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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
 
 

13.ª Reunião Ordinária, 
realizada em 30 de março de 2022 

 
 

 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  119900//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMOOÇÇÃÃOO  SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  
AAOO  TTEEMMAA  ““AAUUMMEENNTTOO  DDOO  CCUUSSTTOO  DDOOSS  
CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS..  AAPPOOIIOO  ÀÀSS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAASS  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

MOÇÃO 
 

AUMENTO DO CUSTO DOS COMBUSTÍVEIS. 
APOIO ÀS ASSOCIAÇÕES HUMANITÁRIAS DE 

BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS 
 
 
Os Corpos de Bombeiros de Associações 
Humanitárias de Bombeiros Voluntários (AHBV) 
prestam, anualmente, mais de 1 milhão e meio de 
serviços em todo o território nacional. 
 
A prevenção, a vigilância e o combate a 
incêndios, a emergência pré-hospitalar, o socorro 
e acidentes rodoviários, ferroviários e aéreos, o 
transporte de doentes, o abastecimento de água, 
e muitas outras missões de socorro e apoio às 
populações, fazem dos Corpos de Bombeiros o 
principal pilar do Sistema de Proteção e Socorro 
em Portugal, no geral e no nosso Concelho em 
particular. 
 
As AHBV, em consequência do enquadramento 
legal do financiamento e das sucessivas 
suborçamentações nos Orçamentos do Estado, e 
das condições em que prestam os serviços no 
âmbito da Emergência Pré-Hospitalar e transporte 
de doentes ao Ministério da Saúde, há muito que 
vivem grandes dificuldades económicas, que, nos 
últimos anos, com a pandemia, foram 
substancialmente agravadas com o aumento das 
despesas e a diminuição de receitas. 
 

Os sucessivos aumentos dos preços dos 
combustíveis estão a ter graves impactos nas 
AHBV e a criar situações insustentáveis. O 
Governo anunciou que vai apoiar com 1500 euros 
cada AHBV, a título de adiantamento da 
compensação transitória dos encargos com 
combustíveis, medida que fica muito aquém do 
que os bombeiros verdadeiramente necessitam.  
 
Entre as medidas que se impõem implementar 
num justo regime de financiamento das 
associações, importa a criação de um modelo de 
bonificação permanente dos combustíveis 
utilizados no exercício da missão dos corpos de 
bombeiros, vulgarmente designado gasóleo 
verde. 
 
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal 
de Loures, propõem que a Câmara Municipal 
de Loures reunida em 30 de março de 2022, 
delibere: 
 
1 -  Expressar a sua solidariedade às AHBV do 

concelho de Loures, à Federação dos 
Bombeiros do Distrito de Lisboa e à Liga dos 
Bombeiros Portugueses. 
 

2 -  Apelar ao Governo e aos grupos 
parlamentares que legislem, rapidamente, 
para que os Bombeiros tenham, finalmente, 
acesso ao gasóleo verde. 

 
3 -  Recomendar ao Ministério da Saúde que 

suporte os custos efetivos dos serviços 
protocolados e prestados pelos Corpos de 
Bombeiros no âmbito da Emergência Pré-
Hospitalar e Transporte de Doentes. 

 
Sendo aprovada, a recomendação deverá ser 
remetida às seguintes entidades:  
 
− Sr. Primeiro-Ministro; 
− Sra. Ministra da Saúde; 
− Grupos Parlamentares na Assembleia da 

República; 
− Assembleia Municipal de Loures; 
− Juntas de Freguesia e Assembleias de 

Freguesia do Concelho; 
− Liga dos Bombeiros Portugueses; 
− Federação dos Bombeiros do Distrito de 

Lisboa; 
− Associações Humanitárias dos Bombeiros 

Voluntários do Concelho; 
− Órgãos de Comunicação Social Nacionais e 

Locais. 
 
Loures, 30 de março de 2022 
 

DELIBERAÇÕES 
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Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 
Loures 

 
Gonçalo         Paulo          Tiago           Anabela 

    Caroço          Piteira        Matias          Feliciano 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  119911//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  
GGEESSLLOOUURREESS,,  AAOOSS  AATTLLEETTAASS  EE  
TTRREEIINNAADDOORREESS  PPEELLOOSS  RREESSUULLTTAADDOOSS  
OOBBTTIIDDOOSS  PPEELLOOSS//AASS  AATTLLEETTAASS  DDAA  
GGEESSLLOOUURREESS  NNAA  NNAATTAAÇÇÃÃOO  AADDAAPPTTAADDAA  EE  NNAA  
NNAATTAAÇÇÃÃOO  AARRTTÍÍSSTTIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  

SAUDAÇÃO 
 

PELOS RESULTADOS OBTIDOS PELOS/AS 
ATLETAS DA GESLOURES NA NATAÇÃO 
ADAPTADA E NA NATAÇÃO ARTÍSTICA 

 
Nos dias 11 a 13 de março, a GesLoures esteve 
presente com os atletas Ricardo Soares, João 
Fidalgo e Daniel Videira (atleta do projeto Paris 
2024) e o treinador Carlos Mota, no Meeting WPS 
World Series Lignano Sabbiadoro, Itália, 
destacando-se a prestação do atleta João 
Fidalgo, que na prova de 50 Livres, obteve uma 
marca que lhe permite integrar o Projeto 
Esperanças Paralímpicas, sendo este um 
resultado que nos permite acreditar ser possível 
ter atletas da GesLoures a lutar por uma 
presença em Paris 2024. 
 
Nos dias 19 e 20 de março, estiveram presentes 
no Campeonato Nacional de Inverno de Natação 
Artística, que teve lugar em Lagos, 31 atletas dos 
escalões de Infantis, Juvenis, Juniores, Absolutos 
e Masters, acompanhadas pelas treinadoras 
Chilua Pegado, Alexandra Costa e Rita Varandas. 
As atletas obtiveram resultados de grande relevo, 
com um 2.º lugar no escalão infantil, três 1. os 
lugares em Juvenis, três 1. os lugares em Júnior, 
quatro 1. os lugares em Absolutos e três 1. os 
lugares e um 2.º lugar em Masters. 
 
Importa assim realçar que as atletas da 
GesLoures obtiveram neste Campeonato, duas 
pontuações até agora nunca atribuídas a atletas 
portuguesas em campeonatos nacionais, a 
Equipa Absoluta foi pontuada com 78 pontos e o 
Dueto Absoluto com 80 pontos. Em resultado 
desta excelente participação a GesLoures ficou 
em primeiro lugar destacado com 651 pontos, 
contra os 551 do 2.º classificado, na classificação 
provisória da Taça de Portugal, troféu que resulta 

do somatório dos pontos dos Campeonatos 
Nacionais. 
 
Em resultado desta prestação, a GesLoures tem 
cinco atletas Absolutas, duas Juvenis e duas 
treinadoras de Absolutos e Juvenis, chamadas às 
respetivas seleções, a saber: 
 
Atletas Absolutas convocadas para o Europeu 
e Mundial: 
 
− Cheila Vieira, Beatriz Gonçalves, Marta 

Moreira, Ana Bárbara Costa e Carlota Fonseca 
 

− Treinadora Chilua Pegado 
 
Atletas Juvenis convocadas para o Open de 
Espanha: 
 
− Sofia Semedo e Joana Gouveia 

 
− Treinadora Rita Varandas 
 
Estes resultados são fruto, não só da qualidade 
de trabalho desenvolvido pela Gesloures, mas 
também pelo empenho e dedicação que os 
atletas e treinadores demonstram no seu dia a dia 
desportivo. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
30 de março de 2022, saúda as nadadoras e 
nadadores, bem com as treinadoras e os 
treinadores da Gesloures que não só contribuíram 
para os brilhantes resultados alcançados, mas 
também pelos honrosos lugares, desejando que 
estes resultados sirvam de incentivo para o 
prosseguimento dos seus objetivos pessoais e 
coletivos. 
 
Loures, 30 de março de 2022 
 

O Presidente 
 

(…) 
  
Esta saudação, depois de aprovada, deverá 
ser enviada para as seguintes entidades: 
 
• À Gesloures, EM.; 
• Aos atletas e treinadores envolvidos; 
• À Comunicação Social 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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AATTAA  DDAA  1100ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0022..1166  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
AAnnaabbeellaa  ddee  OOlliivveeiirraa  FFeelliicciiaannoo  ee  PPaacchheeccoo,,  ppoorr  
nnããoo  tteerr  eessttaaddoo  pprreesseennttee  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  
rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
AATTAA  DDAA  1111ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0033..0022  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
AAnnaabbeellaa  ddee  OOlliivveeiirraa  FFeelliicciiaannoo  ee  PPaacchheeccoo,,  ppoorr  
nnããoo  tteerr  eessttaaddoo  pprreesseennttee  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  
rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116655//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO::  --  DDOO  
PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  
DDOO  AATTOO  DDEE  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
DDEE  GGÁÁSS  NNAATTUURRAALL  PPAARRAA  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, mediante deliberação 
tomada para o efeito na sua 12.ª reunião, de 
16/03/2022, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto,  
procedimento que correu os seus termos sob o 
n.º de processo 55733/DCA/2022, tendente à 
celebração de contrato para a aquisição de 
gás natural para o Município de Loures pelo 
período inicial de um mês, com início de 
produção de efeitos a 1 de abril de 2022 
renovável por igual e sucessivo período de 1 
(um) mês, até um período máximo de vigência 
de 2 (dois)meses, salvo denúncia por parte da 
entidade adjudicante mediante aviso prévio 
mínimo de 8 (oito) dias; 

     
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 

de proposta pela entidade convidada, a 
entidade EDP Comercial – Comercialização 
de Energia S.A., os serviços da Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento (DCA), 
procederam à elaboração do projeto de 
decisão de adjudicação, não tendo tal projeto 
de decisão de adjudicação que ser sujeito a 

audiência prévia, conforme decorre da 
previsão do número 2 do artigo 125.º do 
Código dos Contratos Públicos; 

 
C. Por seu turno, foi elaborada a minuta do 

contrato a celebrar entre o Município de 
Loures e a entidade EDP Comercial – 
Comercialização de Energia S.A.;  

 
D. Na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal e mediante decisões por mim 
tomadas, em 24 de março de dois mil e vinte  
e dois, foi aprovado o projeto de decisão de 
adjudicação, com a inerente adjudicação da 
proposta da EDP Comercial – 
Comercialização de Energia S.A. o qual 
integra a proposta de adjudicação da proposta 
apresentada pela EDP Comercial – 
Comercialização de Energia S.A., pelo preço 
global, para o período máximo de vigência 
contratual, de  €78.136,42 (setenta e oito mil, 
cento e trinta e seis euros e quarenta e dois 
cêntimos) e com os demais atributos que 
integram a referida proposta, a qual se dá aqui 
por integralmente reproduzida,  assim como foi 
aprovada a minuta do contrato a celebrar entre 
a aludida adjudicatária e o Município de 
Loures (vejam-se documentos anexos a esta 
proposta); 

 
E. A competência para a prática dos atos da 

natureza daqueles que pratiquei, e que estão 
identificados no considerando D., é da Câmara 
Municipal de Loures. 

