ensino e formação profissional, nos termos da 
al. d) e f) do nº 2 e nº1 do artigo 23º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro; 
 

B. O MUDA - Movimento pela Utilização Digital 
Ativa é uma iniciativa portuguesa, concebida, 
desenvolvida e executada pela A2D 
Consulting Lda., lançada em Maio de 2017 e 
promovida por um conjunto de empresas de 
referência de vários setores da economia, 
universidades e organismos públicos que 
assumem, em conjunto, o compromisso de 
incentivar a participação dos portugueses no 
espaço digital e ajudar a tirar partido dos 
benefícios associados aos serviços digitais, 
disponibilizados por empresas e pelo Estado, 
contribuindo para um país mais avançado, 
inclusivo e participativo; 

 
C. A vontade e a união de esforços, bem como a 

partilha de uma visão de uma sociedade 
desenvolvida, assente numa cidadania ativa, 
inclusiva e participativa, leva à proposta de 
entendimento entre o Município de Loures, as 
Juntas e Uniões de Freguesia aderentes e o 
MUDA - Movimento pela Utilização Digital 
Ativa, na figura do A2D Consulting Lda., por 
forma a desenvolverem os seus melhores 
esforços e criarem as condições e meios 
necessários para a realização de iniciativas 
que permitam atingir os objetivos traçados no 
Programa EUSOUDIGITAL. 

 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na al. o) do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do 
memorando de entendimento a celebrar com a 
A2D Consulting Lda., na qualidade de entidade 
que concebeu, desenvolveu e executa o MUDA - 
Movimento pela Utilização Digital Ativa Juntas e 
Uniões de Freguesia aderentes, para 
desenvolvimento do Programa EUSOUDIGITAL, 
no concelho de Loures. 
 
Loures, 14 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Memorando 
de Entendimento a celebrar entre o Município de 
Loures, a A2D Consulting Lda. e as Freguesias 
do Concelho de Loures, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  113388//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
PPAARRTTIILLHHAADDOOSS  DDOO  MMIINNIISSTTÉÉRRIIOO  DDAA  SSAAÚÚDDEE  
((SSPPMMSS)),,  AA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  RREEGGIIOONNAALL  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  DDEE  LLIISSBBOOAA  EE  VVAALLEE  DDOO  TTEEJJOO  
((AARRSSLLVVTT)),,  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  CCEENNTTRROO  DDEE  
SSAAÚÚDDEE  DDEE  LLOOUURREESS  OODDIIVVEELLAASS  EE  AASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  BBAALLCCÃÃOO  SSNNSS  
2244,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Balcão SNS24 tem por objetivo 

disponibilizar formas diversificadas de acesso 
aos serviços do Serviço Nacional de Saúde 
(SNS) e facilitar o acesso aos serviços de 
saúde digitais, promovendo a literacia em 
saúde e a inclusão digital do cidadão; 
 

B. O Balcão SNS24 pretende contribuir para o 
aumento da literacia digital, para a 
sustentabilidade ambiental e económica 
evitando deslocações, otimizando os tempos 
de resposta às necessidades dos cidadãos e 
dos profissionais de saúde. 
 

C. O Balcão SNS24 pretende criar uma rede a 
nível nacional de estruturas locais de 
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proximidade ao cidadão, disponibilizando um 
espaço para este utilizar autonomamente e / 
ou com a presença de um técnico de 
mediação com formação para o efeito, 
garantindo toda a confidencialidade dos dados 
e informações;  
 

D. Os Municípios e as Freguesias, no 
desempenho da sua missão, promovem a 
prestação de serviços de apoio social e 
promoção da saúde, através da dinamização e 
cooperação institucional; 
 

E. A proposta apresentada está focada no que se 
considera essencial em matéria de promoção 
do acesso à Saúde, colocando a centralidade 
do cidadão como uma prioridade no sistema 
de saúde; 
 

F. Os benefícios que poderão resultar do 
estabelecimento de uma parceria 
interinstitucional que, no respeito das 
atribuições da cada uma das entidades, 
permita assegurar e otimizar a prestação de 
cuidados de saúde de proximidade à 
população da respetiva área geográfica, numa 
ótica de eficiência e qualidade desses 
cuidados; 
 

G. A promoção da saúde e a prevenção da 
doença é uma das áreas prioritárias da 
intervenção do Município de Loures, através 
do desenvolvimento de projetos e de ações 
que têm por objetivo contribuir para a melhoria 
da saúde e consequente qualidade de vida 
dos munícipes, a adesão ao Balcão SNS24, 
será uma mais valia na concertação de 
estratégias locais para a melhoria do acesso 
aos serviços de saúde, promovendo a literacia 
em saúde e inclusão digital do cidadão;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
A celebração do Protocolo de Colaboração no 
âmbito do Balcão SNS24 entre o Município de 
Loures e o Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde (SPMS), a Administração Regional de 
Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o 
Agrupamento de Centros de Saúde de Loures 
Odivelas e as Juntas e Uniões de freguesia no 
qual são definidos os termos de cooperação de 
cada outorgante na promoção e concretização de 
ações de mútuo interesse, nomeadamente na 
implementação de 22 Balcões SNS24 no 
Município de Loures, de acordo com o disposto 
na alínea e) do artº 7º, alíneas m), n), v) do nº1 do 
artº 16ª, alínea g) do nº 2, do art.º 23º e nas 
alíneas r), u) e bbb), do n.º 1, do art.º 33º, todos 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação em vigor. 

Loures, 9 de março de 2022 
 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  sseennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo de 
Cooperação a celebrar entre o Município de 
Loures, os Serviços Partilhados do Ministério da 
Saúde, E.P.E. (SPMS, E.P.E.), a Administração 
Regional de Saúde, I.P. (ARS, I.P.), o 
Agrupamento de Centros de Saúde (ACES) e as 
Freguesias do Concelho de Loures, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114400//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  22  ((DDOOIISS))  PPOOSSTTOOSS  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  
OOPPEERRAACCIIOONNAALL  ((PPEEDDRREEIIRROO)),,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
  
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2022; 
 

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
pedreiro; 
 

C. 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, 
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o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

D. 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; 
 

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
03/03/2022, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 
 

F. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º - A, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de dois Assistentes 
Operacionais, na área funcional de pedreiro, 
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 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para ocupação de dois postos de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da área 
funcional de pedreiro, para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Obras Municipais. 
 
Loures, 9 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114411//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  11  ((UUMM))  PPOOSSTTOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHOO,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  
OOPPEERRAACCIIOONNAALL  ((CCOOVVEEIIRROO)),,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
  
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2022; 
 

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na área funcional de 
coveiro;  
 

C. 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; 
 

D. 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; 
 

E. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
03/03/2022, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 
 

F. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º - A, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional; 
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G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de um Assistente Operacional, 
na área funcional de coveiro, 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 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para ocupação de um posto de trabalho da 
categoria de Assistente Operacional, da área 
funcional de coveiro, para constituição de vínculo 
de emprego público, na modalidade de contrato 
de trabalho em funções públicas por tempo 
indeterminado, a afetar ao Departamento de 
Ambiente. 
 
Loures, 7 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114422//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOOSS  CCOONNCCUURRSSAAIISS  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAASS  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  FFUUTTUURRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  
DDEE  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  
DDEE  TTÉÉCCNNIICCOO  SSUUPPEERRIIOORR,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVIINNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Se prevê que a necessidade de técnicos 

superiores nas áreas de formação académica 
de Direito, Engenharia Civil e Serviço e 
Política Social seja acentuada pela saída de 
trabalhadores por via de procedimentos 
concursais noutras entidades e por 
aposentações; 
 

B. De forma a dotar os serviços com os meios 
humanos necessários ao seu regular 
funcionamento, é pertinente a existência de 
uma reserva de recrutamento de técnicos 

superiores, nas áreas de formação 
supramencionadas; 
 

C. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
03/03/2022, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 
 

D. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º - A, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimentos concursais para 
constituição de reservas de recrutamento, para 
futura ocupação de posto(s) de trabalho da 
carreira/categoria de Técnico Superior, nas áreas 
de formação académica de Direito, Engenharia 
Civil e Serviço e Política Social, para exercício de 
funções em vários serviços da Câmara Municipal, 
na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, nos 
termos do n.º 4, do artigo 30.º, da Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho. 
  
Loures, 7 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114444//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0099//11999988,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  SSEERRRROO  DDOO  PPIICCÃÃOO,,  
EEMM  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº  NNºº  
6699..887788//UURRBB__LL__LL  ––  PPAATTRRIICCIIAA  PPEERREEIIRRAA  
DDUUAARRTTEE  EE  DDAANNIIEELLAA  PPEERREEIIRRAA  DDUUAARRTTEE)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Patricia Pereira Duarte e Daniela Pereira 

Duarte, requereram a alteração ao alvará de 
loteamento n.º 09/1998, na Calçada da 
Liberdade, Lote 45 - no Bairro Serro do Picão, 
em S. João da Talha, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
B. A pretensão destina-se a alterar os parâmetros 

urbanísticos do lote 45, passando de dois 
pisos para dois pisos mais cave (acrescente 
um piso em cave) e passando o número de 
fogos de um para dois. Conforme informação 
dos serviços, E/21596/2022, a pretensão não 
incumpre com o PDM; 

 
C. O aumento de um fogo está sujeito ao 

pagamento da compensação prevista no art.º 
51 do Regulamento de Taxas do Município, na 
razão de 50m2/fogo. Nos termos do art.º 57º 
do mesmo regulamento, é devida 
compensação no valor de 200 Euros/m2 de 
área não cedida, no caso em apreço, 10.000 
Euros;  

 
D. Após consulta aos proprietários dos demais 

lotes do alvará, não se registou qualquer 
oposição a este requerimento; 

 
E. A União das Freguesias de Santa Iria de 

Azoia, São João da Talha e Bobadela, deu 
parecer favorável à pretensão (E/65811/2021); 

 
F. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/21596/2022) 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: 

 
1. Aprovar, a alteração à licença de loteamento 

titulada pelo alvará nº 09/1998, sito no Bairro 
Serro do Picão, em São João da Talha, 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 69878/URB_L_L em nome de 
Patricia Pereira Duarte e Daniela Pereira 
Duarte. 

 
Loures, 25 fevereiro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114455//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0033//22001122,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDOOSS  MMOONNJJÕÕEESS,,  EEMM  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCCºº  NNºº  
7711..005566//UURRBB__LL__LL//22002211  ––  AANNAA  IISSAABBEELL  NNUUNNEESS  
CCAALLHHEEGGAASS  AALLVVEESS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Ana Isabel Nunes Calhegas Alves, requereu a 

alteração ao alvará de loteamento n.º 03/2012, 
na Rua Nova do Chafariz, lote 53, em Bairro 
dos Monjões, na Freguesia de Santa Iria de 
Azóia; 

 
B. A pretensão destina-se a alterar os parâmetros 

urbanísticos do lote 53, através da alteração 
do uso destinado a atividades económicas 
para uso habitacional, sem alteração dos 
restantes índices urbanísticos; 

 
C. Apesar do previsto no n.º 3 do art.º 72º do 

RPDM, por via do qual deve ser destinado um 
mínimo de 5% da superfície de pavimento 
para usos não habitacionais, verifica-se que 
nas sucessivas alterações ao Alvará de 
Loteamento esse índice tem vindo 
tendencialmente a preterir-se, enquadrando-se 
este facto nos termos previstos no n.º 4º do 
mesmo artigo; 

 
D. Após consulta aos proprietários dos demais 

lotes do alvará, não se registou qualquer 
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oposição a este requerimento (E/19388/2022, 
E/18485/2022, E/18490/2022); 

 
E. A Junta de Freguesia da União de Freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, deu parecer favorável à pretensão 
(E/21311/2022); 

 
F. Pelo teor da informação dos serviços e 

despacho do Diretor do DPGU (E/22482/2022) 
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, do art.º. 23º e do n. º4 do art.º 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 03/2012, sito na Rua Nova 
do Chafariz, lote 53, em Bairro dos Monjões, na 
Freguesia de Santa Iria de Azóia, nos termos 
expressos na planta síntese e quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão instruída no 
processo 71056/URB_L_L/2021 em nome de Ana 
Isabel Nunes Calhegas Alves. 
 
Loures, 4 março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114466//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0088//22000044,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  CCAARRRRAASSQQUUEEIIRRAA,,  
ZZAAMMBBUUJJAALL,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  EE  SSÃÃOO  JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL  
((PPRROOCCºº  NNºº  6677..221155//UURRBB__LL__LL//22001199  ––  LLUUÍÍSS  
MMIIGGUUEELL  DDEE  JJEESSUUSS  BBOOTTEELLHHOO)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Luís Miguel de Jesus Botelho requereu uma 

alteração à licença de loteamento do Bairro da 
Carrasqueira, Zambujal, titulada pelo alvará n.º 
08/2004, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal; 

 

B. A pretensão incide sobre os lotes 77 e 78, 
situados na Rua das Túlipas, visando alterar 
os polígonos de implantação dos lotes, de 
construções isoladas no centro de cada um 
dos lotes, para construções geminadas. Face 
a estreita frente do lote, esta alteração permite 
uma melhor organização funcional do lote; 

 
C. As empenas dos lotes 77 e 78 passam a estar 

encostadas, aumentando a distância do 
edificado aos limites laterais para com os 
outros lotes vizinhos (de 3 para 5 metros), bem 
como aumentando a distâncias aos limites 
posteriores dos lotes (de 5,16m para 6,92m). A 
distância à frente dos lotes mantém-se; 

 
D. Após consulta aos proprietários dos demais 

lotes do alvará por via de edital, não se 
registou qualquer oposição a este 
requerimento; 

 
E. A União das Freguesias de Santo Antão e São 

Julião do Tojal, deu parecer favorável à 
pretensão (E/35455/2020); 

 
F. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/17596/2022) 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 
artigo 5º, do artigo 23º e n. º4 do artigo 27º do 
RJUE - Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação, estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará nº 08/2004, que incide sobre 
os lotes 77 e 78, do Bairro da Carrasqueira, 
Zambujal, na União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal, pretensão instruída 
no processo 67215/URB_L_L/2019, em nome de 
Luís Miguel de Jesus Botelho, nos termos 
expressos na planta síntese e quadro 
urbanimétrico. 
 
Loures, 25 de fevereiro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114477//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RREEVVOOGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  CCAAMMAARRÁÁRRIIAA  DDAATTAADDAA  DDEE  
2255..0077..22000077,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  338844//22000077;;  --  AA  
HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAUUTTOO  DDEE  VVIISSTTOORRIIAA;;  --  AA  
RREECCEEÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO;;  --  OO CCAANNCCEELLAAMMEENNTTOO  DDAA  
GGAARRAANNTTIIAA  BBAANNCCÁÁRRIIAA;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
AALLVVAARRÁÁ  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  NNºº  0033//22000033  
((PPRROOCCºº..  NNºº  2233..559977LL//NN  ––  RR..SS..FF..  ––  SSOOCCIIEEDDAADDEE  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando: 
 
A. A R.S.F. – Sociedade de Construções, Lda., 

veio requerer a receção definitiva das obras de 
urbanização e o cancelamento de garantia 
bancária na Rua General Humberto Delgado, 
Quinta Nova de São Roque, na Freguesia de 
Loures, titulado pelo alvará de licença de 
loteamento e obras de urbanização n.º 
03/2003, no âmbito do Processo n.º 
23.597/L/N; 
 

B. A operação de loteamento consistiu na 
constituição de quatro lotes e respetivas obras 
de urbanização; 
 

C. Tendo as obras de urbanização sido 
rececionadas provisoriamente a 06/10/2004, e 
decorrido o prazo de garantia das mesmas, a 
libertação da garantia bancária apenas poderá 
ocorrer após receção definitiva das obras; 
 

D. Para efeito dessa receção definitiva, foi 
realizada vistoria em 2007 com conteúdo de 
indeferimento com deliberação de Câmara 
datada de 25/07/2007, em continuidade de 
deliberação com conteúdo idêntico datada de 
11/10/2006; 
 

E. Na sequência do recente pedido de receção 
definitiva das obras de urbanização e o 
cancelamento de garantia bancária, foi 
efetuada nova vistoria às obras de 
urbanização, tendo a respetiva comissão de 
vistorias emitido parecer favorável à receção 
definitiva destas, conforme fls. 487 a 495 do 
processo em anexo. As pequenas anomalias 
identificadas resultam do normal desgaste das 
infraestruturas face aos anos de utilização e a 
sua manutenção será garantida pelo 
Município. No local verificou-se ainda que foi 
realizada limpeza e remoção de monos bem 
como de material de construção que aí existia; 
 

F. As obras de urbanização foram garantidas por 
caução prestada através da garantia bancária 

n.º 158-02-0170388, no valor de €: 2.244,59, 
dada pelo Banco Millennium BCP; 
 

G. O teor das informações dos serviços 
municipais a fls. 493 a 495, os quais propõem 
homologar o Auto de Vistoria e proceder à 
receção definitiva das obras e ao 
cancelamento da caução; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto do nº 1 do artigo 87º e do n.º 5 do artigo 
54º do RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente, 
aprovar: 
 

1. Revogar a deliberação de Câmara n.º 
384/2007 datada de 25/07/2007; 
 

2. Homologar o auto de vistoria constante a fls. 
487 a 492 do Processo n.º 23.597/L/N; 

 
3. Proceder à receção definitiva das obras de 

urbanização; 
 

4. Proceder ao cancelamento da garantia 
bancária n.º 158-02-0170388, no valor de €: 
2.244,59, do Banco Millennium BCP, 
referente ao Alvará de Loteamento da Rua 
General Humberto Delgado, Quinta Nova de 
São Roque, na Freguesia de Loures, titulado 
pelo alvará nº 03/2003, conforme pretensão 
instruída no processo 23.597/L/N, em nome 
da R.S.F. – Sociedade Construções Lda. 

 
 
Loures, 3 de março de 2022  
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114488//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  11  ((UUMM))  LLUUGGAARR  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  RRMMEEUU  ((PPRROOCC..ºº  NN..ºº  
6688..557733//UURRBB__LL__EE//22002200  ––  CCLLIINNIICCAA  MMÉÉDDIICCAA  
CCEENNTTRRAALL,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Clínica Médica Central, Ld.ª, requereu licença 

para obras de alteração e ampliação no prédio 
sito na Avenida de Moscavide, nº 37, 1º, em 
Moscavide, na União de Freguesias de 
Moscavide e Portela;   

 
B. Pretende-se numa fração destinada a serviços 

(clínica) efetuar alterações no interior e a sua 
ampliação para o terraço lateral ao nível do 
primeiro piso e consequentemente, a alteração 
de fachada;  

 
C. De acordo com os critérios de 

dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a ampliação pretendida 
implicaria acréscimo de estacionamento em 
mais 1 lugar, em cumprimento do disposto no 
anexo IV do RPDM; 

 
D. É tecnicamente impossível dotar o interior do 

imóvel de estacionamento devido à 
impossibilidade de acesso ao logradouro de 
dimensões exíguas; 

 
E. A exigência de estacionamento pode ser 

excecionada nos termos do disposto no n.º 3, 
dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do 
artigo 33º do RMEU; 

 
F. A Junta de Freguesia emitiu parecer, não se 

opondo à pretensão, de acordo com o registo 
E/20790/2022; 

 
G. Pela informação dos serviços municipais e o 

despacho do Sr. Diretor do DPGU expressos 
no E/21056/2022, é aplicável a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 
150º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
artigo 33º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção do cumprimento de 1 (um) lugar de 
estacionamento, para resposta ao pedido de 
obras de alteração e ampliação no prédio sito na 

Avenida de Moscavide, nº 37, 1º, em Moscavide, 
formulado pela Clínica Médica Central, Ld.ª, no 
âmbito do processo n.º 68573/URB_L_E/2020. 
 
Loures, 2 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  114499//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  ((33))  TTRRÊÊSS  DDEE  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGIIVVEEIISS  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  RRMMEEUU  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
6699224466//UURRBB__LL__EE//22002200  --  DDAANNIIEELL  AALLEEXXAANNDDRREE  
DDOOSS  SSAANNTTOOSS  TTEEIIXXEEIIRRAA  CCAARRVVAALLHHOO)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Daniel Alexandre dos Santos Teixeira 

Carvalho, requereu licença para obras de 
edificação no prédio sito na Rua James 
Gilman, n.º 7, em Sacavém, na União de 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho;   
 

B. Pretende-se a legalização da obra de 
ampliação de um edifício habitacional, com 
introdução de mais dois fogos aproveitando o 
sótão existentes, transformando a sua 
configuração e volumetria e transformando-o 
numa mansarda;  
 

C. O edifício confina com um terreno expectante, 
que forma o gaveto com a Rua Estado da 
Índia, via esta que a sul apresenta uma frente 
consolidada de edifícios de 5 pisos, sendo que 
o gaveto do lado oposto apresenta uma 
situação singular de 7 pisos mais recuado, 
retomando depois uma frente de 5 pisos. É 
assim expectável que o colmatar deste gaveto 
acompanhe a altura dominante da Rua Estado 
da India, correspondente a 5 pisos; 
 

D. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a ampliação pretendida 
implicaria acréscimo de estacionamento em 
mais três lugares (2 fogos com Sp<120 m2), 
em cumprimento do disposto no anexo IV do 
RPDM; 
 

E. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
estacionamento e inserindo-se este numa área 
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urbana consolidada, com perfis transversais 
de arruamentos já delimitados, não se 
anteveem soluções alternativas para o 
cumprimento da dotação de estacionamento; 
 

F. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3, 
dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do 
artigo 33º do RMEU; 
 

G. A Junta de Freguesia da União de Freguesia 
de Sacavém e Prior Velho deu parecer 
favorável, através de e-mail constante do 
documento E/29574/2022; 

 
H. Pela informação dos serviços municipais e o 

despacho do Sr. Diretor do DPGU expressos 
na informação n.º 97/22/DGU/JC (registada 
em sistema com o n.º E/85843/2022), é 
aplicável a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 
150º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
disposto do na alínea a) do n. º1 e n. º6 do artigo 
33º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção da totalidade de lugares de 
estacionamento, no presente 3 (três) lugares de 
estacionamento para resposta ao pedido de obras 
de edificação no prédio sito na Rua James 
Gilman, n. º7, em Sacavém, formulado pelo 
Daniel Alexandre dos Santos Teixeira Carvalho, 
no âmbito do processo n.º 69246/URB_L_E/2020. 
 
Loures, 4 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
    

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115500//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDAA  TTOOTTAALLIIDDAADDEE  DDOOSS  
LLUUGGAARREESS  DDEE  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO  EEXXIIGGÍÍVVEEIISS  
PPOORR  VVIIAA  DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  
RRMMEEUU  ((PPRROOCC..ºº  NNºº  7700..115588//UURRBB  ––  LLUUIISS  MMIIGGUUEELL  
RROODDRRIIGGUUEESS  BBRRAANNQQUUIINNHHOO)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Luís Miguel Rodrigues Branquinho, requereu 

informação prévia para obras de edificação no 
prédio sito na Rua Almirante Reis, nº 36, em 
Sacavém, na União de Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho; 
 

B. Pretende-se construir um edifício plurifamiliar, 
com 3 pisos acima da cota de soleira, e 
aproveitamento do desvão do telhado, 
destinado a comércio e habitação (6 fogos); 
 

C. Deveriam ser previstos, na área do prédio, 11 
lugares de estacionamento, dos quais 9 em 
função da habitação (6 fogos Sp<120m2 x 1,5 
lugares/fogo), e 2 em função do 
estabelecimento de comércio, ou serviços (1 
lugar/30m2 Sp.com x 41,10m2, ou 3 
lugares/100m2 Sp serv. x 41,10m2). Esses 
lugares não se encontram previstos; 
 

D. Verifica-se ser tecnicamente pouco exequível 
dotar o interior do imóvel de estacionamento, 
visto que este se insere numa área urbana 
consolidada e caracterizada como Conjuntos 
de Valor Patrimonial, com perfis de 
arruamento já delimitados. No entanto, é 
proposta a cedência de uma área para remate 
da Rua João de Deus, com 109,62 m2 e 
criação de 8 novos lugares de 
estacionamento, conseguidos através dessa 
mesma área cedida; 
 

E. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3, 
dos artigos 150º do RPDM, e n.ºs 1-c) e 2 do 
artigo 33º do RMEU; 
 

F. A Junta de Freguesia da União de Freguesias 
de Sacavém e Prior Velho deu parecer 
favorável, através de e-mail constante do 
documento E/124606/2021; 
 

G. Inserindo-se a pretensão no âmbito da 
Estrutura Patrimonial do PDM em Conjuntos 
de Valor Patrimonial – Núcleo Antigo / 
Sacavém, foi emitido parecer da Comissão 
Consultiva da Estrutura Patrimonial do PDM, 
através do documento E/11642/2022 que 
“considera genericamente aceitável a 
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proposta, avaliada no âmbito de uma 
informação prévia e com simples atinência aos 
usos, ocupação, alinhamentos e volumetria, 
devendo ser retificada a articulação da 
cobertura, e sem prejuízo da definição 
arquitetónica do edifício em sede de 
licenciamento carecer de nova análise.” Note-
se que o presente pedido de informação 
prévia se restringe, nos termos do n.º 1 do 
artigo 14.º do RJUE, a aspetos gerais de 
programa, ocupação e volumetria, julgando-se 
que as situações formais de solução 
arquitetónica se deverão remeter para o 
processo de licenciamento; 
 

H. Pela informação dos serviços municipais 
expressos na informação n.º 99/22/DGU/JC 
(registada em sistema com o n.º 
E/24937/2022) e o despacho do Sr. Diretor do 
DPGU (registado com o n.º E/29118/2022), é 
aplicável a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
exceção prevista nos termos do nº 3 do artigo 
150º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
disposto na alínea a) do n. º1 e n. º6 do artigo 33º 
do RMEU, aprovar: 
 
A isenção da totalidade de lugares de 
estacionamento, para resposta à informação 
prévia no prédio sito na Rua Almirante Reis, nº 
36, em Sacavém, formulado por Luís Miguel 
Rodrigues Branquinho, no âmbito do processo n.º 
70158/URB. 
 