 
F. As decisões por mim tomadas, conforme 

identificadas no considerando D., foram-no 
com fundamento na impossibilidade de reunir, 
extraordinariamente, a Câmara Municipal para 
deliberar sobre o assunto, bem como a 
urgência no processamento do mesmo tendo 
presente a data de 01 de abril de 2022 para o 
início de produção de efeitos do contrato, e a 
premência, a essa data, em estar assegurado 
o fornecimento de gás natural;  

 
G. A norma legal que fundamenta a prática do ato 

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

 
H. Sendo a Câmara Municipal o órgão 

competente para efeito de aprovação dos atos 
praticados pelo Presidente da Câmara 
Municipal, carecem tais atos, pois, de 
ratificação, nos termos previstos na norma 
acabada de mencionar no considerando G.; 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, desenvolvido sob o n.º de 
processo 55733/DCA/2022, tendente à 
celebração de contrato para “aquisição de gás 
natural” por parte do Município de Loures e ao 
abrigo do disposto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 
33.º e no n.º 3 do artigo 35.º ambas as normas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
bem como ao abrigo do disposto nos artigos 73.º, 
76.º, 98.º e n.º 1 do artigo 125.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos (na sua redação atual), 
ratificar o ato de aprovação do projeto de decisão 
de adjudicação, com a inerente adjudicação da 
proposta da EDP Comercial – Comercialização 
de Energia S.A., bem como ratificar o ato de 
aprovação da minuta do contrato a celebrar entre 
a EDP Comercial – Comercialização de 
Energia S.A. e o Município de Loures, atos esses 
praticados pelo Presidente da Câmara Municipal 
em vinte e quatro de março de 2022. 
 
(…) 
 
Loures, 24 de março de 2022 
                                                          

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
    
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures, e a EDP 
Comercial – Comercialização de Energia S.A., 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116666//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDOO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL,,  DDAA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
““CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEE  TTAALLUUDDEESS  NNAA  RRIIBBEEIIRRAA  
DDAA  PPÓÓVVOOAA””  ((PPRROOCCºº  NNºº  5511//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação 

que recaiu sobre a Proposta de Deliberação 
n.º 103/2022, na 11.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 02/03/2022, 
foi lançado o correspondente procedimento 
de formação de contrato de empreitada, por 
consulta prévia simplificada, ao abrigo e nos 

termos do disposto pelos artigos 2.º e  9.º a 
16.º da Lei n.º 30/2021, de 21 de maio e do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na redação que lhe foi dada pela 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio (que aprovou 
as medidas especiais de contratação pública);  

 
B. Decorrido o prazo para a apresentação de 

propostas, o júri do procedimento procedeu a 
abertura e análise das duas propostas 
submetidas na plataforma eletrónica de 
contratação Vortal, tendo deliberado pela 
exclusão de uma das propostas e pela 
admissão de uma única proposta, nos termos 
expostos no relatório preliminar;  

 
C. Notificados os concorrentes do teor do 

relatório preliminar, nos termos do disposto 
pelo artigo 123.º do CCP e pelo artigo 14.º da 
Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, ao abrigo do 
direito de audiência prévia, nenhum dos 
concorrentes se pronunciou, pelo que foi 
elaborado o relatório final, ao abrigo do 
disposto pelo artigo 124.º do CCP;  

 
D. Em cumprimento do disposto pelos n.ºs 3 e 4 

do artigo 124.º do CCP, o relatório final, 
juntamente com os demais documentos que 
compõem o processo, é enviado ao órgão 
competente para a decisão de contratar, o 
qual é competente para a decisão sobre a 
aprovação de todas as propostas contidas no 
relatório final, nomeadamente para efeitos de 
adjudicação;  

 
E. A proposta apresentada pela concorrente 

Rota Certa, Lda. integra e dá cumprimento a 
todas as exigências legal e 
procedimentalmente previstas;  

 
F. A urgência na adjudicação e execução do 

contrato de empreitada em apreço, na medida 
da necessidade de cumprimento dos prazos 
de execução dentro da data limite de 
elegibilidade do atual Quadro-Comunitário, 
tendo o POSEUR determinado a 
monitorização mensal da evolução da 
operação e, em caso de atraso, a 
possibilidade de cancelamento do 
financiamento da operação, determinou o 
meu despacho de aprovação, datado de 24 
de março, sujeito a ratificação pela Câmara 
Municipal, ao abrigo do disposto pelo n.º 3 do 
artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação em vigor; 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal ratifique, nos termos do 
disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e 
pelo n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, do artigo 124.º, bem 
como nos artigos 76.º e 77.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos:  
 
a. A aprovação do relatório final anexo;  
 
b. A aprovação da adjudicação da empreitada 

de “Consolidação de Taludes na Ribeira da 
Póvoa” - Processo n.º 51/DA, à concorrente 
Rota Certa, Lda., pelo valor de € 648.500,00 
(seiscentos e quarenta e oito mil e quinhentos 
euros), acrescido do valor de IVA à taxa legal 
em vigor e com o prazo de execução de 150 
(cento e cinquenta) dias; 

 
c. A aprovação da minuta do contrato. 
 
Loures, 25 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

((……))  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e a ROTA 
CERTA, LDA., está disponibilizada em Anexo nas 
páginas finais da presente edição  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116677//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
AA  PPRROOPPOOSSTTAA  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDEE  
CCOONNSSUULLTTAA  DDEESSEENNVVOOLLVVIIDDOO  PPAARRAA  
CCOONNTTRRAATTAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  CCUURRTTOO  
PPRRAAZZOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. A Câmara Municipal de Loures, na sua 11.ª 

reunião ordinária realizada em 02 de março de 
2022, autorizou a consulta a várias instituições 
financeiras, objetivando a contratação dum 
empréstimo de curto prazo, a celebrar e a 
vigorar no ano de 2022, até ao montante de 
6.000.000,00€ (seis milhões de euros), 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município (proposta de deliberação n.º 
101/2022); 

 

B. Atendendo ao teor da citada deliberação, 
foram consultadas, através de convite enviado 
via e-mail em 10 de março de 2022, 6 (seis) 
instituições financeiras – Caixa Geral de 
Depósitos, S.A. (CGD), Banco Santander 
Totta, S.A., Novo Banco, S.A., Banco 
Comercial Português, S.A. - Millennium BCP, 
Banco Português de Investimentos, S.A. (BPI) 
e Caixa de Crédito Agrícola – com a finalidade 
de contratação do empréstimo supra 
identificado, destacando-se as seguintes 
condições, constantes no referido convite (vd. 
convite junto em anexo): 
 

 Montante: Até 6.000.000,00€ (seis milhões 
de euros); 

 Finalidade: Financiamento de necessidades 
de tesouraria; 

 Prazo: Maturidade até 31 de dezembro de 
2022; 

 Período de utilização: A utilização do capital 
a contratar é imediata; 

 Período de amortização: O capital é 
amortizado integralmente a 31 de dezembro 
de 2022; 

 Taxa de juro: Com componente fixa 
correspondente ao SPREAD no valor 
máximo de 1% e componente variável 
correspondente à Euribor a 30 (trinta) dias; 

 Pagamento de juros: Mensal e 
postecipadamente; 

 Comissões: Apenas em situação de 
incumprimento contratual pelo Município 
(comissão devida pela recuperação de 
valores em dívida); 

 Critério de adjudicação: SPREAD mais 
baixo. 

 
C. Das instituições financeiras convidadas 1 

(uma) não apresentou proposta - Novo Banco, 
S.A. - e 5 (cinco) apresentaram propostas – 
CGD; Banco Santander Totta, S.A.; Banco 
Comercial Português, S.A.; Millennium BCP; 
BPI e Caixa de Crédito Agrícola – (vd. ata da 
reunião da Comissão de Análise de Propostas 
realizada em 22 de março de 2022 junta em 
anexo); 

 
D. A Comissão de Análise constituída para 

análise das propostas (informação n.º 
08/DPFL/RL de 2022.03.16), após a abertura 
das mesmas, excluiu desde logo 1 (uma) 
instituição financeira - Banco Santander Totta, 
S.A. - em virtude da sua proposta não cumprir 
as condições exigidas no convite enviado. A 
Comissão de Análise propôs a adjudicação, à 
CGD, do empréstimo a curto prazo até ao 
montante de 6.000.000,00€ (seis milhões de 
euros), nas condições descritas na ata da 
reunião da mencionada Comissão de Análise 
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realizada em 22 de março de 2022, junta em 
anexo, destacando-se: 
 

 Montante: Até ao limite máximo de 
6.000.000,00€ (seis milhões de euros); 

 Prazo de utilização: 31 de dezembro de 
2022; 

 Utilização: Livre, de acordo com as 
necessidades da Câmara; 

 Pagamento de juros: Mensal e 
postecipadamente; 

 Taxa de juro: Variável Euribor a 1 (um) mês, 
acrescida de um SPREAD de 0,02%; 

 Prazo de amortização: De acordo com as 
disponibilidades da Câmara – liquidação 
imperativa até 31 de dezembro de 2022; 

 Comissões: Isento.  
 