Loures, 4 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115511//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOOSS  PPAARRAA  AA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  
BBUUCCEELLAASS  ((PPRROOCCºº  NN..ºº  3366..559988//OOMM--EE)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A Freguesia de Bucelas constatou a existência 

de duas vias com passagem de pessoas e 
veículos, sem nome, na localidade de Bucelas; 

B. A Junta de Freguesia de Bucelas, na sua 2ª 
reunião ordinária, realizada em 28/12/2021, 
deliberou propor ao Município de Loures a 
atribuição dos seguintes topónimos de rua, 
nesta localidade: 
 

“Rua Junta dos Rios” -  com inicio na Rua 
António Martins e termo Indeterminado; 
 
“Travessa do Abrolho” – com inicio na Rua 
João Camilo Alves e termo Indeterminado. 
 

C. O topónimo “Rua Junta dos Rios” é justificado 
por neste local se juntarem duas ribeiras que 
se encontram com um afluente do rio Trancão, 
sendo já o local conhecido por junta dos rios;  
 

D. O topónimo “Travessa do Abrolho” é justificado 
por existir, naquele local, uma nascente de 
água, designada por abrolho;  
 

E. A proposta, foi apreciada pelos serviços no 
âmbito do processo n.º 36.598/OM-E, 
propondo-se, pela informação n.º 
003/RC/DPGU/DAU/Toponímia e despachos 
dos dirigentes do DPGU, a sua aprovação. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 
1, do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e no Regulamento Municipal de 
Toponímia e Numeração de Polícia em vigor, 
aprovar a atribuição da seguinte designação 
na localidade da Bucelas:   
 

“Rua Junta dos Rios” -  com inicio na Rua 
António Martins e termo Indeterminado; 
“Travessa do Abrolho” – com inicio na Rua 
João Camilo Alves e termo Indeterminado. 

 
(…) 
 
Loures, 25 de fevereiro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115522//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  DDEE  AADDEESSÃÃOO  AAOO  NNOOVVOO  PPRROOGGRRAAMMAA  
EEXXCCEECCIIOONNAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  EEMMPPRREESSAASS  
AAFFEETTAADDAASS  DDIIRREETTAAMMEENNTTEE  PPEELLAA  OOBBRRAA  DDEE  
RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  FFLLUUVVIIAALL  DDAASS  ÁÁGGUUAASS  
RREESSIIDDUUAAIISS  DDAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  EE  
CCOONNTTRROOLLOO  DDEE  CCHHEEIIAASS  NNAA  BBAAIIXXAA  DDEE  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
  
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal de Loures aprovou na 

sua reunião ordinária de 24 de novembro de 
2021 a atribuição de um apoio financeiro de 
147.000,00 € (cento e quarenta e sete mil 
euros) destinado ao Novo Programa 
Excecional de Apoio às empresas afetadas 
diretamente pela obra de regularização fluvial 
das águas residuais da ribeira do Prior Velho e 
controlo de cheias na baixa de Sacavém; 
 

B. Até 31 de janeiro de 2022, data em que 
terminava o prazo para apresentação de 
candidaturas, candidataram-se 29 empresas o 
que, apesar de as despesas apresentadas 
ainda não terem sido validadas, representa um 
apoio financeiro máximo de 87.000,00 € 
(oitenta e sete mil euros), tendo em conta que 
o máximo de comparticipação que cada uma 
pode obter é de 3.000,00 € (três mil euros); 
 

C. Isto significa que a verba que foi deliberada 
atribuir não foi totalmente esgotada, restando 
pelo menos 60.000,00 € (sessenta mil euros); 
 

D. Apesar da divulgação feita do Programa junto 
das empresas potencialmente elegíveis, há 
conhecimento de seis empresas que não se 
recandidataram e de mais uma que entregou a 
sua candidatura fora do prazo; 
 

E. Este Programa é importante para o apoio às 
empresas afetadas pela mencionada obra; 
 

F. O Programa tem cabimento na rubrica 
0701/050103 01 2021 A 27, constante das 
grandes Opções do Plano para 2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea ff) 
do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, delibere: 
 
Prorrogar até 31 de março de 2022 o prazo para 
formalização dos pedidos de comparticipação ao 
Novo Programa Excecional de Apoio às 
Empresas afetadas diretamente pela obra de 

regularização fluvial das águas residuais da 
ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 
baixa de Sacavém. 
 
Loures, 8 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oosseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  RRiiccaarrddoo  CCoonncceeiiççããoo  DDiiaass))    

 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação do Novo Programa Excecional de 
Apoio às Empresas afetadas diretamente pela 
obra de regularização fluvial das águas residuais 
da ribeira do Prior Velho e controlo de cheias na 
baixa de Sacavém, estão disponibilizadas em 
Anexo, nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115533//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  CCOOFFAACC--
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  EE  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  
CCUULLTTUURRAALL,,  CCRRLL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que:  
 
A. A Universidade Lusófona de Humanidades e 

Tecnologias (ULHT) é uma instituição de 
Ensino Superior, instituída pela COFAC, cuja 
vocação principal é a realização de cursos de 
Licenciatura e Mestrado em diversas áreas, 
dos quais se salientam, os cursos de 
Licenciatura e Mestrado em Medicina 
Veterinária; 
 

B. O Município de Loures tem vindo a 
desenvolver políticas de promoção do bem-
estar animal, em especial, no que toca aos 
animais acolhidos no Centro de Recolha 
Oficial de Animais de Loures (CROAL); 
 

C. O Município de Loures, através do CROAL, 
promove a recolha de animais abandonados, 
animais agressores e agredidos e animais 
vítimas de maus-tratos que, em muitos casos, 
necessitam de assistência veterinária que o 
CROAL não tem condições de providenciar; 
 

D. A Faculdade de Medicina Veterinária da 
Universidade Lusófona de Humanidades e 
Tecnologias, através do Hospital Escolar de 
Lisboa e do Hospital de Equinos de Santo 
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Estevão (Benavente), procede no âmbito das 
aulas práticas de Medicina Veterinária, ao 
tratamento clínico (consultas e tratamentos) de 
animais; 
 

E. Existe já um protocolo de colaboração entre o 
município de Loures e a COFAC, celebrado 
em 2016, que carece de atualização perante 
as novas realidades. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pelas alíneas o) e u), do nº1, do art.º 33º, 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o Regime Jurídico das 
Autarquias Locais, aprovar o Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e 
COFAC - Cooperativa de Formação e Animação 
Cultural, CRL, permitindo providenciar o 
diagnóstico e tratamentos veterinários, 
nomeadamente, procedimentos cirúrgicos, com 
profissionais em áreas especializadas e com 
recurso a equipamentos específicos. 
 
Loures, 8 de março de 2022. 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  RRiiccaarrddoo  CCoonncceeiiççããoo  DDiiaass))    
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Cooperação a celebrar entre o Município de 
Loures e a COFAC - Cooperativa de Formação e 
Animação Cultural, C.R.L., está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  115566//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  
DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDOOSS  VVIINNHHOOSS  CCHHÃÃOO  
DDOO  PPRRAADDOO  DDOO  PPRROODDUUTTOORR  AANNTTÓÓNNIIOO  JJOOÃÃOO  
PPAANNEEIIRROO  PPIINNTTOO,,  NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  
VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  
TTOOUUGGUUIINNHHAA  
 

Considerando que: 
 

A. Ao Município de Loures incumbem, entre 
outras, atribuições no domínio da Cultura, 
nomeadamente no que concerne à promoção 
de produtos locais; 
 

B. Como forma de apoio à divulgação e 
comercialização de bens, os produtores de 

Bucelas propuseram ao Município a venda de 
vinhos e produtos locais, na loja do Museu do 
Vinho e da Vinha-Bucelas, em regime de 
consignação; 

 

C. No nº 7 do artigo 31º do regulamento interno 
da Rede de Museus de Loures, é admitida a 
venda de produtos em regime de consignação, 
sendo aplicável a percentagem de 20% sobre 
o preço de custo;  

 

D. Foi aprovada a deliberação nº 473/2014, na 
25ª reunião ordinária do executivo municipal 
de 29/10/2014, na qual se fixou os preços a 
praticar para venda de vinhos e produtos dos 
vários produtores locais, em regime de 
consignação, na loja do Museu do Vinho e da 
Vinha-Bucelas; 

 

E. Os preços praticados atualmente, são os 
aprovados pela deliberação nº 189/2021, na 
87ª reunião ordinária do executivo municipal 
de 5/05/2021; 

 

F. O produtor António João Paneiro Pinto -  Chão 
do Prado vem por documento registado sob o 
webdoc nº E/11787/2022 requerer a alteração 
dos valores fixados na deliberação 
supraindicada. 

 

Tenho a honra de propor: 
 

Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a al. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro a 
aprovação da alteração do preço de venda ao 
público, dos vinhos do produtor António João 
Paneiro Pinto -  Chão do Prado, nos termos do 
documento registado sob o webdoc nº 
E/11787/2022: 
 

− Chão do Prado DOC Bucelas - 6,75€ (seis 
euros e setenta e cinco cêntimos, IVA incluído 
à taxa legal em vigor); 
 

− Chão do Prado Espumante Bruto Natural - 
13,00€ (treze euros, IVA incluído à taxa legal 
em vigor); 
 

− Chão do Prado Colheita Tardia DOC Bucelas 
– 13,00€ (treze euros, IVA incluído à taxa legal 
em vigor) 

 
Loures, 3 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee)) 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116644//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  
AA  PPEERRMMUUTTAA  DDOO  IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  ““EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  NNºº  55  DDEE  CCAAMMAARRAATTEE  --  OOBBRRAA””  
((DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  
NNºº  557799//22002200))  PPEELLOO  RREESSPPEEIITTAANNTTEE  ÀÀ  ““EESSCCOOLLAA  
PPOORRTTEELLAA  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZOOIIAA  ––  OOBBRRAA””  
EE  CCOONNSSEEQQUUEENNTTEE  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  CCLLAAUUSSUULLAA  
TTEERRCCEEIIRRAA  ““FFIINNAALLIIDDAADDEE””  DDOO  ““CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO””  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  CCAAIIXXAA  GGEERRAALL  DDEE  
DDEEPPÓÓSSIITTOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
      
A. Os órgãos executivo e deliberativo do 

Município de Loures deliberaram autorizar, na 
76.ª reunião ordinária realizada em 02 de 
dezembro de 2020 e na 16.ª sessão 
extraordinária realizada em 21 de dezembro 
de 2020, respetivamente, que os 
investimentos municipais identificados no 
Anexo I da Proposta de Deliberação 
n.º579/2020 [Escola Básica do Infantado – 
requalificação geral do edifício e logradouro, 
4.000.000,00€ (quatro milhões de euros) e 
Escola Básica n.º5 de Camarate – obra, 
2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil 
euros)] fossem financiados por um empréstimo 
de médio e longo prazo até ao montante de 
6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil 
euros), com um prazo de utilização de 24 
meses e um prazo de amortização de 12 anos. 
(Vide docs. juntos como n.ºs1 e 2) 

  
B. A adjudicação, versada na Proposta de 

Deliberação n.º27/2021, inerente à 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo destinado ao financiamento da 
realização dos investimentos identificados na 
alínea supra, à Caixa Geral de Depósitos, 
S.A., até ao limite máximo de 6.500.000,00€ 
(seis milhões e quinhentos mil euros), com 
prazo de utilização de 24 meses a partir da 
data da perfeição do contrato, com o 
pagamento de juros em prestações 
semestrais, postecipadas e sucessivas, 
constantes de capital e com juros ao saldo, 
com taxa de juro anexada à Euribor a seis 
meses acrescida de um spread de 0,41% e 
isento da cobrança de comissões, foi 
aprovada pela Câmara Municipal de Loures e 
pela Assembleia Municipal de Loures na 80.ª 
reunião ordinária realizada em 27 de janeiro 
de 2021 e na 5.ª sessão extraordinária 
realizada em 11 de fevereiro de 2021, 
respetivamente. (Vide doc. junto como n.º3) 

  

C. Na 82.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 
de Loures realizada em 24 de fevereiro de 
2021, foram aprovadas as cláusulas 
contratuais constitutivas do “Contrato de 
Empréstimo”, na modalidade de abertura de 
crédito (Proposta de Deliberação n.º70/2021). 
E na 90.ª reunião ordinária daquele mesmo 
órgão municipal realizada em 16 de junho de 
2021, foi aprovada uma adenda àquele 
Contrato, efetuada no âmbito da verificação 
preliminar da fiscalização prévia do Tribunal de 
Contas (Proposta de Deliberação 
n.º270/2021). (Vide docs. juntos como n.ºs4 e 
5, respetivamente) 

 
 

D. De acordo com o teor do “Contrato de 
Empréstimo” (referência n.º2595/000405/391), 
designadamente da sua cláusula terceira, 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., o crédito 
concedido por aquela instituição, até ao 
montante de 6.500.000,00€ (seis milhões e 
quinhentos mil euros), tem como finalidade o 
financiamento dos projetos de investimento 
“Escola Básica do Infantado – requalificação 
geral do edifício e logradouro” no montante de 
4.000.000,00€ (quatro milhões de euros) e 
“Escola Básica n.º5 de Camarate – obra” no 
valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e 
quinhentos mil euros). (Vide doc. n.º6 junto em 
anexo) Investimentos, estes, coincidentes com 
os constantes na Proposta de Deliberação 
n.º579/2020 aprovada nos órgãos municipais e 
melhor identificada na alínea a) da presente 
Proposta.  