E. Procedeu-se à audiência escrita dos 

interessados – CGD; Banco Santander Totta, 
S.A.; Banco Comercial Português, S.A.; 
Millennium BCP; BPI e Caixa de Crédito 
Agrícola – nos termos do Código do 
Procedimento Administrativo; 

 
F. No âmbito da audiência de interessados, 

nenhuma das instituições financeiras objetou o 
projeto de decisão remetido (vd. ata da 
reunião da Comissão de Análise de Propostas 
realizada em 25 de março de 2022 junta em 
anexo); 

 
G. A Comissão de Análise de Propostas propôs a 

adjudicação da contratação do empréstimo de 
curto prazo aqui versado, à CGD, nas 
condições descritas na ata da reunião da 
mencionada Comissão realizada em 25 de 
março de 2022, junta em anexo, destacando-
se: 
 

 Montante: Até ao limite máximo de 
6.000.000,00€ (seis milhões de euros); 

 Prazo de utilização: Até 31 de dezembro de 
2022; 

 Utilização: Imediata, após celebração do 
contrato; 

 Pagamento de juros: Mensal e 
postecipadamente; 

 Taxa de juro: Variável Euribor a 1 (um) 
mês, acrescida de um SPREAD de 0,02%; 

 Prazo de amortização: De acordo com as 
disponibilidades da Câmara – liquidação 
imperativa até 31 de dezembro de 2022; 

 Comissões: Isento. 
 
H. Atendendo ao disposto na redação do artigo 

52.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o 
Município de Loures dispõe de capacidade 
para a contratação do presente empréstimo de 

curto prazo, conforme demonstrado no mapa 
anexado à presente proposta de deliberação; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º e da 
alínea f) do n.º 1 do artigo 25.º, ambas do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atualizada, conjugadas com o n.º 5 do 
artigo 49.º e o n.º 1 do artigo 50.º, ambos da Lei 
n.º 73/2015, de 3 de setembro, submeter a 
autorização da Assembleia Municipal de Loures a 
adjudicação da contratação do empréstimo de 
curto prazo, à Caixa Geral de Depósitos, S.A. 
(CGD), efetuada com base no procedimento de 
consulta desenvolvido, e nas condições 
enunciadas no considerando G. 
 
Loures, 28 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))    
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à presente deliberação está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  116688//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  OOFFIICCIIAALL  DDEE  
CCOONNTTAASS//AAUUDDIITTOORRIIAA  EEXXTTEERRNNAA  ÀÀSS  CCOONNTTAASS  
IINNDDIIVVIIDDUUAAIISS  EE  ÀÀSS  CCOONNTTAASS  CCOONNSSOOLLIIDDAADDAASS  
DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  EE  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSIIMMAARR  DDEE  2244  DDEE  
MMAARRÇÇOO  DDEE  22002222;;  --  SSUUBBMMEETTEERR  AA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
AA  PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAUUDDIITTOORR  
EEXXTTEERRNNOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência de solicitação pelo Gabinete de 
Auditoria Interna (GAI) através da informação n.º 
25/GAI7LB/2021 (documento em anexo) e da 
decisão de aprovação por mim tomada enquanto 
órgão competente para contratar, e pelos órgãos 
competentes para contratar dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), foi 
instruído e lançado o procedimento aquisitivo do 
tipo Consulta Prévia que correu os seus termos 
sob o n.º de processo 55356/DCA/2021, em 
agrupamento de entidades do Município de 
Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), com vista à celebração de um 
contrato de Prestação de Serviços de Revisão 
Oficial de Contas/Auditoria Externa às contas 
individuais do Município de Loures e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), bem 
como às contas consolidadas respetivas, 
referente aos anos de 2022 a 2024”. 
  
B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas o júri do procedimento constatou 
que apenas uma entidade apresentou proposta 
pelo que, nos termos do disposto no artigo 125º 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
elaborou o Projeto da Decisão de Adjudicação 
com análise da proposta apresentada pela única 
concorrente; 
 
C. Na medida em que apenas foi apresentada 
uma única proposta ficou dispensada a audiência 
prévia nos termos previstos no n.º 2 do referido 
artigo 125.º;  
 
D. Elaborado o Projeto da Decisão de 
Adjudicação (que consta em anexo) bem como a 
minuta do contrato, os mesmos foram submetidos 

aos órgãos competentes para contratar dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas 
(SIMAR) para efeitos de aprovação, datada de 24 
de março de 2022; 
 
E. Da única proposta apresentada e admitida da 
entidade “Diz e Associados – SROC, Lda”, 
evidencia-se o preço global proposto de 
€68.400,00 (sessenta e oito mil e quatrocentos 
euros), o qual se desdobra em €43.800,00 
(quarenta e três mil e oitocentos euros) para o 
Município de Loures e €24.600,00€ (vinte e 
quatro mil e seiscentos euros) para os SIMAR; 
 
F. O auditor externo é nomeado por deliberação 
da Assembleia Municipal, sob proposta da 
Câmara Municipal, ao abrigo do disposto no n.º 1, 
do artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de 
setembro; 
 
G. Se mostra necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, do respetivo projeto de 
minuta do contrato a celebrar (minuta essa que se 
anexa); 
 
Considerando ainda: 
 
H. Que importa que a Câmara Municipal de 
Loures, no que à entidade adjudicante SIMAR diz 
respeito, aprove a deliberação tomada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, na sua 
reunião datada de 24 de março de 2022, 
deliberação essa que aprovou o Projeto da 
Decisão de Adjudicação e a minuta do contrato; 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto na alínea dd), do número 1, do artigo 
33.º, do Anexo I da Lei 75/2013 de 12/09 e 
número 1 do artigo 125.º, artigos 73.º e 76.º e n.º 
3 do artigo 39.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, bem como nos termos definidos no 
artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, 
na sua versão atualizada, e no n.º 5 do artigo 8.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na sua 
versão atualizada: 
 
1 - No que à entidade adjudicante Município de 
Loures diz respeito, aprovar o projeto de decisão 
de adjudicação do presente procedimento de 
Consulta Prévia, com vista à celebração de um 
contrato Prestação de Serviços de Revisão Oficial 
de Contas/Auditoria Externa às contas individuais 
do Município de Loures e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), bem 
como às contas consolidadas respetivas, 
referente aos anos de 2022 a 2024; 
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2 - No que à entidade adjudicante Município de 
Loures diz respeito, aprovar o projeto de minuta 
do contrato a celebrar entre o Município de 
Loures, com as demais entidades adjudicantes, e 
a entidade adjudicatária ““Diz e Associados – 
SROC, Lda””; 
 
3 - Aprovar a deliberação tomada pelo Conselho 
de Administração dos SIMAR, na sua reunião 
datada de 24 de março de 2022, que aprovou o 
Projeto da Decisão de Adjudicação e a minuta do 
contrato, no que à entidade adjudicante SIMAR 
diz respeito; 
 
4 - No que diz respeito quer à entidade 
adjudicante Município de Loures quer à entidade 
adjudicante Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), submeter a deliberação da 
Assembleia Municipal a proposta de nomeação 
do auditor externo cuja proposta ora se propõe 
adjudicar, ao abrigo do disposto no n.º 1, do 
artigo 77.º, da Lei n.º 73/2013 de 3 de setembro. 
 
Loures, 24 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))    
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
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) e a 
“Diz e Associados – SROC, Lda.”, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117700//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  NNAA  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  PPAARRAA  
EESSTTUUDDOOSS  EE  GGEESSTTÃÃOO  DDAA  ÁÁGGUUAA  ((AAMMEEGGAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures é associado da 

AMEGA – Associação de Municípios de 
Estudos e Gestão de Água; 

 
B. Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 13.º 

dos respetivos estatutos, “A representação 
dos associados na Assembleia Intermunicipal 
é feita pelos respetivos Presidentes da 
Câmara ou por Vereador com competência 
delegada para o efeito”; 
 

C. Dispõe a alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, e 12 de setembro, 
na sua atual redação, que compete à Câmara 
Municipal designar o representante do 
município na assembleia geral das empresas 
locais, assim como os seus representantes em 
quaisquer outras entidades nas quais o 
município participe, independentemente de 
integrarem ou não o perímetro da 
administração local; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo e nos termos do disposto pelo artigo 59.º 
da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto e pela alínea 
oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, conjugada com o n.º 2 do artigo 13.º dos 
Estatutos da Associação, designar como 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Intermunicipal da AMEGA – 
Associação de Municípios de Estudos e Gestão 
de Água o Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição 
Dias.  
 
Loures, 22 de março de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  88  ((ooiittoo))  vvoottooss  aa  ffaavvoorr,,  11  ((uumm))  
vvoottoo  eemm  bbrraannccoo  ee  11  ((uumm))  vvoottoo  ccoonnttrraa,,  mmeeddiiaannttee  
eessccrruuttíínniioo  sseeccrreettoo))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117711//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
RREEPPRREESSEENNTTAANNTTEE  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  NNAA  ÁÁGGUUAASS  
DDOO  TTEEJJOO  AATTLLÂÂNNTTIICCOO,,  SSAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Nos termos do disposto pelo n.º 2 do artigo 

14.º dos Estatutos das Águas do Tejo 
Atlântico, S.A., conjugado com os artigos 379.º 
e 380.º do Código das Sociedades Comerciais 
(CSC), “a representação de acionistas em 
assembleia geral pode fazer -se por qualquer 
pessoa, sendo instrumento suficiente de 
representação uma carta dirigida pelo 
acionista ao presidente da mesa da 
assembleia geral, que pode ser enviada por 
via postal, eletrónica ou por telecópia, sendo 
válida apenas para a assembleia geral em 
causa”; 

 
B. Compete à Câmara Municipal, em 

cumprimento do disposto pela alínea oo) do 
n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, a designação 
dos seus representantes na assembleia geral 
das empresas locais, assim como os seus 
representantes em quaisquer outras entidades 
nas quais o município participe, 
independentemente de integrarem ou não o 
perímetro da administração local;  
 

Tenho a honra de propor, 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos do disposto 
na alínea oo) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação em vigor, delibere designar como 
representante do Município de Loures na 
Assembleia Geral das Águas do Tejo Atlântico, 
S.A., o Sr. Arquiteto Ricardo Alexandre da Silva 
Bastos, cuja idoneidade, capacidade, experiência 
de gestão e sentido de interesse público se 
afiguram adequados ao desempenho das 
inerentes funções. 
 
Loures, 23 de  março  de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTA CURRICULAR 
 

Arqtº. Ricardo Alexandre da Silva Bastos 
Nasceu em Lisboa, a 10 de novembro de 
1972. 
 
Habilitações Académicas 
Licenciatura em Arquitetura na Universidade 
Lusíada (Lisboa), com especialização em 
Recuperação Arquitetónica e Urbana. 
 
Carreira Profissional 
Iniciou a sua caneira no ano de 1997, na 
empresa Arquinova - Arquitetura e Gestão de 
Obra, Lda. onde exerceu a função de 
coordenador de projetos até 2012. 
Foi consultor técnico para a reconversão de 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI's) 
nas Freguesias de Camarate (janeiro/00 a 
dezembro/01) e de Unhos (fevereiro/00 a 
fevereiro/02), ambas freguesias do concelho 
de Loures, bem como consultor técnico na 
empresa de construção Joaquim Lourenço 
David, Lda. (abril/99 a Setembro/01 ) e na 
empresa de construção Pelixo e Filho, Lda 
(abril/06 a dezembro/09}. 
Como projetista procedeu à elaboração de 
inúmeros projetos de arquitetura no seu 
atelier desde fevereiro de 2005. 
Entre agosto de 2006 e agosto de 2012 
exerceu a função de Vogal do Conselho de 
Administração da Loures Parque, Empresa 
Municipal de Estacionamento E.M. Entre 
janeiro de 2007 e outubro de 2012 foi técnico 
perito avaliador ao abrigo do Novo Regime 
de Arrendamento Urbano (NRAU). Em 
janeïro de 2008. fundou a empresa de 
diagnósticos imobiliários - IMODiag, Lda., 
empresa vocacionada para a avaliação e 
deteção de patologias em imóveis. 
Entre setembro de 2012 e junho 2015 
exerceu a função de Vogal do Conselho de 
Administração da Simtejo - Saneamento 
Integrado dos Municípios do Tejo e Trancão, 
S.A. 
 
Funções atuais 
Arquitecto e Gestor de empresa 
 
 
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  99  ((nnoovvee))  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ee  11  ((uumm))  
vvoottoo  eemm  bbrraannccoo,,  mmeeddiiaannttee  eessccrruuttíínniioo  sseeccrreettoo))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117722//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AAUUTTOORRIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEESSPPEESSAA;;  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  LLIIMMPPEEZZAA  PPAARRAA  OOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR))  --  CCOONNCCUURRSSOO  PPÚÚBBLLIICCOO  
NN..ºº  44//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Foi verificada pelos Serviços 

Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR) a necessidade de 
aquisição de serviços de limpeza para as 
instalações dos SIMAR, sitas no edifício sede, 
nas instalações operacionais do Fanqueiro, 
nas instalações de Sete Casas e nas 
instalações do Juncal, pelo período de 36 
(trinta e seis) meses; 
 

B. O Conselho de Administração dos SIMAR, na 
sua 10.ª reunião ordinária, realizada em 24 de 
março de 2022, aprovou remeter aos 
Municípios de Loures e de Odivelas, a 
proposta de deliberação n.º 126/2022, relativa 
à autorização de despesa, início do 
procedimento por concurso público com o 
preço base de €1.125.614,52 (um milhão 
cento e vinte e cinco mil seiscentos e catorze 
euros e cinquenta e dois cêntimos), aprovação 
das peças de procedimento, a constituição do 
júri e respetiva delegação de competências, 
bem como a designação do gestor do 
contrato, nos termos descritos na informação 
I/4552/2022, de 07 de março de 2022 que se 
anexa à presente proposta de deliberação; 
 

Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta 
de deliberação n.º 126/2022, apresentada pelo 
Conselho de Administração dos SIMAR, delibere: 
  
1 -  Ao abrigo do disposto pela alínea a) do n.º 1 

do artigo 20.º e do artigo 130.º e seguintes 
do Código dos Contratos Públicos (CCP), na 
sua redação em vigor, autorizar a despesa 
referente à aquisição de serviços de limpeza, 
para as instalações dos SIMAR, sitas no 
edifício sede, nas instalações operacionais 
do Fanqueiro, nas instalações de Sete Casas 
e nas instalações do Juncal, pelo período de 
36 (trinta e seis) meses, no valor máximo 
estimado e cabimentado de €1.125.614,52 
(um milhão cento e vinte e cinco mil 
seiscentos e catorze euros e cinquenta e 
dois cêntimos); 
 

2 -  Ao abrigo da mesma alínea a) do n.º 1 do 
artigo 20.º do CCP, na sua atual redação, 
aprovar, relativamente ao procedimento 
aquisitivo de serviços de limpeza, o 
lançamento, por concurso público, com 
dispensa da contratação por lotes, o início do 
procedimento, as peças de procedimento, a 
designação do júri do procedimento e a 
respetiva subdelegação de competências, a 
subdelegação de competências na Chefe da 
Divisão de Aprovisionamento e a designação 
da gestora do contrato; 

 
3 -  Aprovar a dispensa do disposto pelo n.º 1 do 

artigo 73.º da Lei de Orçamento de Estado 
para 2021, aprovado pela Lei n.º 75.º-
B/2020, de 31 de dezembro, nos termos do 
n.º 4 do mesmo artigo, tendo em 
consideração que é expectável o aumento do 
preço base, quando comparado com 
anteriores procedimentos aquisitivos, em 
virtude do aumento da retribuição mínima 
mensal garantida para 2022, bem como o 
aumento dos preços dos bens, 
designadamente produtos de limpeza, nos 
termos e com os fundamentos constantes da 
informação I/4552/2022, de 07 de março de 
2022 que se anexa à presente proposta de 
deliberação. 

 
Loures, 25 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))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117733//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA  ÀÀ  
SSOOCCIIEEDDAADDEE  RREECCRREEAATTIIVVAA  MMUUSSIICCAALL  11ºº  DDEE  
AAGGOOSSTTOO  SSAANNTTAA  IIRRIIEENNSSEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Sociedade Recreativa Musical 1º Agosto 

Santa Iriense, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia para a realização de 
atividades desportivas, na área do Karaté, no 
dia 27 de novembro de 2021; 

 
B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 

Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia prevê o pagamento, por hora, de 11,29€ 
(onze euros e vinte e nove cêntimos), em 
período diurno e de 12,62€ (doze euros e 
sessenta e dois cêntimos) em período noturno 
– v.g. ponto 1.6 da Tabela de Tarifas do 
Município de Loures; 
 

C. A ocupação teve a duração de doze horas 
(nove horas e trinta minutos em período diurno 
e duas horas e trinta minutos em período 
noturno), correspondendo a um valor total a 
pagamento de 138,81€ (cento e trinta e oito 
euros e oitenta 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. 
 

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 Santa Iria de Azóia, 
à Sociedade Recreativa Musical 1º Agosto Santa 
Iriense, no valor total de 138,81€ (cento e trinta e 
oito euros e oitenta e um cêntimos), isento de 
IVA. 
 
Loures, 23 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117744//22002222  --    
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  PPAARRAA  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  GGEERRAALL  
OORRDDIINNÁÁRRIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures, solicitou a utilização do 
Cineteatro de Loures, para realização de 
assembleia geral ordinária, no dia 20 de 
dezembro de 2021; 

 
B. A utilização do Cineteatro de Loures 

pressupõe o pagamento, por hora, de 6,70€ 
(seis euros e setenta cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

C. A ocupação teve a duração de quatro horas, a 
que corresponde um valor a pagamento de 
26,80€ (vinte e seis euros e oitenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de 
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do 
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Loures, no valor total de 26,80€ 
(vinte e seis euros e oitenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 23 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117755//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  PPAARRAA  
RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  AAUUDDIIÇÇÕÕEESS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EESSCCOOLLAA  DDEE  MMUUSSIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Loures, solicitou a utilização do 
Cineteatro de Loures, no dia 19 de fevereiro 
de 2022, entre as 9h00 e as 18h00, para a 
realização de audições, no âmbito da sua 
Escola de Música; 
 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 5,50€ 
(cinco euros e cinquenta cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor, acrescido de 1€ 
(um euro), por hora por se tratar de dia de fim-
de-semana; 

 
C. A ocupação teve a duração de nove horas, a 

que corresponde um valor a pagamento de 
58,50€ (cinquenta e oito euros e cinquenta 
cêntimos), IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade solicitou a isenção do pagamento 
do valor relativo à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de 
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do 
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 
Associação Humanitária de Bombeiros 
Voluntários de Loures, no valor total de 58,50€ 
(cinquenta e oito euros e cinquenta cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 23 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117766//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNAA  22ªª  EEDDIIÇÇÃÃOO  DDOO  PPRRÉÉMMIIOO  
IINNTTEERRNNAACCIIOONNAALL  DDEE  CCOOMMPPOOSSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
CCLLAARRIINNEETTEE  SSOOLLOO  EE  BBAANNDDAA  FFIILLAARRMMÓÓNNIICCAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem atribuições 

no domínio da cultura (cfr. al. e) do n.º 1 do 
art. 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro), competindo à Câmara Municipal 
deliberar sobre o apoio a atividades culturais 
de interesse para o Município (al. u) do n.º 1 
do art. 33.º do diploma citado);  
 

B. A Música, quer como manifestação social e 
cultural, quer como forma de expressão da 
realidade, do indivíduo e da comunidade, 
constitui um preponderante veículo para a 
prossecução do interesse público, 
designadamente no que se refere ao fomento 
da criação e fruição artística, revestindo-se de 
incontornável importância na vida de uma 
comunidade; 

 
C.  A 2.ª Edição do Prémio Internacional de 

Composição, é organizado pela Câmara 
Municipal de Loures, no quadro das iniciativas 
sob a égide de “Loures, Capital do Clarinete”, 
sendo idealizado com o intuito de promover e 
incentivar a criação e distinguir o 
desenvolvimento e a excelência na área da 
composição, premiando obras inéditas de 
autores nacionais e estrangeiros;  
 

D. A segunda edição do Prémio tem como 
objetivos específicos a divulgação do clarinete 
e o desenvolvimento da escrita musical para a 
formação de Banda Filarmónica que inclua o 
clarinete como solista.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo das disposições conjugadas da al. e) do 
n.º 1 do art. 23.º e al. u) do nº 1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar as normas de participação na 2.ª Edição 
Prémio Internacional de composição de Clarinete 
Solo e Banda Filarmónica.  
 