  
E. O Contrato, supra melhor identificado, foi 

visado na Sessão Diária de Visto de 12 de 
julho de 2021. 

 
F. O “Contrato de Empréstimo” (referência 

n.º2595/000405/391) encontra-se em plena 
vigência, apesar de não ter sido efetuado, até 
ao presente, qualquer pedido de utilização por 
parte do Município de Loures à Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. 

 
G. É sentida a necessidade de se efetuar uma 

alteração aos projetos de investimento a 
financiar pelo “Contrato de Empréstimo” 
(referência n.º2595/000405/391) aqui versado, 
que se consubstancia em permutar o 
respeitante à “Escola Básica n.º 5 de 
Camarate – obra”, no valor de 2.500.000,00€ 
(dois milhões e quinhentos mil euros), pelo 
alusivo à “Escola Portela de Santa Iria da 
Azóia - obra”, no mesmo montante de 
2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil 
euros). 
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H. O investimento programado no PRR, 
designadamente o Subinvestimento RE-C03-
i06.02 “Operações Integradas em 
Comunidades Desfavorecidas na Área 
Metropolitana de Lisboa, prevê atuar em 
territórios através de abordagens integradas, 
concertadas e síncronas, que envolvam os 
atores locais e sectoriais (nacionais), 
assegurando-se uma intervenção sobre as 
múltiplas vulnerabilidades socioterritoriais, de 
acordo com as características, problemas e 
oportunidades de cada comunidade local. 

 
I. No âmbito do processo de apresentação de 

candidatura foram considerados como 
territórios elegíveis as Operações Integradas 
Locais (OIL), das Uniões de Freguesias de 
Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 
Bobadela e de Camarate, Unhos e Apelação. 

  
J. As Operações Integradas Locais devem 

cumprir com um investimento mínimo de 
2.750.000€ (dois milhões setecentos e 
cinquenta mil euros) por território (Uniões de 
Freguesia), não podendo o investimento em 
ações ou medidas de natureza imaterial ser 
inferior a 27,3% do total do investimento. 

 
K. É decisão municipal integrar no processo de 

candidatura, a construção da “Escola Básica 
n.º 5 de Camarate”, associando uma 
subvenção não reembolsável e um 
financiamento de 100% sobre os custos 
elegíveis. 

 
L. É igualmente decisão municipal, manter a 

vigência plena do contrato de empréstimo em 
vigor, substituindo a “Escola Básica n.º 5 de 
Camarate – obra”, pela “Escola Portela de 
Santa Iria da Azóia - obra” assumindo esta o 
mesmo valor do investimento de 
2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil 
euros). 

  
M. O valor a integrar no processo de candidatura 

para a “Escola Básica n.º 5 de Camarate”, 
cifra-se em cerca de 3.029.821€ (três milhões 
e vinte e nove mil oito centos e vinte um euro). 

 
N. Objetivando-se a satisfação da necessidade 

da permuta aqui versada, foi submetida a 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, a 
Proposta de Deliberação referente à 4.ª 
alteração permutativa ao Orçamento Municipal 
para 2022 e Grandes Opções do Plano 
2022/2026, através da qual se procedeu à 
alteração orçamental adequada à mesma. 

 
O. A permuta supramencionada, de um dos 

investimentos a financiar pelo crédito 

concedido ao abrigo do “Contrato de 
Empréstimo” (referência n.º 2595/000405/391) 
visado em 12 de julho de 2021 pelo Tribunal 
de Contas, supra melhor identificado, não 
provoca qualquer alteração no montante e no 
prazo do empréstimo; bem como, nas 
condições de utilização e pagamento de juros 
ou mesmo na globalidade dos encargos. 

  
P. Encontram-se cumpridos os limites da dívida 

total do Município definidos na Lei n. º73/2013, 
de 3 setembro. (Vide doc. junto como n.º7) 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, 
submeter a deliberação da Assembleia Municipal 
de Loures, nos termos da alínea ccc) do n.º1 do 
artigo 33.º e da alínea f) do n.º1 do artigo 25º, 
ambos do Anexo I da Lei nº75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, em conjugação 
com o disposto no artigo 49.º e no artigo 51.º, 
ambos da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na 
redação vigente, a aprovação da permuta do 
investimento “Escola Básica n.º5 de Camarate – 
obra”, no valor de 2.500.000,00€ (dois milhões e 
quinhentos mil euros), constante no Anexo I da 
Proposta de Deliberação n.º579, melhor 
identificada na alínea a) da presente Proposta de 
Deliberação, pelo respeitante à “Escola Portela de 
Santa Iria da Azóia - obra”, no mesmo montante 
de 2.500.000,00€ (dois milhões e quinhentos mil 
euros), o que, consequentemente, originará uma 
alteração à Cláusula Terceira “Finalidade” do 
“Contrato de Empréstimo” (referência 
n.º2595/000405/391)  celebrado entre o Município 
de Loures e a Caixa Geral de Depósitos e visado 
pelo Tribunal de Contas. 
 
Loures, 15 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
BBrruunnoo  MMiigguueell  ddee  OOlliivveeiirraa  NNuunneess))    
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal  
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DESPACHO N.º 94/2022 
 

de 4 de março de 2022 
 

(registo E/32405/2022, de 7 de março de 2022) 
 
CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
TÉCNICO SUPERIOR FRANCISCO MANUEL 

PIEDADE TEIXEIRA NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS 

 
No uso da competência prevista na alínea a), do 
n.º 2, do artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e nos termos da 
alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º da Lei 2/2004, de 
15 de janeiro, com a redação atualmente em vigor 
pela Lei n.º 128/2015, de 03 de setembro, 
adaptada 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, determino a 
cessação da comissão de serviço do Técnico 
Superior Francisco Manuel Piedade Teixeira no 
cargo de Chefe da Divisão de Transportes e 
Oficinas, a partir de 20 de novembro de 2021. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 96/2022 
 

de 4 de março de 2022 
 

(registo E/32594/2022, de 7 de março de 2022) 
 
DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 

DO TÉCNICO SUPERIOR VICTOR DA LUZ 
LOPES CORREIA NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE TRANSPORTES E OFICINAS 
 
Considerando as competências que estão 
acometidas aos dirigentes, a necessidade de 
assegurar a cabal prossecução das mesmas e o 
normal funcionamento dos serviços municipais, 

nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 27 0 da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, adaptada à administração local pela Lei 
n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual 
redação, determino a designação em regime de 
substituição, para o cargo de Chefe da Divisão de 
Transportes e Oficinas, do Técnico Superior 
Victor da Luz Lopes Correia, cuja competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação se afiguram adequadas ao 
desempenho das inerentes funções. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 20 
de novembro de 2021. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 

DESPACHO N.º 101/2022 
 

de 14 de março de 2022 
 

(registo E/36986/2022, de 15 de março de 2022) 
 

COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO 
INTEGRADA DE FOGOS RURAIS 

 
A Comissão Municipal de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais, que sucede à Comissão Municipal 
de Defesa da Floresta (CMDF), compete, de 
acordo com o artigo 29º do Decreto-Lei n.º 

82/2021, de 13 de outubro, na sua redação atual, 
a operacionalização do Sistema de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais (SGIFR) à escala 
municipal, sendo-lhe conferidas as competências 
descritas no número 2 do mesmo artigo, visando 
a proteção contra incêndios rurais e gestão do 
fogo rural. 
 
O Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de outubro, cria 
o Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais 
(SGIFR) e estabelece as suas regras de 
funcionamento. 
 
Sobre a composição da Comissão Municipal de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, o n.º 3 do 
artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 82/2021, de 13 de 
outubro, estabelece na sua alínea a) que é ao 
Presidente da Câmara Municipal do respetivo 
município, que cabe presidir. 
 
Tendo em conta que a Comissão Municipal de 
Gestão Integrada de Fogos Rurais, 
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operacionaliza à escala municipal um novo 
regime de gestão integrada dos territórios rurais 
que agrega áreas como a adoção de boas 
práticas no ordenamento e gestão da paisagem, 
em estreita articulação com a política florestal, no 
âmbito da promoção do ordenamento da 
exploração florestal, determino que, numa ótica 
de melhor rentabilizar e incorporar os contributos 
dos intervenientes na Comissão na política 
municipal, que a presidência desta estrutura seja 
assumida pelo Sr. Vereador Nelson Batista, que 
tutela a área do ambiente. 
 
O presente despacho produz efeitos à data de 01 
de março de 2022. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

 
 
 

DESPACHO Nº 97/2022 
 

de 4 de março de 2022 
 

(registo E/32663/2022, de 7 de março de 2022) 
 

SSUUBBDDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNAA  
CCHHEEFFEE  DDEE  DDVVIIVVIISSÃÃOO  JJUURRÍÍDDIICCOO--

AADDMMIINNSSTTRRAATTIIVVAA  
  

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 
3 do artigo 29.º Decreto-Lei n.º 197/99, 8 de 
junho, e considerando ainda as competências que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
551/2021, de 18 de outubro, subdelego na técnica 
superior Ilda Maria Gomes Martins Ferreira 
Bernardo, Chefe da Divisão Jurídico-
Administrativa do Serviço de Polícia Municipal, as 
competências que serão exercidas nos seguintes 
termos e no âmbito do Serviço de Polícia 
Municipal: 
 

I -  No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa 

 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços; 
 

2. Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 

 
3. Propor o pagamento das despesas até ao 

valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
4. Propor a realização de despesas e a escolha 

do procedimento de contrato de locação e 
aquisição de bens móveis e aquisição de 
serviços até ao valor de 5.000,00€ (cinco mil 
euros), sem IVA; 

 
5. Autorizar as requisições internas no âmbito 

da Divisão. 
 
II -  Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos 
 

1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 
restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores da Divisão, sem prejuízo pelo 
regular funcionamento do serviço e da 
salvaguarda do interesse público, bem como 
autorizar ausências ao serviço por pequenos 
períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 

 
3. Justificar e propor a injustificação de faltas 

aos trabalhadores da Divisão; 
 

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização de 
trabalho suplementar e o pagamento, ou 
compensação em tempo, da prestação de 
trabalho suplementar, conforme o 
estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho; 

 

VEREADORES 
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5. Propor a autorização o gozo de 
compensação pelo trabalho em dias de 
descanso semanal obrigatório; 

 
6. Propor, para efeitos de autorização, 

deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 

 
8. Propor a participação em ações de formação 

profissional externa de acordo com os 
critérios definidos; 

 
9. Autorizar a participação em formação interna 

dos trabalhadores da Divisão, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
III -  Outras Áreas de Atividade 
 

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

2. Praticar atos interlocutórios ou instrumentais 
ao desenvolvimento dos processos de 
contraordenação; 

 
3. Praticar todos os atos subsequentes à 

decisão dos processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o Ministério 
Público junto do tribunal territorialmente 
competente; 

 
4. Colaborar com as autoridades 

administrativas que o solicitem, ordenando 
as diligências requeridas; 

 
5. Instruir os procedimentos administrativos 

com vista à remoção coerciva de elementos 
que ocupem o espaço público, incluindo a 
afixação, inscrição e difusão de mensagens 
publicitárias, em violação das disposições 
legais e regulamentares aplicáveis e 
assegurar os atos processuais 
correspondentes; 

 
6. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
7. Exercer as competências que o Código da 

Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº 
114/94, de 3 de maio, na sua redação atual, 
e legislação complementar estatui quanto à 

fiscalização e cumprimento das suas 
disposições, bem como no que respeita ao 
procedimento de remoção de veículos 
indevida ou abusivamente estacionados, nas 
vias sob jurisdição municipal. Exercer ainda 
as competências no âmbito do 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;  

 
IV -  Em matéria de Procedimento 

Administrativo 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos do Serviço de 
Polícia Municipal a seguir mencionados, bem 
como a tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 

1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias nos termos da lei 

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles cuja decisão seja 
da competência do delegante/subdelegante, 
nos termos da lei; 

 
4. Exercer as competências necessárias à 

direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do 
Código do Procedimento Administrativo; 

 
5. Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 

 
6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos de 
atribuições cometidas ao Serviço de Polícia 
Municipal, nomeadamente, na sequência da 
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tomada da decisão final ou por ter sido 
declarada a sua extinção, bem como, por 
deficiência de instrução, falta de elementos 
de apreciação imputáveis aos requerentes, 
nos casos em que não seja efetuada a sua 
regularização, bem como decidir pela 
extinção dos procedimentos por desistência 
e renúncia dos requerentes, nos casos de 
deserção, bem como por falta de pagamento 
de taxas e despesas; 

 
8. Assinar e visar a correspondência necessária 

ao exercício das competências 
subdelegadas com exceção da mencionada 
em I, A alíneas a) e b) do ponto 18 do 
Despacho n.º 551/2021, de 18 de outubro. 

 
Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente informação ao 
subdelegante, independentemente da informação 
genérica de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados a 
02 de março 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 

  
AA  VVeerreeaaddoorraa  

  
((aa))  PPaauullaa  MMaaggaallhhããeess  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 INFORMAÇÃO n.º 06/DOM/AP 

de 23 de fevereiro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 23 de fevereiro de 2022, 
pelo Sr. Adjunto do Presidente, João Pedro 

Domingues 
 

(registo E/30334/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária durante 
nos dias 28 de fevereiro e 02 de março, proponho 
que a minha substituição seja assegurada pelo 
Sr. Chefe de Divisão de Estudos e Projetos, Arq. 
João José Marques Félix, com as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr. Presidente 
da Câmara, através do despacho n.º 570/2021 de 
22 de outubro. 
 

Diretora do DOM 
 

(a) Amélia Pardal 
 

 

 

 INFORMAÇÃO n.º 068/DEP/JF 

de 4 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 7 de março de 2022, 
pelo Sr. Adjunto do Presidente, João Pedro 

Domingues 
 

(registo E/31546/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS DO 
CHEFE DA DEP 

 

Considerando a ausência do signatário no dia 07-
03-2022 por motivo de férias, propõe-se que a 
sua substituição seja assegurada, com as 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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competências que lhe foram subdelegadas pela 
Diretora do DOM no Despacho nº 580/2021 de 25 
de outubro, pelo técnico superior da DEP:  
  
- Carlos Santos, arquiteto.  
  
Caso se concorde com a presente informação, 
solicita-se que a mesma seja remetida à Secção 
de Expediente para divulgação pelos serviços 
municipais.  
  
À consideração superior.  
  

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix 

 

 

 

 

 INFORMAÇÃO n.º 39/DE/ASS 

de 25 de fevereiro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 3 de março de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/28497/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 

Em virtude da ausência da signatária, no período 
de 28 de Fevereiro a 15 de Março 2022, propõe-
se que a minha substituição seja assegurada pela 
Sra Chefe da Divisão de Intervenção e 
Planeamento Educativo, Dr.a Ana Raquel Antunes 
Oliveira no período de 28 de Fevereiro a 6 de 
Março 2022 e pela Sr.ª Chefe da Divisão de 
Intervenção Socioeducativa, Dr.ª Dina Lúcia 
Gomes Ribeiro no período de 7 de Março a 15 de 
Março 2022, com as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara, 
através do despacho n.º 569/2021, de 22 de 
outubro e da Sr.ª Vice-Presidente, através do 
despacho n.º 630/2021 de 05 de novembro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se a 
divulgação da presente informação pelo 
DGMA/DGDMA/Expediente. 
 
 

À consideração superior, 
 

A Diretora do Departamento de Educação 
 

(a) Ana Santos Silva 
 

 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 146 

de 7 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 10 de março de 2022, 
pelo Sr. Vereador Nelson Cesar Gonçalves 

Batista 
 

(registo E/32773/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 
SIGNATÁRIO 

 
Considerando a ausência do signatário por   
motivo de férias, proponho que no período 
compreendido entre  19 e 22 de março  a minha 
substituição seja assegurada  pela 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/DGDMA/Expediente para divulgação. 
 

O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais 

 
(a) Rui Máximo 
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 INFORMAÇÃO n.º 12/DC/PLS 

de 14 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 15 de março de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/36085/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 

CULTURA DURANTE PERÍODO DE AUSÊNCIA 
 
Por motivo de ausência durante o período 
compreendido entre 18 e 20 de março de 2022, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 607/2021 de 2 de 
novembro, pela Dr.ª Cláudia Sofia Simenta 
Rodrigues, Coordenadora da Área de Galerias 
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio 
desta informação à DGDA/Expediente para 
divulgação da mesma.  
  
À consideração superior.  
 

CHEFE DE DIVISÃO 
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVISO n.º 4699/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA A 
CARREIRA/CATEGORIA DE ASSISTENTE 

OPERACIONAL, PARA EXERCÍCIO DE 
FUNÇÕES NOS ESTABELECIMENTOS DE 

ENSINO DO CONCELHO DE LOURES 
 

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 para constituição de Reserva de 
Recrutamento para a carreira/categoria de 
Assistente Operacional, para exercício de funções 
nos estabelecimentos de ensino do concelho de 
Loures, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 140, de 21 de julho de 2021, através do 
Aviso n.º 13879/2021, da Homologação da Lista 
Unitária de Ordenação Final, por despacho da 
Sra. Vice-Presidente de 17 de fevereiro de 2022, 
que se encontra afixada nas instalações do 
Departamento dos Recursos Humanos da 
Câmara Municipal de Loures, sita na Rua Dr. 
Manuel de Arriaga, 7 em Loures, e disponibilizada 
na sua página eletrónica. 
 
17 de fevereiro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 45, de 4 de março de 2022) 
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AVISO n.º 4700/2022 
 
CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA 

CHEFE DA DIVISÃO JURÍDICO-
ADMINISTRATIVA 

 
Nos termos da alínea i) do n.º 1 do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua atual 
redação, cessa a comissão de serviço da Técnica 
Superior Alexandra Maria de Carvalho Teixeira 
Gomes no cargo de Chefe da Divisão Jurídico-
Administrativa, com efeitos a 02 de março de 
2022. 
 
21 de fevereiro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 45, de 4 de março de 2022) 

 

 

 

AVISO n.º 4701/2022 
 
CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 

CHEFE DO SERVIÇO MUNICIPAL DE 
PROTEÇÃO CIVIL 

 

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 25.º e 
do n.º 3 do artigo 24.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de 
janeiro, na sua atual redação, cessou a 19 de 
fevereiro de 2022, a gestão corrente da comissão 
de serviço do Técnico Superior Rui Jorge Vitorino 
Alves no cargo de Chefe do Serviço Municipal de 
Proteção Civil. 
 
21 de fevereiro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 45, de 4 de março de 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVISO n.º 4702/2022 
 

DESIGNAÇÃO EM COMISSÃO DE SERVIÇO 
NO CARGO DE COORDENADOR MUNICIPAL 

DE PROTEÇÃO CIVIL 
 

Nos termos do disposto na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, e nos termos do artigo 14.º-
A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, 
alterada e republicada pelo Decreto-Lei n.º 
44/2019, de 01 de abril, foi determinada por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
a designação em comissão de serviço, pelo 
período de três anos, para o cargo de 
Coordenador Municipal de Proteção Civil, do 
Licenciado Pedro Miguel Dantas Barbosa, cuja 
competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação se afiguram adequadas 
ao desempenho das inerentes funções. 
 
21 de fevereiro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 45, de 4 de março de 2022) 
 

 

 

REGULAMENTO (extrato) nº 230/2022 
 

SSeegguunnddaa  AAlltteerraaççããoo  aaoo  RReegguullaammeennttoo  ddoo  PPllaannoo  
DDiirreettoorr  MMuunniicciippaall  ddee  LLoouurreess  

 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 2.ª 
Série, nº 46, de 7 de março de 2022) 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Regulamento nº 
230/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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AVISO n.º 5592/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL, NA ÁREA FUNCIONAL DE 

PEDREIRO - 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 1 
de março de 2022, com Romeu Chinca Andrade, 
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 13775/2021, referência 2, publicado no 
Diário da República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de 
julho de 2021. 
 
2 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 53, de 16 de março de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 5593/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE 
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 1 
de março de 2022, com Ana João Pereira Horta 
Teixeira, Bárbara Filipa Paulino Martins, Cristina 
Paula Marques Jacinto Mendes, Maria Ester 
Nunes Ferreira, Maria José de Lemos Ferrão, 
Maria Lucinda Fernandes Lopes do Nascimento, 
Maria Madalena Barros Gomes Duarte, Renata 
Loureiro Pinto Mendonça Fernandes e Sandra 
Soraia Cabral Rodrigues, 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 em Diário da República, 
2.ª série, n.º 224, de 21 de novembro de 2019. 

2 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 53, de 16 de março de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 5594/2022 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
FUNCIONAL DE CARREGADOR 

 
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 1 
de março de 2022, com Dino Manuel Rodrigues 
Antunes da Fonseca, 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 16197/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
200, de 14 de outubro de 2020. 
 
3 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 53, de 16 de março de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 5595/2022 
 
PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 

OCUPAÇÃO DE CINCO POSTOS DE 
TRABALHO DE TÉCNICO SUPERIOR, NA 

ÁREA DE FORMAÇÃO DE DIREITO 
 

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 1 
de março de 2019, com Isabel Alexandra 
Marreiros de Santa Rita e Mesquita, na categoria 
de Técnico Superior da carreira geral de Técnico 
Superior, na 2.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 15 da Tabela Remuneratória 
Única, no seguimento do Aviso n.º 14629/2017, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
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17 de MARÇO 
de 2022 

 
 
 
 

55 

 

233, de 5 de dezembro de 2017, dando sem 
efeito o Aviso n.º 5213/2019 publicado no Diário 
da República, 2.ª série, n.º 59, de 25 de março. 
 
3 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 53, de 16 de março de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 5596/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL, NA ÁREA FUNCIONAL DE 

COVEIRO 
 

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 1 
de março de 2022, com Manuel António Pousinho 
dos Santos, 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 13775/2021, 
referência 1, publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 139, de 20 de julho de 2021. 
 
3 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 53, de 16 de março de 2022) 

 

 

AVISO (extrato) n.º 5661/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM DE 
RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 

TÉCNICO SUPERIOR 
 

Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, e na a) do n.º 1 do 
artigo 11.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de 
abril, aprovada a abertura do procedimento 
concursal, conforme deliberação tomada na 88.ª 

reunião ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 19 de maio de 2021, torna-se 
público que, por despacho Sr.ª Vice-Presidente 
de 08 de fevereiro de 2022, exarado na 
informação n.º 16/DGRH/APG/PO, de 03 de 
fevereiro de 2022, proferido no uso das 
competências delegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara (Despacho n.º 551/2021, de 18 de 
outubro), se encontra aberto, pelo prazo de 10 
dias úteis, procedimento concursal comum, para 
ocupação de 1 (um) posto de trabalho da 
categoria de Técnico Superior, da carreira geral 
de Técnico Superior, na área de formação 
académica de Contabilidade e Administração, 
afeto ao Departamento de Planeamento 
Financeiro e Aprovisionamento. 
 
Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: 
 
A atribuição, competência ou atividade previstas 
nos artigos 6.º e 13.º do Regulamento da 
Estrutura Orgânica da Câmara Municipal de 
Loures, complementado pelas seguintes funções: 
análise e parecer técnico quanto às classificações 
económicas e financeiras a utilizar nos processos 
de despesa da Câmara Municipal de Loures, em 
conformidade com as normas e legislação em 
vigor; análise e parecer técnico relativamente a 
operações de IVA, na parte relativa à despesa 
municipal; análise e parecer técnico de mapas 
constantes das demonstrações orçamentais de 
relato individual no âmbito do SNC-AP (Dec. Lei 
n.º 192/2015, de 11 de setembro); análise, 
verificação e acompanhamento dos 
compromissos registados na aplicação 
informática do SNC-AP, nomeadamente os 
relativos a contratos; exercer as demais funções 
que lhe sejam atribuídas por lei ou por despacho 
superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: Titularidade de 
licenciatura em Contabilidade e Administração, 
sem possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional. 
 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
23 de fevereiro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 54, de 17 de março de 2022) 
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AVISO n.º 5662/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de março de 2022, com Ana Mafalda Ferreira 
Juvandes de Faria e Silva, Ana Rita Nunes 
Castro, Bruna Alves de Mesquita, Cátia Filipa 
Alexandre Varela, Cyntia Maria Penna Monteiro 
Vitorino, Cristiana Sofia Martins da Silva, David 
Miguel Gonçalves Oliveira, Luciana Alves Lemos, 
Marta Seixas Parente, Raquel Alexandra Nunes 
Botelho, Sandra Cristina de Jesus Pombo Lopes 
dos Santos, Susana Manuela Pereira Gonçalves 
e Vanessa Alexandra Luz Porto, na categoria de 
Assistente Técnico da carreira geral de Assistente 
Técnico, na 1.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 5 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 18675/2020, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 17de novembro. 
 
2 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 54, de 17 de março de 2022) 

 

 

 

AVISO n.º 5663/2022 
 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
COM EDUARDO MIGUEL GRADES PEREIRA E 

FERNANDO MANUEL ESTEVES ANISA NA 
CATEGORIA DE ASSISTENTE OPERACIONAL. 

 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 
RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 

OPERACIONAL, NA ÁREA FUNCIONAL DE 
SAPADOR FLORESTAL - 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 março de 2022, com Eduardo Miguel Grades 
Pereira e Fernando Manuel Esteves Anisa, 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 
7839/2021, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 82, de 28 de abril. 
 
3 de março de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 54, de 17 de março de 2022) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 119/2022 

 

 

 

3ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 120/2022 

 

 

 

4ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 
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ùQuX̀uuRcQa

EXR̀uRb̀VQEcXX

EQQ̀buÈRVPcXX
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 121/2022 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

- 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

- 

GESLOURES 

 

E  

 

GOLD ENERGY – COMERCIALIZADORA DE ENERGIA, S.A. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 123/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

- 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS 
DE LOURES E ODIVELAS (SIMAR) 

- 

GESLOURES – GESTÃO DE EQUIPAMENTOS SOCIAIS, E.M., UNIPESSOAL, LDA. 