Loures, 23 março de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
participação da 2ª Edição Prémio Internacional de 
Composição de Clarinete Solo e Banda 
Filarmónica, estão disponibilizadas em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117777//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  QQUUAADDRROO  NNOORRMMAATTIIVVOO  EE  OO  
CCAALLEENNDDÁÁRRIIOO  DDEE  PPRROOVVAASS  DDOO  2266ºº  TTRROOFFÉÉUU  
""LLOOUURREESS  AATTLLEETTAA  JJOOVVEEMM"",,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Troféu "Loures Atleta Jovem" é uma 

iniciativa municipal que visa contribuir para o 
desenvolvimento do atletismo, vocacionada 
para os escalões de formação; 

 
B. Esta iniciativa é de extrema importância no 

âmbito do Plano de Intervenção Municipal do 
Atletismo, nomeadamente em termos da 
captação de novos praticantes, do incremento 
da prática da modalidade e do apoio ao 
trabalho desenvolvido pelas associações e 
clubes concelhios; 

 
C. Se trata de um evento que registou grande 

adesão por parte dos praticantes, ao longo 
dos anos em que foi concretizado; 

 
D. Foi manifesto o interesse das associações 

desportivas na realização do 26º Troféu 
"Loures Atleta Jovem", a decorrer em 2022;  

 
E. É fundamental reconhecer o trabalho realizado 

por estas associações contribuindo, assim, 
para a viabilização da continuidade da sua 
aposta na modalidade. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo das 
disposições conjugadas da al. f) do n.º 2 do art. 
23.º e da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
quadro normativo e o calendário de provas do 26º 
Troféu "Loures Atleta Jovem", que consta da 
informação nº E/27404/2022, em anexo. 
 
Loures, 24 de março de 2022 
 
(…) 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Quadro Normativo e o 
Calendário de Provas do 26º Troféu da “Loures 
Atleta Jovem”, estão disponibilizados em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117788//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  PPOORRTTUUGGAALL  
AATTIIVVOO  ––  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCLLUUBBEESS  DDEE  
FFIITTNNEESSSS  EE  SSAAÚÚDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. É competência do Município de Loures apoiar 

e fomentar a prática da atividade física na sua 
área territorial; 

 
B. O Município de Loures está empenhado em 

promover o programa “Clube Vida Activa”, 
incentivando a prática da atividade física junto 
de todo o universo da população do Município; 

 
C. O envolvimento de novos parceiros é 

fundamental para garantir o alargamento da 
prática de atividade física no concelho; 

 
D. A Portugal Activo – Associação de Clubes de 

Fitness e Saúde, enquanto entidade 
agregadora de ginásios e de profissionais do 
setor, constitui-se como interlocutor 
privilegiado neste domínio de atividade; 

 
E. A Portugal Activo – Associação de Clubes de 

Fitness e Saúde manifestou interesse em 
colaborar com o Município na implementação 
do programa “Clube Vida Activa”, através da 
criação e operacionalização da Plataforma 
Clubes de Fitness de Loures, colocando-se ao 
serviço dos objetivos traçados na Politica 
Desportiva Municipal. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a minuta de acordo de 
colaboração entre o Município de Loures e a 
Portugal Activo – Associação de Clubes de 
Fitness e Saúde. 
 
Loures, 24 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 

 

(…) 



 

 
N.º 7 

 

 
 

31 de MARÇO 
de 2022 

 
 
 
 

18 

 

((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))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Portugal Activo – Associação de 
Clubes de Fitness e Saúde, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 

 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  117799//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
PPRROOGGRRAAMMAA  DDEE  DDEESSEENNVVOOLLVVIIMMEENNTTOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO;;  --  OO  OORRGGAANNOOGGRRAAMMAA  DDAASS  
PPOONNDDEERRAAÇÇÕÕEESS;;  --  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  EE  CCRRIITTÉÉRRIIOOSS  DDEE  AAPPOOIIOO;;  --  OO  
FFOORRMMUULLÁÁRRIIOO  EE  FFIICCHHAA  DDEE  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCAANNDDIIDDAATTUURRAA  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOGGRRAAMMAA  
MMAAIISS  DDEESSPPOORRTTOO  EEMM  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, atribuições 

nos domínios dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades desportivas; 

 
B. O Município tem vindo a contribuir para a 

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

C. O Programa Mais Desporto em Loures visa a 
parceria entre a Autarquia e as Associações 
do Concelho com o objetivo de comparticipar o 
esforço financeiro das coletividades, na oferta 
de formação na área desportiva, bem como 
incentivar à participação em competições a 
nível nacional; 
 

D. Nos termos da informação registada em 
webdoc sob o nº E/125363/2022, propõe-se a 
aprovação da 3ª edição, em 2021/2022, deste 
programa municipal. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 46º da Lei nº 5/2007, de 16 de janeiro e no 
Decreto-Lei n.º 273/2009, de 1 de outubro, 
aprovar, no Programa Mais Desporto em Loures: 
 
1. As normas de participação e critérios de 

apoio; 
 

2. O organograma das ponderações; 
 
3. O formulário de candidatura; 

 
4. A minuta dos contratos programa de 

desenvolvimento desportivo a estabelecer, 
no âmbito deste programa. 

 
Loures, 25 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato de 
programa de Desenvolvimento Desportivo do 
Programa Municipal Mais Desporto em Loures, as 
Normas de Participação e Critérios de Apoio, o 
Organograma das Ponderações e o Formulário 
de Candidatura estão disponibilizados em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118800//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  
DDAA  RREEDDEE  PPOORRTTUUGGUUEESSAA  DDEE  CCIIDDAADDEESS  
IINNTTEERRCCUULLTTUURRAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A) A Rede Portuguesa das Cidades Interculturais, 

Cooperativa de Responsabilidade Limitada 
(CRL), é uma cooperativa multissectorial que 
desenvolve atividades no ramo da 
solidariedade social e prestação de serviços.  
A sua criação foi impulsionada pelo Conselho 
da Europa (entidade que gere a Rede a nível 
internacional) tendo como intuito principal a 
operacionalização de políticas de 
interculturalidade, com o objetivo de criar 
cidades mais inclusivas; 

 
B) A criação da Cooperativa melhor identificada 

na alínea a) da presente proposta, visou dar 
suporte à Rede Portuguesa das Cidades 
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Interculturais, que abrange 13 cidades (entre 
as quais Loures), sendo parte de uma rede 
internacional de 141 municípios em todo o 
mundo, com o objetivo de promover 
ativamente a diversidade local e a inclusão.  
Com a criação desta Cooperativa é adicionada 
uma componente de prestação de serviços de 
consultoria e formação, assumindo-se esta 
entidade como parceira formal de 
candidaturas, planos municipais de integração 
de migrantes, entre outras; 

 
C) A colaboração do Município de Loures com a 

Cooperativa RPCI não substitui a participação 
na Rede mas permitirá dar maior visibilidade 
aos projetos da Rede Nacional, bem como às 
iniciativas a desenvolver em território 
concelhio;  

 
D) A colaboração com a Cooperativa RPCI 

efetiva-se mediante outorga de um Acordo de 
Colaboração, cuja minuta se anexa à presente 
proposta dela fazendo parte integrante para os 
devidos e legais efeitos, ficando definidas, por 
este documento, entre outras, as regras de 
colaboração entre as partes, as atividades a 
realizar e as contribuições devidas, propondo-
se a adesão ao escalão 2, com o valor anual 
de 1500€ (mil e quinhentos euros), cuja 
informação de cabimento se encontra também 
em anexo;  

 
Tenho a honra de propor: 

 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar o 
Acordo de Colaboração entre o Município de 
Loures e a Rede Portuguesa das Cidades 
Interculturais, Cooperativa de Responsabilidade 
Limitada (CRL), cuja minuta se anexa à presente 
proposta da qual faz parte integrante para os 
devidos e legais efeitos, visando a aquisição do 
2º escalão de serviços/parcerias propostos, no 
montante anual de 1500€ (mil e quinhentos 
euros), de acordo com o disposto nº 1 e nº 2, 
alínea h) do art. 23º e no nº 1, alínea o) do art. 
33º da Lei 75/2013, de 12 de setembro,  
 
Loures, 25 de março 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  ee  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  

VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Rede Portuguesa das Cidades 
Interculturais, Cooperativa de Responsabilidade 
Limitada (CRL), está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118811//22002222  --      
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  PPRROOGGRRAAMMAA  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  
DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  FFÁÁBBRRIICCAA  DDAA  IIGGRREEJJAA  
PPAARROOQQUUIIAALL  DDEE  NNOOSSSSAA  SSEENNHHOORRAA  DDAA  
PPUURRIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A) Na 6ª Reunião Ordinária de 22.12.2021 foi 

aprovada por unanimidade a Proposta de 
Deliberação nº 600/2021 para o apoio 
financeiro à Fábrica da Igreja Paroquial Nossa 
Senhora da Purificação de Sacavém, para as 
obras de reabilitação/recuperação dos muros 
que circundam o edifício da Igreja Matriz; 

 
B) Por lapso na referida proposta não se colocou 

em evidência a validação do Contrato 
Programa que fundamenta a presente 
proposta; 

 
C) De acordo com o estipulado no quadro de 

competências das autarquias locais, 
considerando a alínea e) do nº2 do artigo 23º, 
do Anexo I, da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, conjuntamente com o consignado 
nas alíneas o) e t) do nº 1 do artigo 33º da 
referida Lei, o Património edificado, com valor 
arquitetónico, é apoiado pelo Município.  

 
Tenho a honra de propor: 

 
Aprovar a proposta de Contrato Programa para a 
atribuição de apoio financeiro à Fábrica da Igreja 
Paroquial Nossa Senhora da Purificação de 
Sacavém, para exclusiva comparticipação nas 
obras de recuperação/reabilitação dos muros de 
suporte da Igreja Matriz, no montante global de 
10.000€ (dez mil euros).     