- 

LOURES PARQUE – EMPRESA MUNICIPAL DE ESTACIONAMENTO, E.M., 
UNIPESSOAL, LDA. 

 

E 

 

NOS COMUNICAÇÕES, S.A. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 126/2022 

 

 

 

MINUTAS 

DOS 

CONTRATOS 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE 

 

E 

 

UNIÃO DAS MISERICÓRDIAS PORTUGUESAS 

- 

SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE MOSCAVIDE 

 



















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 130/2022 

 

 

 

REGULAMENTO DE APOIO AOS PROJETOS SOCIOEDUCATIVOS 

 

E 

 

GRELHA DE ANÁLISE 2021-2022 

































































































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 136/2022 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO  

E 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

 

37º TROFÉU 

 

“CORRIDA DAS COLETIVIDADES DO CONCELHO DE LOURES” 

 

 

 



















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 137/2022 

 

 

 

MINUTA 

 

DO 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

E 

A2D CONSULTING LDA. 

E AS 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE LOURES 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 138/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

E 

SERVIÇOS PARTILHADOS DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, E.P.E. (SPMS, E.P.E.) 

E 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE, I.P. (ARS, I.P.) 

E 

 AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE (ACES) 

E 

FREGUESIAS DO CONCELHO DE LOURES 

 

 

 

 



























 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 152/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO  

 

NO NOVO PROGRAMA EXCECIONAL DE APOIO  

 

ÀS EMPRESAS AFETADAS DIRETAMENTE PELA OBRA  

 

DE REGULARIZAÇÃO FLUVIAL DAS ÁGUAS RESIDUAIS  

 

DA RIBEIRA DO PRIOR VELHO E CONTROLO DE CHEIAS NA BAIXA DE SACAVÉM 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 153/2022 

 

 

 

MINUTA 

 

DO 

 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

COFAC – COOPERATIVA DE FORMAÇÃO E ANIMAÇÃO CULTURAL, C.R.L. 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 154/2022 

 

 

 

MINUTA 

 

DO 

 

CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

JGF – TECNOLOGIAS E SERVIÇOS, UNIPESSOAL, LDA. 

 

 

 











 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 155/2022 

 

 

 

MINUTA 

 

DO 

 

CONTRATO DE VENDA EM CONSIGNAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

COOPERATIVA AGRÍCOLA DE LOURES, C.R.L. 

 

 

 











 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMENTO (extrato) n.º 230/2022 

 

 

 

REGULAMENTO  

 

DO 

 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE LOURES 

 

(SEGUNDA ALTERAÇÃO) 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Regulamento (extrato) n.º 230/2022

Sumário: Segunda alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures.

Ricardo Jorge Colaço Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, torna público, nos 
termos e para os efeitos do disposto na alínea f) do n.º 4 do artigo 191.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio, que por deliberação da Assembleia Municipal, na sua sessão de 03 de fevereiro 
de 2022, foi aprovado a segunda Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures.

Para efeitos de eficácia, manda publicar a deliberação, bem como o Regulamento.
Esta alteração entra em vigor no dia útil seguinte à sua publicação no Diário da República.

16 de fevereiro de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Jorge Colaço Leão.

Deliberação

Susana de Fátima Carvalho Amador, Presidente da Assembleia Municipal de Loures, certifica 
que da ata da sessão extraordinária deste órgão, realizada em 03 de fevereiro de 2022, consta 
entre outras uma deliberação com o seguinte teor:

«Deliberado aprovar por maioria a segunda Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Mu-
nicipal de Loures.»

Por ser verdade e me ter sido pedido, mandei passar a presente Certidão.

Loures, 16 de fevereiro de 2022. — A Presidente da Assembleia Municipal, Susana de Fátima 
Carvalho Amador.

Proposta de deliberação

Considerando que:

A) O Plano Diretor Municipal de Loures (PDM Loures) foi objeto da primeira revisão em 2015, 
publicada no Diário da República, 2.ª série, n.º 117, de 18/06/2015, Aviso n.º 6808/2015, posterior-
mente foi objeto de alteração no âmbito do Decreto -Lei n.º 165/2014, de 5/11/2014 (RERAE), publi-
cada no Diário da República, 2.ª série, n.º 26, de 06/02/2018, Aviso n.º 1676/2018, seguidamente 
ocorreu a Primeira Correção Material ao PDM Loures publicada no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 215, de 08/11/2019, Aviso n.º 17753/2019;

B) Decorridos mais de cinco anos sobre a vigência do Plano Diretor Municipal de Loures, o 
presente procedimento de alteração incide exclusivamente sobre o seu regulamento, promovendo 
a retificação, clarificação ou melhor especificação de alguns dos preceitos regulamentares, e que 
se prendem essencialmente com condições de conformação física do edificado, com os âmbitos 
e as formas de aplicação de índices e outros parâmetros urbanísticos, e ainda com um esforço de 
simplificar a formulação de disposições de conteúdo mais complexo;

C) Não foram atendidas algumas das solicitações dos serviços, atento a que se preconiza 
uma alteração mais profunda ao regulamento aquando da adequação do PDM ao RJIT, a qual se 
encontra em curso;

D) A CCDR LVT procedeu, em 24 de junho de 2021, à Conferência Procedimental prevista no 
artigo 86.º do Decreto -Lei n.º 80/2015, de 14 de maio — Regime Jurídico dos Instrumentos de Ges-
tão Territorial (RJIGT). Nessa sequência, as entidades consultadas, colocaram questões/sugestões 
sobre alguns artigos, os quais foram objeto de correção e incorporam a proposta de alteração do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal;
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E) A Câmara Municipal de Loures, na 94.ª Reunião Ordinária de 11 de agosto de 2021, deliberou 
por unanimidade, dar início à abertura do período de discussão pública, relativa à segunda altera-
ção ao Regulamento do Plano Diretor Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 2 do artigo 89.º, do 
Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial, estabelecido pelo Decreto -Lei n.º 80/2015, 
de 14 de maio;

F) Em 07/09/2021, foi publicado no Diário da República n.º 174 o Aviso n.º 16968/2021, 
para a abertura do período de discussão pública, o qual teve inicio em 14/09/2021 e términos em 
17/11/2021, tendo sido rececionadas oito participações, as quais foram objeto de ponderação, no 
Relatório de Ponderação de Discussão Pública, anexo à presente informação;

G) O teor da informação dos serviços municipais e despachos sobre esta, da Chefe da DPU 
e do Diretor do DPGU, registados no documento informático n.º E/149443/2021, propõem a apro-
vação do “Relatório de Ponderação da Discussão Pública 2.ª Alteração ao Regulamento do PDM 
de Loures” e subsequentemente a propõem submissão à aprovação da versão final da proposta 
da 2.ª alteração ao Regulamento do PDM de Loures em Deliberação da Assembleia Municipal, de 
acordo com o estipulado nos n.os 6 e 7 do artigo 89.º e n.º 1 do artigo 90.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 
de 14 de maio.

Tenho a honra de propor que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao abrigo das atribui-
ções previstas na alínea n) do n.º 2, do artigo 23.º; alíneas h) do n.º 1, e k) do n.º 2 do artigo 25.º 
e alíneas a), k) e ccc) n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013:

Aprovar o Relatório de Ponderação da Discussão Pública da 2.ª Alteração ao Regulamento 
do PDM de Loures e subsequentemente,

Aprovar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a versão final da proposta da 2.ª al-
teração ao Regulamento do PDM de Loures em Deliberação da Assembleia Municipal, de acordo 
com o estipulado nos n.os 6 e 7 do artigo 89.º e n.º 1 do artigo 90.º do Decreto -Lei n.º 80/2015 de 
14 de maio.

Integram esta proposta, os seguintes documentos que devem ser distribuídos:

Documento com o registo informático E/149443/2021 e Relatório de Ponderação anexo;
Ficheiros com o Regulamento com as alterações assinaladas, o Regulamento com as alte-

rações introduzidas, e com as alterações ao regulamento a serem publicadas posteriormente no 
Diário da República.

Loures, 7 de janeiro de 2022. — O Vereador, Nuno Dias.

Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures

Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da Câmara Municipal de Loures, com a delegação e 
subdelegação de competências exaradas pelo Despacho n.º 551/2021 de 18.10.2021 do Sr. Presi-
dente, faz público a 2.ª Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures, aprovado 
pela Assembleia Municipal, em reunião do órgão realizada em 03 de fevereiro de 2022.

Artigo 1.º

2.ª Alteração ao Regulamento do Plano Diretor Municipal de Loures

Os artigos 4.º, 7.º, 10.º, 11.º, 14.º, 19.º, 58.º, 60.º, 63.º, 69.º, 70.º, 73.º, 77.º, 78.º, 87.º, 89.º, 
90.º, 93.º, 106.º, 108.º, 109.º, 111.º, 118.º, 128.º, 134.º, 135.º, 137.º, 138.º, 139.º, 140.º, 151.º, 176.º, 
194.º, 200.º, 201.º, 202.º, Anexo III e Anexo VI do regulamento do Plano Diretor Municipal de Lou-
res, aprovado pelo Aviso n.º 6808/2015, de 18 de junho, publicado no Diário da República n.º 117, 
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2.ª série, alterado pelo Aviso n.º 1676/2018 de 6 de fevereiro, publicado no Diário da República 
n.º 26, 2.ª série, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 4.º

[...]

1 — [...]

a) Programa Nacional da Politica de Ordenamento do Território — PNPOT;
b) Plano Rodoviário Nacional 2000 — PRN2000;
c) Plano Regional de Ordenamento do Território da Área Metropolitana de Lisboa (PRO-

TAML);
d) Plano de Gestão da Zona de Proteção Especial do Estuário do Tejo;
e) Plano de Gestão da Bacia Hidrográfica do Tejo;
f) Programa Regional de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo — PROFLVT;
g) [...]

2 — [...]
3 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]

4 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Artigo 7.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — Para efeitos do RPDMLoures, são, ainda, adotadas as seguintes definições:

a) [...]
b) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) [...]

c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
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g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
k) [...]
l) [...]
m) «Projeto de enquadramento paisagístico» — compreende os elementos indispensáveis 

para a compreensão relativa à implantação de edificações ou infraestruturas e à configuração e 
tratamento do espaço exterior aos mesmos, assegurando a adequada integração do ponto de vista 
biofísico, paisagístico e ambiental com incidência na mitigação dos impactes negativos;

n) «Projeto de espaço público» — compreende os elementos indispensáveis para a compreensão 
sobre a configuração e tratamento pretendido para o espaço público, integrando e compatibilizando 
funcional e esteticamente áreas pedonais, de circulação automóvel, estacionamento, áreas e ele-
mentos verdes, equipamento, sinalização e mobiliário urbano, património, infraestruturas técnicas, 
bem como das ações de reconversão ou modificação desse espaço.

o) «Situações urbanas singulares» — são intervenções urbanísticas, em áreas urbanas a 
referenciar no território, quer pela valência cultural ou interesse público do uso a que se destina, 
quer pela respetiva marcação urbana, nomeadamente, uma praça, um eixo urbano ou na volumetria 
de um edifício.

p) [...]
q) [...]
r) «Turismo» — compreende empreendimentos turísticos, bem como serviços, equipamentos 

e infraestruturas de suporte ao turismo, desde que se destinem a complementar a oferta turística 
ou a consolidar o concelho como destino turístico;

s) [...]
t) [...]
u) [...]
v) «Uso industrial» — engloba as atividades industriais, enquadradas no regime legal do li-

cenciamento industrial, incluindo respetivos armazéns, serviços complementares e infraestruturas 
de apoio.

w) [...]
x) «Uso terciário» — engloba as atividades de comércio retalhista e serviços.

Artigo 10.º

[...]

1 — [...]

a) Infraestruturas e instalações complementares;
b) [...]
c) [...]
d) Instalação de postos de abastecimento de combustível, onde se inclui as atividades comple-

mentares, a instalação de áreas de serviço e demais equipamentos de apoio à estrada em terrenos 
marginais à rede rodoviária.

2 — [...]
3 — [...]
4 — Nas categorias ou subcategorias do solo rústico, nas áreas onde se admite a realização 

de obras para os fins estabelecidos no n.º 1 deste artigo que confrontem com áreas de risco de 
incêndio elevado e muito elevado, e em função do tipo de obra a instalar, a futura ocupação deve 
considerar a vulnerabilidade que lhe é intrínseca, salvaguardando a defesa da floresta e a segurança 
de pessoas e bens, através da garantia de adoção de medidas de mitigação e observância de não 
transferir para terceiros a responsabilidade de proteção e prevenção de incêndios, no âmbito da 
gestão de combustível, pelo uso e atividade desenvolvida, se aplicável.
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Artigo 11.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Nível V, correspondente aos perímetros urbanos de Á -dos -Cãos, Bemposta, Boavista à 

Murteira, Carcavelos, Casal das Pipas, Casaínhos, Casal do Forno, Freixial, Freixeira, Guerreiros, 
Manjoeira, Mato Antão/Almarjão, Mato da Cruz, Monjões, Montachique, Murteira, Olival Queimado, 
Palhais, Ponte Lousa, Quinta da Bola, Ribas de Baixo, Salemas, São Roque, Serra da Alrota, To-
cadelos, Tojalinho, Torneiro, Torre da Besoeira, Vila de Rei, Vila Nova;

f) [...]

Artigo 14.º

[...]

1 — Os projetos de potencial interesse municipal podem beneficiar de uma majoração no 
índice de edificabilidade do solo até 15 %, desde que se verifique não resultarem roturas com a 
morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem.

2 — [...]

Artigo 19.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]

3 — [...]
4 — [...]
5 — [...]
6 — [...]
7 — [...]
8 — Os projetos e ações, usos e atividades a desenvolver, que incluam espaços florestais públi-

cos ou privados, tal como definidos na legislação florestal e especificamente no Programa Regional 
de Ordenamento Florestal de Lisboa e Vale do Tejo (PROFLVT), regem -se pelo disposto na lei geral, 
pelo regulamento do PROFLVT, obedecendo às normas de intervenção e modelos de silvicultura 
estabelecidos para a Sub -Região Homogénea da Região Saloia e a Sub -Região Homogénea da 
Grande Lisboa, devendo contribuir para os objetivos comuns e específicos nele definidos.

9 — [...]
10 — [...]
11 — [...]
12 — [...]

Artigo 58.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
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3 — (Revogado.)
3 — (Anterior n.º 4.)
4 — (Anterior n.º 5.)
5 — (Anterior n.º 6.)

Artigo 60.º

[...]

1 — A Câmara Municipal pode, por iniciativa própria, delimitar uma unidade de execução em 
área consolidada, quando haja interesse na estruturação ou reestruturação urbana de uma deter-
minada área, nomeadamente, por respeito a aspetos de morfologia urbana, definição de ligações 
entre redes urbanas, a concretização de infraestruturas gerais, equipamentos, espaços verdes 
eliminação de focos de degradação, ou promoção da coesão socio -territorial.

2 — [...]
3 — Na ausência de plano de pormenor, o licenciamento de operações urbanísticas, nas áreas 

a reestruturar, deve ser precedido de delimitação de unidade de execução ou de ORU (Operação 
de Reabilitação Urbana), tendo em vista uma correta reestruturação do território, seguindo os 
princípios enunciados no n.º 1.

4 — Excetuam -se do número anterior as áreas que se encontram abrangidas pelo regime 
excecional para a reconversão urbanísticas das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), que não 
prejudiquem os princípios enunciados no n.º 1, depois de assegurada a análise integrada do tecido 
a reestruturar e a legalizar.

5 — [...]

a) Obras de conservação e de alteração;
b) Situações de colmatação entre edifícios preexistentes a manter;
c) Quando a operação urbanística diga respeito a parcelas situadas em contiguidade com o 

espaço consolidado;
d) Situações de uma única operação urbanística, da iniciativa de um proprietário ou de vários, 

que abranja a totalidade do polígono qualificado como espaço a reestruturar

6 — Nas áreas a reestruturar, as operações urbanísticas que sejam dispensadas da delimitação 
de unidade de execução regem -se pelo regime definido para as áreas consolidadas adjacentes, 
correspondentes à mesma qualificação de espaço.

7 — Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros usos de in-
teresse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, admite -se a majoração do índice 
de edificabilidade do solo até 25 %, para efeitos da aplicação do n.º 5 do artigo 93.º ou do n.º 5 do 
artigo 106.º, desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a envolvente.

8 — A aplicação do número anterior implica a correspondente proporcionalidade na redução 
de área de solo ocupado no uso compatível.

Artigo 63.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) Indústria do tipo 1, 2 ou 3, desde que as industrias classificadas do tipo 1 do SIR, sejam 

compatíveis com uso habitacional;
f) [...]
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3 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]

4 — [...]
5 — [...]

a) [...]
b) [...]

Artigo 69.º

[...]

1 — Nas áreas habitacionais a reestruturar o uso habitacional é preponderante sobre os outros 
usos admissíveis, numa percentagem superior a 50 % da superfície de pavimento.

2 — Para efeitos do n.º 1 consideram -se outros usos admissíveis:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

3 — [...]

Artigo 70.º

[...]

1 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, na concretização das operações 
de loteamento, aplicam -se os seguintes parâmetros:

a) Índice de edificabilidade máximo — 1,50 para os perímetros urbanos de nível I e II, e de 
0,70 para os restantes perímetros urbanos;

b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25;
c) Altura da fachada máxima — a das áreas urbanas envolventes.

2 — [...]
3 — Nas restantes operações urbanísticas aplica -se o disposto no n.º 1 do artigo 64.º do 

presente regulamento.

Artigo 73.º

[...]

1 — [...] 

Tipo Índice de edificabilidade máximo N.º máximo de pisos acima 
a cota de soleira

A1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 6
A   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,50 6
B1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,25 6
B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6
C. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,80 4



N.º 46 7 de março de 2022 Pág. 187

Diário da República, 2.ª série PARTE H

Tipo Índice de edificabilidade máximo N.º máximo de pisos acima 
a cota de soleira

D. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,60 4
E . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,45 3
F . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,30 3

 2 — Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os 
Tipos A1, A, B1 e B definidos no quadro constante do n.º 1 do presente artigo, a solução preconi-
zada deve ser justificada, nomeadamente, do ponto de vista do desenho urbano, da sua correta 
integração, da sua contribuição para a valorização urbanística da área e dos requisitos para a 
reconversão estabelecidos em quadro legal específico.

3 — Nas operações de loteamento e de reconversão das AUGI, às quais estão atribuídos os 
Tipos E e F, definidos no quadro constante do n.º 1 do presente artigo, o número máximo de pisos 
acima da cota de soleira deve ser justificado com a verificação dos seguintes requisitos cumula-
tivos:

a) Identificação do piso 3 em edificação existente que cumpra os requisitos das várias dispo-
sições aplicáveis;

b) Não existir naquela edificação indicação de condição de demolição ou, alteração justificada 
pela existência daquele piso;

c) Aquela edificação deve apresentar -se integrada nas características gerais da morfologia e 
tipologia do tecido urbano existente, ou que se pretenda gerar na envolvente.

Artigo 77.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

2 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]

3 — [...]

a) [...]
b) [...]

4 — Nas operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento, é permitida a 
total afetação aos usos previstos nas alíneas b) e c) do n.º 2, mediante o cumprimento cumulativo 
das seguintes condições:

a) [...]
b) [...]
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Artigo 78.º

[...]

1 — As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respei-
tar a morfologia e tipologia do tecido urbano onde se inserem, nomeadamente cumprir a moda da 
altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas novas operações de lotea-
mento aplicam -se os seguintes parâmetros urbanísticos:

a) Índice de edificabilidade máximo — 0,70;
b) Índice de permeabilidade mínimo — 0,25;
c) Índice máximo de ocupação — 50 %;
d) Altura da fachada máxima — a das áreas urbanas envolventes, salvo nos casos em que a 

especificidade técnica exija uma altura superior.

3 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação ao uso terciário, o Índice 
de edificabilidade máximo é de 0,80.

4 — Nas operações de loteamento, caso se preveja a total afetação aos usos industrial, lo-
gística ou micrologística e operações de gestão de resíduos o índice previsto na alínea a) do n.º 2 
é substituído pelo índice volumétrico de 5 m3/m2.

5 — Nas indústrias legalmente existentes, admite -se uma majoração de 15 %, relativamente 
ao índice volumétrico definido no n.º 4, adotando -se os restantes parâmetros definidos no n.º 2, 
com carácter de recomendação.

6 — A majoração de 15 % prevista no número anterior aplica -se uma única vez, desde que se 
verifiquem as seguintes condições cumulativas:

a) Prever -se a manutenção da atividade;
b) O projeto contemple uma reorganização espacial que se traduza numa melhoria dos aspetos 

ambientais, funcionais, de circulação e de estacionamento.

7 — As construções existentes, comprovadamente anteriores a 1994, que excedam os parâ-
metros previstos no n.º 2 e n.º 5 do presente artigo, podem ser dispensadas do cumprimento dos 
mesmos, desde que tecnicamente fundamentado, sendo, nestes casos, autorizado o nivelamento 
pela altura da fachada da envolvente.

Artigo 87.º

[...]

1 — As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 
a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir a 
moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, nas operações de loteamento 
aplicam -se os seguintes parâmetros urbanísticos:

a) Índice de edificabilidade máximo — 0,80
b) Altura da fachada máxima — a das áreas urbanas envolventes.

3 — Quando não for possível verificar as condições definidas no n.º 1, deverá ser observado 
o n.º 3 do artigo 60.º

Artigo 89.º

[...]

1 — [...]
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2 — A afetação aos diferentes usos é definida no âmbito da delimitação das unidades de exe-
cução, sendo que o uso habitacional não poderá exceder 40 % da superfície de pavimento, aferida 
à totalidade da área da qualificação do solo.

3 — Nas situações que vierem a ser aceites no âmbito do n.º 5 do artigo 60.º, os usos e res-
petivas percentagens deverão ser definidos no âmbito da fundamentação da exceção de unidade 
de execução.

4 — (Anterior n.º 3.)

Artigo 90.º

[...]

1 — As operações urbanísticas que não resultem de operações de loteamento devem respeitar 
a morfologia e tipologia do tecido urbano envolvente onde se inserem, nomeadamente cumprir a 
moda da altura da fachada, volumetria e ocupação no lote.

2 — Na ausência de plano de urbanização ou de pormenor, sem prejuízo do demais estipulado 
no RPDMLoures, nas operações de loteamento, aplicam -se os seguintes parâmetros urbanísticos:

a) Índice de edificabilidade máximo  -1,00, nos perímetros urbanos de nível I e II
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

3 — Quando não for possível verificar as condições definidas no n.º 1, deverá ser observado 
o n.º 3 do artigo 60.º

Artigo 93.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) Turismo.

3 — [...]
4 — [...]
5 — Admite -se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no n.º 3, seja total 

ou parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do n.º 7 do artigo 60.º 
e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo 
confinante.

6 — Nas situações referidas no número anterior, será cedida ao município a área remanescente 
até à sua totalidade para os fins referidos no n.º 1.

Artigo 106.º

[...]

1 — [...]
2 — Consideram -se compatíveis os seguintes usos:

a) [...]
b) [...]
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c) [...]
d) [...]
e) [...]

3 — [...]
4 — [...]
5 — Admite -se que a edificabilidade resultante da compatibilidade referida no n.º 3, seja total 

ou parcialmente concretizada em qualificação de solo confinante, nos termos do n.º 7 do artigo 60.º 
e desde que o uso decorrente da compatibilidade, não subverta os usos da qualificação de solo 
confinante.

6 — Nas situações referidas no número anterior, será cedido ao município a área remanescente 
até à sua totalidade para os fins referidos no n.º 1.

Artigo 108.º

[...]

As áreas de verde misto visam contribuir para o equilíbrio do sistema ecológico local, e inte-
gram as seguintes situações:

a) Manchas de vegetação a preservar associadas a núcleos edificados de quintas;
b) Espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas que correspondem a logra-

douros privados ou parcelas de terreno que se pretende manter permeáveis.

Artigo 109.º

[...]

1 — Para as áreas associadas a núcleos edificados de quintas são permitidas as seguintes 
operações urbanísticas:

a) Obras de conservação e restauro;
b) Obras de alteração ou ampliação até ao máximo de 50 % da superfície de pavimento da 

construção legalmente existente;
c) Índice mínimo de permeabilidade de 0,60;
d) Admite -se a afetação destas áreas a equipamentos de utilização coletiva ou a turismo.

2 — Os espaços verdes privados de enquadramento a áreas edificadas devem garantir a 
continuidade da estrutura ecológica, privilegiando -se, nos mesmos, a instalação de espaços per-
meáveis e arborizados com um índice mínimo de permeabilidade de 0,80.

Artigo 111.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — Nas áreas confinantes com as áreas de espaços de equipamentos e outros usos de 

interesse publico ou com os espaços de verde de recreio e lazer, admite -se a majoração do 
índice de edificabilidade do solo até 25 %, para efeitos da aplicação do n.º 1 do artigo 125.º ou 
do n.º 2 do artigo 129.º, desde que se verifique não resultarem roturas no tecido urbano com a 
envolvente.

5 — A aplicação do número anterior implica a correspondente proporcionalidade na redução 
de área de solo ocupado no uso compatível.
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Artigo 118.º

[...]

1 — [...]

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) Altura máxima da fachada — a das áreas envolventes não podendo exceder 24 m de altura, 

salvo nos casos em que a especificidade técnica exija uma altura superior.

2 — [...]
3 — [...]

Artigo 128.º

[...]

1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Nas áreas de verde de recreio e lazer aplica -se o definido no artigo 106.º

Artigo 134.º

[...]

1 — [...]
2 — Os espaços canais compreendem os corredores necessários à proteção e implantação 

das infraestruturas de transportes, nos termos dos respetivos estatutos, incluindo os equipamentos 
de apoio e os corredores do sistema de transportes associado aos diferentes modos, bem como 
áreas técnicas complementares adjacentes.

3 — Os espaços canais incluem ainda as áreas de solo constituídas em torno da infraestrutura 
destinadas a assegurar a sua proteção e correto funcionamento e acautelar as áreas necessárias 
à execução futura das infraestruturas propostas e das áreas técnicas complementares adjacentes.