 
Loures, 24 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

   (…) 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato-Programa 
celebrado entre o Município de Loures e a 
Fábrica da Igreja Paroquial de Nossa Senhora da 
Purificação de Sacavém, está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118822//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  AAPPOOIIOO  
CCOONNCCEEDDIIDDOO  PPAARRAA  AA  RREETTOOMMAA  DDAA  
AATTIIVVIIDDAADDEE,,  OO  AALLAARRGGAAMMEENNTTOO  DDOO  PPRRAAZZOO  
PPAARRAA  AA  CCOONNCCRREETTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  AAÇÇÕÕEESS  
PPRROOPPOOSSTTAASS  EE  EENNTTRREEGGAA  DDOOSS  RREESSPPEETTIIVVOOSS  
CCOOMMPPRROOVVAATTIIVVOOSS  DDEE  DDEESSPPEESSAA,,  PPEELLAASS  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  CCOONNCCEELLHHIIAASS  AATTÉÉ  3300  DDEE  
JJUUNNHHOO  DDEE  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência dos graves constrangimentos 

provocados pelo contexto pandémico, que 
ainda se atravessa, foi deliberada a 19 de 
maio de 2021, em sede de Reunião de 
Câmara, a realização de uma campanha de 
apoio à retoma da atividade do movimento 
associativo; 
 

B. A proposta aprovada tinha como pressuposto 
que se manteriam de forma sustentada as 
medidas de desconfinamento em curso à data, 
permitindo que, a partir de setembro de 2021, 
se retomasse a normalidade no funcionamento 
das associações; 
 

C. Não foi possível o levantamento das medidas 
de confinamento nas datas de referência para 
a proposta, pelo que a retoma de atividade 
não pôde acontecer entre setembro e 
novembro de 2021, como previsto; 
 

D. Tem sido solicitado ao Município, por grande 
parte das associações, a prorrogação dos 
prazos para a concretização das ações que, 
apesar de programadas, não foi possível 
realizar no período referido, tornando 
necessário deliberar sobre a possibilidade de 
alargamento do prazo para o efeito, bem como 
para a entrega dos respetivos comprovativos 
de despesa. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar o alargamento do prazo 
para a concretização das ações propostas, bem 
como a possibilidade de entrega dos respetivos 

comprovativos de despesa, por parte das 
associações concelhias, até dia 30 de junho de 
2022, no âmbito do apoio concedido para a 
retoma da atividade.  
 
Loures, 18 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118833//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  PPAARRAA  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  11  ((UUMM))  PPOOSSTTOO  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. 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 está previsto e não 

ocupado um posto de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Agronomia;  

 
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; 
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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 um Técnico Superior, na área 
de formação académica de Agronomia, 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 Técnico Superior, da área de 
formação académica de Agronomia, 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, 25 de março de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118844//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0044//22000088,,  QQUUEE  IINNCCIIDDEE  SSOOBBRREE  OO  LLOOTTEE  22,,  
NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  FFIIGGUUEEIIRRAA,,  BBOOBBAADDEELLAA,,  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  
AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  
((PPRROOCC..ºº  NNºº  6666..444411//UURRBB__LLAA__LL  ––  MMAARRIIAA  
RROOSSÁÁRRIIOO  PPIINNTTOO  SSEERRRRAALLHHAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
A. Maria do Rosário Pinto Serralha requereu uma 

alteração à licença de loteamento do Bairro da 
Figueira, Bobadela, titulada pelo alvará n.º 
04/2008, na União das Freguesias de Santa 
Iria de Azóia, São João da Talha e Bobadela; 

 
B. A pretensão visa alterar os parâmetros 

urbanísticos sobre o lote 2, com o aumento de 
1 fogo, anulando a área destinada à unidade 
de Atividade Económica (197.00m2), e 
aumentando a área de construção em 51.86m2 
e o número de pisos, passando de 2 pisos + 
sótão para 3 pisos, conforme informação 
registada sob o número: E/121898/2019;  

 
C. O aumento de 1 fogo fica sujeito ao 

pagamento de compensação pecuniária, por 
falta de área para cedência ao município; 

 
D. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e pelo despacho do Diretor do 
DPGU (E/121898/2019) 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 5.º e do n.º 1 do artigo 23.º e artigo 27.º 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 n.º 04/2008, que incide sobre 
o lote 2, do Bairro da Figueira, Bobadela, na 
União das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela, conforme pretensão 
instruída no processo 66441/URB_LA_L, em 
nome de Maria do Rosário Pinto Serralha, nos 
termos expressos na planta síntese. 
 
Loures, 14 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118855//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  0077//22000088,,  NNAA  RRUUAA  JJOOAAQQUUIIMM  PPIIRREESS  JJOORRGGEE  
––  LLOOTTEESS  33  EE  44,,  BBAAIIRRRROO  DDOOSS  MMAACCHHAADDOOSS,,  NNAA  
FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  UUNNHHOOSS  ((PPRROOCC..ºº  NNºº  
6688..664499//UURRBB__LL__LL  ––  LLUUIISS  MMIIGGUUEELL  ÂÂNNGGEELLOO)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Luís Miguel Ângelo Ferreira, requereu a 

alteração ao alvará de loteamento n.º 07/2008, 
na Rua Joaquim Pires Jorge – Lotes 3 e 4, em 
Bairro Casal dos Machados, na Freguesia de 
Unhos; 

 
B. A pretensão destina-se à unificação dos lotes 

3 e 4 (habitações unifamiliares) num único 
lote, o lote 3, com um fogo, sem alteração dos 
parâmetros urbanísticos ou polígono de 
implantação. Verifica-se apenas a redução do 
número de lotes e de fogos, passando o 
número total de lotes de 288 para 287 e o 
número total de fogos de 288 para 287, 
reduzindo-se os dois anexos previstos, com 
área de 25 m2/cada para apenas um anexo;  

 
C. As alterações propostas enquadram-se no n.º 

8 do art.º 27.º do RJUE, que permite a 
aprovação de alteração às licenças de 
loteamento por simples deliberação da 
Câmara, sem mais formalismos, nos casos 
“com ou sem variação do número de lotes, que 
se traduzam na variação das áreas de 
implantação, de construção ou variação do 
número de fogos até 3%, desde que observem 
os parâmetros urbanísticos ou utilizações 
constantes de plano municipal ou 
intermunicipal de ordenamento do território”; 

 
D. A União de Freguesias de Camarate, Unhos e 

Apelação, deu parecer favorável à pretensão 
(E/74518/2021); 

 
E. Pelo teor da informação dos serviços e 

despacho do Diretor do DPGU (E/29352/2022) 
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 5.º, do art.º. 23.º e do n.º 4 do art.º 27.º 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 n.º 07/2008, sito na Rua 
Joaquim Pires Jorge – Lotes 3 e 4, em Bairro dos 
Machados, na Freguesia de Unhos, nos termos 
expressos na planta síntese e quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão instruída no 
processo 68649/URB_L_L em nome de Luís 
Miguel Ângelo Ferreira. 
 
Loures, 15 março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118866//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº..  1100//22000033,,  NNAA  RRUUAA  ÁÁLLVVAARROO  BBAARRRREEIIRRIINNHHAASS  
CCUUNNHHAALL,,  PPIINNHHEEIIRROO  DDEE  LLOOUURREESS,,  NNAA  
FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCC..ºº  NNºº  
7700..778888//UURRBB__LL__LL  //22002211  ––  FFEEBBIIMM  ––  PPRROOMMOOÇÇÃÃOO  
IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIAA,,  SS..AA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Febim – Promoção Imobiliária, S.A., requereu 

a alteração ao alvará de loteamento n.º 
10/2003, na Rua Álvaro Barreirinhas Cunhal, 
Casal do Covão, Pinheiro de Loures, na 
Freguesia de Loures; 

 
B. A presente pretensão tem como objeto o 2.º 

pedido de alteração da licença de operação de 
loteamento n.º 10/2003, nomeadamente:  
 

a) Alteração das cotas de soleira do terreno, 
dos lotes 33 a 38;  
b) Alteração dos parâmetros urbanísticos dos 
lotes 33, 34, 37 e 38, com a alteração do uso 
de comércio/serviços para uso de habitação 
(dois fogos/lote), o que consubstancia o 
acréscimo de dois fogos por lote, num total de 
8 fogos; 

 
C. O autor do projeto de arquitetura pede a 

dispensa da percentagem da superfície 
mínima para usos não habitacionais de 5%, 
nos termos do n.º 5 do artigo 64 do 
Regulamento do Plano Diretor Municipal, 
como fundamento “(…) de um ajuste da 
utilização da área dos lotes em função da 
realidade da zona (escassez de imóveis para 
habitação, pouca procura para 
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comércio/serviços para a zona em específico, 
devido à sua localização periférica); 

 
D. As alterações propostas ao nível dos 

parâmetros urbanísticos globais da operação 
de loteamento, nomeadamente a variação do 
número de fogos, é inferior a 3% e observa os 
parâmetros urbanísticos constantes do Plano 
Diretor Municipal; 

 
E. Os lotes 35 e 36, que lotes que marcam o eixo 

do bairro, conservam as suas características 
originais, com a manutenção de 6 lojas, num 
total de 424,76 m2, garantindo assim a 
manutenção das premissas do projeto de 
loteamento original; 

 
F. Após consulta aos proprietários dos demais 

lotes do alvará, cujo período se concluiu sem 
que se tenha registado qualquer reclamação 
ou sugestão, sob a certidão anexa ao registo 
n.º E/19113/2022 em 08/02/2022 da Junta de 
Freguesia de Loures; 

 
G. A Junta de Freguesia de Loures, deu parecer 

favorável à pretensão (E/24238/2022); 
 
H. Pelo teor da informação do Diretor do DPGU 

(E/29954/2022) 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 5.º, do art.º 23.º e do n.º 4 do art.º 27.º 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 n.º 10/2003, sito na Rua 
Álvaro Barreirinhas Cunhal, em Pinheiro de 
Loures, na Freguesia de Loures, nos termos 
expressos na planta síntese e quadro 
urbanimétrico, conforme pretensão instruída no 
processo 70788/URB_L_L/2021 em nome de 
Febim – Promoção Imobiliária, S.A. 
 