4 — No caso das infraestruturas rodoviárias que constituem a rede rodoviária nacional o es-
paço canal é salvaguardado pela constituição da servidão de utilidade pública, desde a publicação 
da declaração de aprovação do seu estudo prévio.

Artigo 135.º

[...]

1 — Admite -se a alteração dos traçados ou importância hierárquica dos espaços canais defini-
dos, desde que tal alteração resulte de decisão da respetiva entidade de tutela, fundamentada por 
estudos urbanísticos ou projetos de execução, sem prejuízo das intenções estratégicas do plano.

2 — Sempre que ocorra a desafetação do espaço canal, aplicam -se as categorias e subca-
tegorias de solo que o integram.

Artigo 137.º

[...]

A rede rodoviária compreende a rede nacional de autoestradas concessionada e a rede rodo-
viária nacional, as estradas regionais e as desclassificadas sob jurisdição da IP — Infraestruturas 
de Portugal, S. A., bem como a rede rodoviária municipal.
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Artigo 138.º

[...]

[...]

a) [...]

i) [...]
ii) [...]

b) [...]

i) [...]
ii) Secundária — Estradas Regionais (ER) e Estradas desclassificadas sob jurisdição da 

IP — Infraestruturas de Portugal, S. A.;

c) [...]

i) [...]

Artigo 139.º

[...]

1 — Integram o Nível Hierárquico I, a Nacional de Autoestradas constituída pela A1, A8, A9 
(CREL), A10, A12 (ponte Vasco da Gama), IP7 (Eixo Norte Sul), IC2, IC17 (CRIL) e IC22.

2 — [...]
3 — Qualquer proposta de intervenção nas vias da Rede Rodoviária Nacional, estradas regio-

nais e estradas desclassificadas sob a jurisdição da IP — Infraestruturas de Portugal, S. A. deve 
ser objeto de estudo específico e de pormenorizada justificação, devendo os respetivos projetos 
cumprir as disposições legais e normativas aplicáveis em vigor e ser previamente submetidos a 
parecer das entidades competentes para o efeito.

4 — (Revogado.)

Artigo 140.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
3 — Nas operações urbanísticas onde o volume ou tipo de tráfego esperado possa alterar, 

expressivamente, as condições de circulação no sistema viário envolvente, a Câmara Municipal 
pode exigir estudo de tráfego e de acessibilidades, nos termos expressos no Regulamento Muni-
cipal de Edificação e Urbanização do Município de Loures, devendo estes estudos fundamentar a 
organização da circulação e do estacionamento.

4 — [...]
5 — Excecionalmente, as vias municipais podem não observar o definido no anexo III, sempre 

que tal implicar conflitos no sistema de circulação ou puser em causa a preservação de valores 
patrimoniais e ambientais, desde que continue cumprindo as funções adequadas à sua hierarquia.

Artigo 151.º

[...]

1 — [...]
2 — [...]
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3 — [...]

a) [...]

i) [...]
ii) [...]

b) [...]

i) [...]
ii) [...]

c) [...]

i) [...]
ii) [...]

d) [...]

4 — [...]
5 — A Autarquia constituirá uma Comissão Consultiva para avaliação das operações urbanís-

ticas que integram estas áreas, a definir em regulamento municipal.
6 — A Câmara Municipal de Loures promoverá e disponibilizará progressivamente, no âmbito 

do Inventário Municipal do Património Arquitetónico, a reavaliação dos valores patrimoniais a que 
se refere o n.º 2, aprofundando os diversos temas e ampliando o universo dos bens estudados, 
passando a servir de referência para a aplicação do disposto nos artigos números 153.º, 156.º, 
162.º, 163.º e 164.º

Artigo 176.º

[...]

1 — [...]
2 — Nas construções existentes podem ser permitidas obras de conservação ou beneficiação, 

desde que implementadas medidas especiais de proteção, em especial as referentes à segurança 
de instalações e equipamentos elétricos e fornecimento e distribuição de gás, desde que obedeçam 
ao disposto no artigo 179.º

3 — Exceciona -se do referido nos números anteriores, a área de jurisdição afeta à Ad-
ministração do Porto de Lisboa, relativamente a instalações, equipamentos, e infraestruturas 
portuárias.

Artigo 194.º

[...]

1 — Os parâmetros mínimos para o dimensionamento das áreas a ceder gratuitamente ao 
domínio municipal para espaços verdes de utilização coletiva e equipamentos de utilização cole-
tiva, em área não abrangida por plano de pormenor ou por unidade de execução, que apliquem 
os mecanismos de perequação são os constantes do Anexo V ao RPDMLoures, exceto quando 
definido de outra forma no artigo 202.º

2 — [...]
3 — [...]
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Artigo 200.º

[...]

[...]

a) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

b) [...]

i) [...]
ii) [...]
iii) [...]
iv) [...]
v) [...]
vi) [...]
vii) [...]
viii) [...]
ix) [...]
x) [...]
xi) SUOPG 11 -Frielas;
xii) [...]
xiii) [...]
xiv) [...]
xv) [...]
xvi) [...]
xvii) [...]
xviii) [...]
xix) [...]
xx) [...]
xxi) [...]
xxii) [...]
xxiii) [...]
xxiv) [...]

Artigo 201.º

[...]

UOPG A — Norte

Identificação:
[...]
1 — Objetivo geral:
[...]
2 — Objetivos estratégicos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
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e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...]

3 — Objetivos específicos:

a) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

b) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

c) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

UOPG B — Várzea e Costeiras

Identificação:
[...]
Objetivos:
1 — Objetivo geral:
[...]
2 — Objetivos estratégicos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
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3 — Objetivos específicos:

a) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

b) [...]
c) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

d) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

e) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

a) [...]
b) [...]

UOPG C — Loures

Identificação:
[...]
Objetivos:
1 — Objetivo geral:
[...]
2 — Objetivos estratégicos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
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f) [...]
g) [...]

3 — Objetivos específicos:

a) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

b) [...]
c) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

d) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

a) [...]
b) [...]

UOPG D — Eixo Logístico

Identificação:
[...]
Objetivos:
1 — Objetivo geral:
[...]
2 — Objetivos estratégicos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
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3 — Objetivos específicos:

a) [...]

[...]
[...]

b) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

c) [...]

[...]
[...]
[...]
d) [...]

[...]
[...]
[...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

a) [...]
b) [...]

UOPG E — Oriental

Identificação:
[...]
Objetivos:
1 — Objetivo geral:
[...]
2 — Objetivos estratégicos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

3 — Objetivos específicos:

a) [...]

[...]
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[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
SUOPG 24 Ampliação do Parque Urbano de St.ª Iria (PUSIA).

b) [...]

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

c) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

a) [...]
b) [...]

Artigo 202.º

Conteúdo Programático das SUOPG

SUOPG 01 — Núcleo Antigo de Bucelas

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]
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SUOPG 02 — Área a Norte de Bucelas

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:
[...]

SUOPG 03 — Freixial

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 04 — Cabeço da Rosa

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

Forma de execução:

[...]



N.º 46 7 de março de 2022 Pág. 201

Diário da República, 2.ª série PARTE H

SUOPG 05 — Tocadelos

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de indústria e logística, o índice 

volumétrico poderá excecionalmente atingir os 7m3/m2, quando for técnica e funcionalmente jus-
tificado para o efeito de laboração.

Forma de execução:

[...]

SUOPG 06 — Murteira /Mato Antão /Casal da Serra

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 07 — Polo de Atividades Económicas de Sete Casas

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
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Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Formas de execução:

[...]

SUOPG 08 — Zona Nascente de Loures

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 09 — Quinta do Correio -Mor

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 10 — Santo António dos Cavaleiros

Objetivos:

a) [...]
b) [...]



N.º 46 7 de março de 2022 Pág. 203

Diário da República, 2.ª série PARTE H

c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) Criação de um novo polo de atividades económicas de centralidade metropolitana, entre a 

E.N. 250, o I.C. 22 e a CREL (A9), onde o índice volumétrico poderá excecionalmente atingir os 
7m3/m2;

g) [Anterior f).]
h) [Anterior g).]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 11 — Frielas

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 12 — Tojais

Objetivos:

a) Reabilitação do núcleo antigo de Santo Antão do Tojal e do antigo núcleo de São Julião do 
Tojal, através da conservação da escala dos aglomerados, recuperação do seu património histó-
rico, da valorização dos largos e praças originários do tecido urbano, bem como da contenção dos 
perímetros urbanos com o limite da Várzea, onde o espaço de transição entre o urbano e o agrícola 
assumem especial importância;

b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]



N.º 46 7 de março de 2022 Pág. 204

Diário da República, 2.ª série PARTE H

[...]
[...]
[...]
[...]
[...]
[...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 13 — Arneiro

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) Requalificação do tecido urbano do Bairro CAR (Comissão para o Alojamento de Refugiados);
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) Nas áreas de atividades económicas a afetar aos usos de industria e logística, o índice 

volumétrico poderá excecionalmente atingir os 7m3/m2, quando for técnica e funcionalmente justi-
ficado para o efeito de laboração.

Forma de execução:

[...]

SUOPG 14 — Unhos

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
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Forma de execução:

[...]

SUOPG 15 — Camarate

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução

[...]

SUOPG 16 — Fetais

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 17 — Prior Velho/Quinta da Serra

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) O plano de pormenor deverá fixar índices médios de utilização de acordo com os critérios 

estabelecidos no artigo 197.º, sem prejuízo do índice de edificabilidade previsto na alínea b);
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d) O plano de pormenor deverá fixar uma área de cedência não inferior a 50 % da área de inter-
venção, a localizar no seu interior ou a ser compensada nos termos dos números 7 e 8 do artigo 198.º;

e) Deverá ser garantido o índice de permeabilidade mínimo de 0,20, a aferir no conjunto das 
unidades de execução do plano de pormenor.

Forma de execução:

[...]

SUOPG 18 — Sacavém/Prior Velho/Moscavide

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 19 — Quinta da Vitória

Objetivos:

a) [...]
b) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 20 — Ribeira da Apelação

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
e) [...]
b) [...]
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Forma de execução:

[...]

SUOPG 21 — Quartel de Sacavém

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) (Revogado.)

Forma de execução:

[...]

SUOPG 22 — Plataforma Ribeirinha

Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]
g) [...]
h) [...]
i) [...]
j) [...]
k) [...]
l) [...]
m) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]
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SUOPG 23 — Quinta dos Remédios

[...]
Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]

Parâmetros urbanísticos:

a) [...]
b) [...]

Forma de execução:

[...]

SUOPG 24 — Ampliação do Parque Urbano de Santa Iria da Azoia

[...]
Objetivos:

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]
f) [...]

Parâmetros urbanísticos

a) [...]
b) [...]
c) [...]
d) [...]
e) [...]

Forma de execução:

[...]

ANEXO III

Parâmetros de dimensionamento/beneficiação de vias 

[...]

[...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

 [...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
 Outras Vias: [...] [...] [...] [...] [...] [...]

Vias das redes nacional e municipal dentro das 
áreas urbanas *** b) d) 

[...] [...] [...] [...] [...] [...]
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[...]

[...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...]

[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]
[...] [...] [...] [...] [...] [...] [...]

a) [...]
b) [...]
c) Em vias de sentido único, considerar faixa de rodagem, no mínimo com 3,5 m.
d) Sempre que estudos e projetos elaborados para as variantes urbanas e vias urbanas principais o justifique, serão aceites outros perfis, desde que 

cumpridas as normas técnicas. Na hipótese de ser definido implantar uma via por sentido, deve, sempre que possível, manter -se o afastamento mínimo de 
9,00 metros ao eixo da via para a construção de muros, vedações e construções, tendo em vista condições de circulação e eventuais ampliações futuras.

e) Em áreas urbanas consolidadas ou com alinhamentos definidos os parâmetros de dimensionamento podem não ser observados, desde que devi-
damente justificado.

f) Nos espaços de atividades económicas a largura mínima da faixa de rodagem deve ser a imposta por Portaria aplicável.
* [...]
** [...]
*** Inclui Vias Urbanas Secundárias e “Zonas de Coexistência”, sendo que nesta situação o perfil a adotar deverá ser de uma plataforma única, onde 

não existam separações físicas de nível entre os espaços destinados aos diferentes modos de deslocação.

 ANEXO VI

Lista de empresas e respetivas condições 

Entidade Posição e condições

Albutintas

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

Areipor

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

“A Socorsul”

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]

Hovione

[...] [...]
CML [...]

1 — Acautelar acessibilidade/criar rede viária em resposta ao crescimento pers-
petivado
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Entidade Posição e condições

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
[...]

[...] [...]
1 — [...]
2 — [...]
3 — [...]
4 — [...]

Renascimento — Área A

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

Renascimento — Área B

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

[...] [...]
1 — [...]

»

 Artigo 2.º

Norma revogatória

São revogados o n.º 3 do artigo 58.º, os n.os 1, 2, 3 e 4 do artigo 128.º, a alínea g) dos parâme-
tros urbanísticos da SUOPG 21 — Quartel de Sacavém do artigo 202.º do Regulamento do PDM 
de Loures, aprovado pela Assembleia Municipal de Loures em 03 de fevereiro de 2022.

Artigo 3.º

Entrada em vigor e produção de efeitos

A presente alteração entra em vigor no 1.º dia útil após publicação no Diário da República.
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