 
 
Loures, 15 março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118877//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  AAOO  
PPOOLLÍÍGGOONNOO  AAUUGGII;;  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
RREECCOONNVVEERRSSÃÃOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
OOPPEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  EE  RREESSPPEETTIIVVAASS  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS;;  --  AASS  CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDEE  
AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  PPRROOJJEETTOOSS  DDEE  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAASS  UURRBBAANNIISSTTIICCAASS  EE  DDAA  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAASS  RREESSPPEETTIIVVAASS  OOBBRRAASS;;  --  AASS  
CCOONNDDIIÇÇÕÕEESS  DDOO  LLIICCEENNCCIIAAMMEENNTTOO  
CCOONNDDIICCIIOONNAADDOO  DDEE  OOPPEERRAAÇÇÕÕEESS  
UURRBBAANNIISSTTIICCAASS//OOBBRRAASS  PPAARRTTIICCUULLAARREESS  
((PPRROOCCºº  NNºº  6699..008844//UURRBB//LL//LL//22002200  ––  AAUUGGII  ––  
LLUUGGAARR  DDAA  CCHHÃÃ  --  PPIINNTTÉÉUUSS)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando: 
 
A. A formalização do procedimento de 

licenciamento da operação de loteamento da 
AUGI-LUGAR DA CHÃ, Pintéus, Santo Antão 
do Tojal, a sua correta instrução e a recolha 
de pareceres favoráveis das várias entidades 
que, no âmbito da lei 91/95 de 2 de setembro, 
têm de emitir parecer; 

 
B. O melhor conhecimento da realidade local, de 

ajustamento de escalas e da melhor 
delimitação técnica da AUGI; 

 
C. A ausências de reclamações ou sugestões no 

âmbito da consulta pública realizada; 
 
D. O referido na informação n.º 

08/DAUGI/VSF/RMH/2022 e na do Chefe de 
Divisão da DAUGI, quanto ao facto de estarem 
reunidas condições para se decidir sobre o 
projeto de loteamento; 

 
E. A entrada em vigor da Lei 71/2021 de 04 de 

novembro, nova redação da Lei 91/95 de 2 de 
setembro, que vem permitir novamente a 
tomada de decisões nas AUGI sem título. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere nos termos do 
disposto nos art.(os) 1.º e 24.º, da Lei 91/95 de 2 
de setembro, com a redação vigente, 
subsidiariamente pelas disposições do DL 555/99 
de 16 de dezembro, igualmente na redação 
vigente, e nas condições expressas nas 
informações técnicas referidas, relativamente aos 
seguintes pontos: 
 

1 -  Aprovar uma pequena alteração ao 
polígono AUGI; 

2 -  Aprovar o projeto de reconversão, na 
modalidade de operação de loteamento e 
respetivas condições; 
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3 -  Aprovar as condições de apresentação 
dos Projetos de Infraestruturas 
Urbanísticas e da execução das 
respetivas obras; 

 
4 -  Aprovar as condições do licenciamento 

condicionado de operações 
urbanísticas/obras particulares. 

 
Loures, 11 de março de 2022. 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118888//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  ((1100))  DDEEZZ  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGIIVVEEIISS  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  RRMMEEUU  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
7711..110011//UURRBB__LL__EE//22002211  ––  CCEENNTTRROO  PPOOPPUULLAARR  
IINNFFAANNTTIILL  NNAASSCCEERR  DDOO  SSOOLL)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. O Centro Popular Infantil Nascer do Sol, 

requereu licença administrativa para obras de 
alteração no prédio sito Rua dos Girassóis, 
Bairro da Petrogal, Bobadela, na União de 
Freguesias de Santa Iria de Azoia, São João 
da Talha e Bobadela; 

 
B. A propriedade resulta de cedência ao 

Município no âmbito de Alvará de Loteamento 
n.º 13/99, destinando-se a equipamento; 

 
C. Pelo aumento de área de superfície de 

pavimento do equipamento em causa, 
deveriam ser previstos 10 lugares de 
estacionamento, acrescido de espaço para 
tomada e largada de passageiros, com a área 
correspondente a 3 veículos ligeiros, e 1 lugar 
para cargas e descargas; 

 
D. A proposta não contempla quaisquer lugares 

na área da parcela. No entanto, por forma a 
dar uma melhor resposta às exigências do 
equipamento em causa, propõe a 
reformulação da zona exterior, pública, por 
forma a possibilitar 4 lugares de 
estacionamento na Rua dos Girassóis, sendo 
1 dos lugares destinado a estacionamento de 
Mobilidade Condicionada e respeitando aos 
restantes 3 o espaço para tomada e largada 
de passageiros; 

 
E. A exigência de estacionamento pode ser 

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

 
F. O titular entregou parecer favorável - 

aprovação da Direção-Geral dos 
Estabelecimentos Escolares, bem como do 
Instituto da Segurança Social; 

 
G. A Junta de Freguesia da União de Freguesias 

de Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela deu parecer favorável, através de e-
mail constante do documento E/19008/2022; 

 
H. Pela informação dos serviços municipais 

expressos na informação registada em 
sistema com o n.º E/13301/2022 e o despacho 
do Sr. Diretor do DPGU registado com o n.º 
E/32312/2022, 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 n.º 3 do artigo 
150.º do Regulamento do PDM, conjugado com o 
disposto na alínea a) do n.º 1 e n.º 6 do artigo 
33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção da totalidade de lugares de 
estacionamento, para resposta ao pedido de 
licença administrativa para obras de ampliação e 
alteração no prédio sito na Rua dos Girassóis, 
Bairro da Petrogal, em Bobadela, formulado por 
Centro Popular Infantil Nascer do Sol, no âmbito 
do processo n.º 71101/URB_L_E/2021. 
 
Loures, 16 de março de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
N.º 7 

 

 
 

31 de MARÇO 
de 2022 

 
 
 
 

25 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  118899//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  CCAAMMAARRÁÁRRIIAA  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  
PPRROOPPOOSSTTAA  NNºº  118877//22001199  AAPPRROOVVAADDAA  NNAA  3355ªª  
RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  1100..0044..22001199,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  
TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que: 
 
A. A deliberação nº187/2019, da 35ª reunião 

ordinária do executivo municipal de 
10/04/2019, aprovou a minuta de acordo de 
colaboração a estabelecer entre o Município 
de Loures e a Associação Portuguesa de 
Escritores; 
 

B. No âmbito da informação registada sob o nº de 
webdoc E/15524/2022, em anexo, foi indicado 
como número de Identificação Fiscal da 
Associação Portuguesa de Escritores, o 200 
257 841, quando deveria ter sido o 501 064 
141. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto no artigo 174º do Decreto-Lei 
nº4/2015 de 07 de janeiro, que aprovou o Código 
do Procedimento Administrativo, aprovar a 
retificação do número de identificação fiscal da 
Associação Portuguesa de Escritores, sendo que 
onde se lê “200 257 841” deve ler-se “501 064 
141”, na respetiva deliberação e documentação 
subsequente. 
 
Loures, 22 de março de 2022. 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
 
  
  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO N.º 108/2022 
 

de 25 de março de 2022 
 

(registo E/42448/2022, de 25 de março de 2022) 
 
CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA 

TÉCNICA SUPERIOR MARIA AMÉLIA DE 
JESUS PARDAL NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 
(DOM) 

 
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 e) e subalínea iv do n.º 1, do artigo 25.º da 
Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a redaçâo 
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 da Técnica 
Superior Maria Amélia de Jesus Pardal no cargo 
de Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, a 31 de março de 2022, por 
necessidade de imprimir nova orientação à 
gestão dos serviços. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Ricardo Leão 
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DESPACHO N.º 109/2022 
 

de 25 de março de 2022 
 

(registo E/42805/2022, de 28 de março de 2022) 
 
DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
DA TÉCNICA SUPERIOR ANA LUISA DE MELO 

FERREIRA NO CARGO DE DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 

(DOM) 
 
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. 0 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação, do n.º 1 do artigo 27.º da 
Lei n.0 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 Diretora do 
Departamento de Obras Municipais, da Técnica 
Superior Ana Luisa de Melo Ferreira, cuja 
competência técnica, aptidåo experiência 
profissional e formação se afiguram adequadas 
ao desempenho das inerentes funções. 
 
O presente despacho produz efeitos de 01 de 
abril de 2022. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 

 
 
 

DESPACHO N.º 111/2022 
 

de 25 de março de 2022 
 

(registo E/44258/2022, de 25 de março de 2022) 
 
CESSAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DA 

TÉCNICA SUPERIOR CARLA MARIA 
RODRIGUES BARRA DA SILVA NO CARGO 

DE DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 
COESÃO SOCIAL E HABITAÇÃO 

 
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 i) 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 
pedido da própria, a cessação da comissão de 
serviço da Técnica Superior Carla Maria 
Rodrigues Barra da Silva no cargo de Diretora do 
Departamento de Coesão Social e Habitação. 
 
O presente despacho produz efeitos a 01 de abril 
de 2022. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Ricardo Leão 

 
 
 

DESPACHO N.º 112/2022 
 

de 28 de março de 2022 
 

(registo E/44407/2022, de 30 de março de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NO CHEFE DE GABINETE 
DOS PODERES PRÓPRIOS E DELEGADOS 
PELA CÂMARA MUNICIPAL DA DIVISÃO DE 

ATENDIMENTO, INFORMAÇÃO E 
COMUNICAÇÃO (DAIC) NA AUSÊNCIA, FALTA 

OU IMPEDIMENTO DO CHEFE DE DIVISÃO 
(DAIC) 

 
− Tendo em vista garantir a adequada gestão e 

a eficácia do funcionamento dos serviços, da 
racionalização e simplificação dos 
procedimentos e a celeridade na tomada das 
decisões administrativas; 
 

− Tendo igualmente em conta o disposto no 
artigo 3.º do Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, 
constante do Despacho n.º 9712/2019, 
publicado no Diário da República, Série II, n.º 

205, de 24 de outubro de 2019; 
 

− Conforme resulta do estatuído no artigo 5.º do 
Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro, 
aplicável aos municípios par força do n.º 5 do 
artigo 43.º do Anexo I da Lei n.º  75/2013, de 
12 de setembro, o chefe de gabinete pode 
exercer competências delegadas pelo 
presidente da Câmara; 
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E 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º 2 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. 24/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas pela Câmara Municipal, através da 
Deliberação n.º  456/2021, aprovada na reunião 
de Câmara de 18 de outubro de 2021, bem como 
as minhas competências próprias, delego e 
subdelego em André Filipe Reis Antunes, Chefe 
do Gabinete de Apoio à Presidência, os actos 
delegados e subdelegados a Carlos Manuel de 
Sousa Gomes, Chefe da Divisão de Atendimento, 
Informação e Comunicação, na ausência, falta ou 
impedimento deste Chefe de divisão , 
nomeadamente: 
 
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 -  Autorizar o pagamento de despesas até ao 

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

 
4 -  Autorizar 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 DAIC. 
 

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, 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 
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; 

 
4 -  Autorizar, sempre que assim o exija o 

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

 
5 -  Autorizar o gozo da 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, de acordo com os critérios definidos. 
 

III - Outras áreas de atividade 
 
1 -  Autorizar as requisições de transportes à 

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

2 -  Gerir todos os serviços de atendimento ao 
cidadão, bem como o processo de 
reclamações e elaborar os planos de 
comunicação e informação ao munícipe; 

 
3 -  Praticar, no âmbito das atribuições da 

Divisão nas áreas do atendimento, 
informação, comunicação e relações 
públicas, todos os atos de gestão do serviço 
e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica, incluindo atos 
preparatórios, instrutórios e instrumentais, 
bem como adotar todas as medidas e ações 
necessárias ao cumprimento das orientações 
e determinações superiores; 
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4 -  Gerir os processos de licenciamento não 
atribuídos especificamente a outras unidades 
orgânicas; 

 
5 -  Exercer as competências no âmbito do 

Decreto Lei n g 22/2019, de 30 de janeiro, no 
domínio da cultura, concretamente no que 
respeita ao controlo prévio e fiscalização de 
espetáculos de natureza artística; 

 
6 -  Exercer as competências no âmbito do 

Decreto-Lei n.º 104/2018, de 29 de 
novembro, no que se refere à instalação e 
gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços de 
Cidadão. 

 
IV - No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e 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 da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como 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 55º do 
Código do Procedimento Administrativo; 

 
5 -  Solicitar informações e praticar outros atos e 

formalidades de carácter 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 das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente, na sequência da 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 delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Areas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Município se deva pronunciar; 
 

Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 28 de Março de 
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. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
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DESPACHO N.º 113/2022 
 

de 29 de março de 2022 
 

(registo E/44487/2022, de 30 de março de 2022) 
 
DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 

DA COMISSÁRIA LUÍSA IRENE PRAGOSA 
MONTEIRO NO CARGO DE COMANDANTE DA 

POLÍCIA MUNICIPAL DE LOURES 
 

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.º 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 
redaçåo, determino a designação em regime de 
substituição, para o cargo de Comandante da 
Polícia Municipal de Loures, da Comissária Luísa 
Irene Pragosa Monteiro, cuja competência 
técnica, aptidão, experiência profissional e 
formação se afiguram adequadas ao 
desempenho das inerentes funções. 
 
Nos termos do artigo 5.º  da Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 14/2010, publicado no 
Diário da República, 1ª série, n.º 29, de 11 de 
fevereiro de 2010 (Regulamento de Organização 
e Funcionamento do Serviço de Policia Municipal 
da Câmara Municipal de Loures), a Comandante 
da Polícia Municipal ficará equiparada, para todos 
os efeitos, ao cargo de diretor de departamento. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 01 
de abril de 2022. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 115/2022 
 

de 30 de março de 2022 
 

(registo E/45114/2022, de 31 de março de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE SUBSTITUIÇÃO 
DA TÉCNICA SUPERIOR LÚCIA RAQUEL 

PRIOR DOS SANTOS NO CARGO DE 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE COESÃO 

SOCIAL E HABITAÇÃO (DCSH) 
 

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.º 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 Diretora do 
Departamento de Coesão Social e Habitação, da 
Técnica Superior Lúcia Raquel Prior dos Santos, 
cuja competência técnica, aptidão, experiência 
profissional e formação se afiguram adequadas 
ao desempenho das inerentes funções. 
 
O presente despacho produz efeitos de 01 de 
abril de 2022. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Ricardo Leão 
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 INFORMAÇÃO n.º 19/DCA/VA 

de 21 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 de março de 2022, 
pela Sra. Diretora do Departamento de 

Planeamento Financeiro e Aprovisionamento, 
Rute Sofia Florêncio Lima Jesus 

 
(registo E/39356/2022) 

 
COORDENAÇÃO DO TRABALHO NA DIVISÃO 
DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

NO PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, no período compreendido entre os dias 
24/03 a 28/03/2022, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 638/2021, de 10 
de novembro de 2021 no Técnico Superior, Dr. 
Rui Santos.  
 
Mais se propõe o envio da presente informação à 
DGMA/DGDA/EXP - Expediente, para divulgação.  
 

O Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento 

 
(a) Viriato Aguilar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 045/DA/MN 

de 23 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 23 de março de 2022, 
pelo Sr. Vereador, Nelson César Gonçalves 

Batista  
 

(registo E/40688/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO CHEFE DA 
DIVISÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS 

AMBIENTAIS 
 
 

Considerando a ausência do Chefe da Divisão de 
Serviços Públicos Ambientais, propõe-se que no 
período compreendido entre 23 e 24 de março a 
substituição seja assegurada pela Eng.ª Carla 
Maria Reis Caetano com as competências 
subdelegadas pela Sra. Diretora do 
Departamento pelo despacho n.º 628/2021 de 
03/11. 
 
Em caso de concordância superior, mais se 
propõe remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

A Diretora do Departamento de Ambiente 
 

(a) Madalena Neves 
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 INFORMAÇÃO n.º 50/DE/ASS 

de 16 de março de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 23 de março de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Cãmara 

 
(registo E/38131/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 

 
Em virtude da ausência da signatária, no período 
de 16 de março a 18 de abril , propõe-se que a 
minha substituição seja assegurada pela Sr.ª 

Chefe da Divisão de Intervenção Socioeducativa, 
Dr.ª Dina Lúcia Gomes Ribeiro no período de 16 
de março a 20 de março 2022, a Chefe da 
Divisão de Acção Social Escolar, Dr.ª Alexandra 
Marina Amorim Pestana no período de 21 de 
março a 3 de abril de 2022 e a Chefe da Divisão 
de Intervenção e Planeamento Educativo, Dr.ª 
Ana Raquel Antunes Oliveira da Silva no período 
de 4 de abril a 18 de abril 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 nº 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 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

AVISO n.º 5984/2022 
 
CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
COM ANTÓNIO JOSÉ DOS SANTOS MARTINS 

NA CATEGORIA DE ASSISTENTE 
OPERACIONAL 

 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 
RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 

OPERACIONAL, NA ÁREA FUNCIONAL DE 
ELETRICISTA - 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 António José dos Santos 
Martins, 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, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 139, de 20 de julho. 
 
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 57, de 22 de março de 2022) 
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AVISO (extrato) n.º 6802/2022 
 

NOTIFICAÇÃO DOS CANDIDATOS PARA 
AUDIÊNCIA DE INTERESSADOS RELATIVA À 
LISTA UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL DO 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
ASSISTENTE TÉCNICO COM A REFERÊNCIA 

11/2020 
 

1 - Nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 28.º 
da Portaria n.º 125-A/2019 de 30/04, notificam-se 
os candidatos para audiência dos interessados 
nos termos do Código do Procedimento 
Administrativo, relativamente à Lista Unitária de 
Ordenação Final e às listas de Candidatos 
Excluídos no decurso do Procedimento Concursal 
Comum abaixo identificado, encontrando-se as 
mesmas afixadas nos placards da Divisão de 
Recursos Humanos no edifício Sede destes 
Serviços Intermunicipalizados, sito na Rua Ilha da 
Madeira, n.º 2, Loures, assim como disponíveis 
para consulta na página www.simar-
louresodivelas.pt: 
 
Procedimento Concursal Comum para Quatro 
postos de trabalho na carreira e categoria de 
Assistente Técnico, em regime de Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas por Tempo 
Indeterminado, com a Ref.ª11/2020, cuja 
publicitação ocorreu no Diário da República, 2.ª 
série, 218, aviso (extrato) n.º 18138 de 
09/11/2020, na Bolsa de Emprego Público com o 
código de oferta OE202011/0197 e no jornal 
Correio da Manhã do dia 2020/11/10. 
 
2 - Nos termos do artigo 121.º e seguintes do 
Código do Procedimento Administrativo, poderão 
os interessados dizer por escrito o que se lhes 
oferecer, no prazo de 10 dias úteis, a contar da 
data da publicação do presente aviso no Diário da 
República, remetendo eventuais alegações para a 
morada supra indicada, com a designação 
expressa do procedimento a que se refere. 
 
3 - As alegações a apresentar pelos candidatos 
têm por suporte um formulário tipo, de utilização 
obrigatória, para o exercício do direito de 
participação de interessados, que se encontra 
disponível na página eletrónica acima referida e 
nas nossas instalações. 
 

4 - O Procedimento Concursal pode ser 
consultado na Divisão de Recursos 
Humanos/Recrutamento e Seleção, todos os dias 
úteis, das 9.00 às 12.30 horas e das 14.00 às 
17.30 horas, sob marcação prévia. 
 
10 de março de 2022. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 64, de 31 de março de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 165/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E  

 

EDP COMERCIAL – COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, S.A. 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 166/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E  

 

ROTA CERTA, LDA. 

 

 

 

 

 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 167/2022 

 

 

 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A CURTO PRAZO 

 





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 168/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

- 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUA E RESÍDUOS DOS MUNICÍPIOS 
DE LOURES E ODVIELAS (SIMAR) 

 

E  

 

DIZ E ASSOCIADOS – SROC, LDA. 

 

 

 

 

 

















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 176/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

2ª EDIÇÃO PRÉMIO INTERNACIONAL DE COMPOSIÇÃO DE CLARINETE SOLO E 
BANDA FILARMÓNICA 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 177/2022 

 

 

 

QUADRO NORMATIVO  

E 

CALENDÁRIO DE PROVAS 

 

26º TROFÉU 

 

“LOURES ATLETA JOVEM” 

 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 178/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

PORTUGAL ACTIVO – ASSOCIAÇÃO DE CLUBES DE FITNESS E SAÚDE 

 

 

 

 

 











 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 179/2022 

 

 

 

PROGRAMA MUNICIPAL MAIS DESPORTO EM LOURES 

 

MINUTA DO CONTRATO DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO E CRITÉRIOS DE APOIO 

 

ORGANOGRAMA DAS PONDERAÇÕES 

 

FORMULÁRIO DE CANDIDATURA 

 

 

 

 

 



















































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 180/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

REDE PORTUGUESA DAS CIDADES INTERCULTURAIS, COOPERATIVA DE 
RESPONSABILIDADE LIMITADA (CRL) 

 

 

 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 181/2022 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE NOSSA SENHORA DA PURIFICAÇÃO DE 
SACAVÉM 

 

 

 

 












