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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338822//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO,,  AASS  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  CCOONNSSTTAANNTTEESS  NNAASS  AALLÍÍNNEEAASS  
CC)),,  DD)),,  EE))  EE  FF))  DDOO  NN..ºº  11  DDOO  AARRTT..ºº  22..ºº  DDOO  
DDEECCRREETTOO--LLEEII  NNºº  5577//22001199,,  DDEE  3300  DDEE  AABBRRIILL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio 

introduzir um novo regime normativo de 
enquadramento da delegação de 
competências, através da sua 
contratualização, possibilitando que os órgãos 
dos municípios deleguem competências nos 
órgãos das freguesias, em todos os domínios 
dos interesses próprios das populações 
destas, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais; 
 

B. Deste novo regime ganha especial destaque a 
figura do contrato interadministrativo prevista 
no artigo 120.º da referida Lei, a que deve 
obedecer a delegação de competências, sob 
pena de nulidade; 
 

C. Cabe às camaras municipais, por força do 
disposto na alínea l) do n.0 1 do artigo 33.0 do 
Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 
discutir e preparar com as juntas de freguesia 
contratos de delegação de competências; 
 

D. A negociação, celebração, execução e 
cessação dos contratos obedece aos 
princípios da igualdade, da não discriminação, 
da estabilidade, da prossecução do Interesse 
público, da continuidade da prestação do 

serviço público e da necessidade e suficiência 
dos recursos; 
 

E. A delegação de competências tem como 
objetivos a promoção da coesão territorial, o 
reforço da solidariedade inter-concelhia, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados 
às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 
 

F. A delegação de competências abrange os 
domínios dos interesses próprios das 
populações das freguesias; 
 

G. É convicção do Município de Loures de que as 
Freguesias e Uniões de Freguesia do 
concelho garantem uma prestação serviços de 
qualidade às suas populações, através de 
uma utilização racional dos recursos que para 
tanto lhes são disponibilizados; 
 

H. Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, os órgãos das 
Freguesias têm as competências aí 
expressamente referidas transferidas pelos 
municípios; 
 

I. O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que 
concretiza a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
prevê que a câmara municipal e cada uma das 
Juntas (Uniões) de Freguesia deverão acordar 
uma proposta para a transferência de recursos 
para as freguesias, com vista ao exercício das 
competências previstas no seu n.º 1 do artigo 
2.º; 
 

J. No entanto, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 2.º do mesmo diploma, a Assembleia 
Municipal sob proposta da Câmara Municipal 
(acompanhada do parecer de cada Junta de 
Freguesia), pode deliberar manter as referidas 
competências no todo, ou em parte, que 
entenda indispensáveis para a gestão direta 
pelo município e tenham natureza estruturante 
para o município; 
 

K. Foram realizadas reuniões de trabalho com as 
freguesias e após a auscultação às mesmas 
existe concordância em manter, nos termos do 
n.º 3 do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 57/2019 de 
30 de abril, no âmbito de intervenção do 
município as competências constantes nas 
alíneas c), d), e) e f) do n.º 1 do art.º 2.º do 
referido diploma legal; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
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75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
aprovação da assembleia municipal a 
manutenção no âmbito de intervenção do 
município, nos termos do n.º 3 do art.º 2.º do 
Decreto-lei n.º 57/2019 de 30 de abril, as 
competências constantes nas alíneas c), d), e) e 
f) do n.º 1 do art.º 2.º do referido diploma legal. 
 
Loures, 14 de junho de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338833//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDEE  
IINNTTEERRVVEENNÇÇÃÃOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO,,  DDEE  
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  EESSTTRRUUTTUURRAANNTTEESS//ZZOONNAASS,,  
NNOO  DDOOMMIINNIIOO  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  DDAA  GGEESSTTÃÃOO  
EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDEE  EESSPPAAÇÇOOSS  VVEERRDDEESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio 

introduzir um novo regime normativo de 
enquadramento da delegação de 
competências, através da sua 
contratualização, possibilitando que os órgãos 
dos municípios deleguem competências nos 
órgãos das freguesias, em todos os domínios 
dos interesses próprios das populações 
destas, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais; 
 

B. Deste novo regime ganha especial destaque a 
figura do contrato interadministrativo prevista 
no artigo 120.º da referida Lei, a que deve 

obedecer a delegação de competências, sob 
pena de nulidade; 
 

C. Cabe às Camaras Municipais, por força do 
disposto na alínea l) do n.0 1 do artigo 33.0 do 
Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 
discutir e preparar com as Juntas de Freguesia 
contratos de delegação de competências; 
 

D. A negociação, celebração, execução e 
cessação dos contratos obedece aos 
princípios da igualdade, da não discriminação, 
da estabilidade, da prossecução do Interesse 
público, da continuidade da prestação do 
serviço público e da necessidade e suficiência 
dos recursos; 
 

E. A delegação de competências tem como 
objetivos a promoção da coesão territorial, o 
reforço da solidariedade inter-concelhia, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados 
às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 
 

F. A delegação de competências abrange os 
domínios dos interesses próprios das 
populações das freguesias; 
 

G. É convicção do Município de Loures de que as 
Freguesias e Uniões de Freguesia do 
Concelho garantem uma prestação serviços 
de qualidade às suas populações, através de 
uma utilização racional dos recursos  que para 
tanto lhes são disponibilizados; 
 

H.  Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto, os órgãos das 
Freguesias têm as competências aí 
expressamente referidas transferidas pelos 
municípios; 
 

I. O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que 
concretiza a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
prevê que a Câmara Municipal e cada uma 
das Juntas (Uniões) de Freguesia deverão 
acordar uma proposta para a transferência de 
recursos para as freguesias, com vista ao 
exercício das competências previstas no seu 
n.º 1 do artigo 2.º; 
 

J.  No entanto, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 2.º do mesmo diploma, a Assembleia 
Municipal sob proposta da Câmara Municipal 
(acompanhada do parecer de cada Junta de 
Freguesia), pode deliberar manter as referidas 
competências no todo, ou em parte, que 
entenda indispensáveis para a gestão direta 
pelo município e tenham natureza estruturante 
para o município; 
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K. Foram realizadas reuniões de trabalho coma 

as Freguesias e após a auscultação às 
mesmas existe concordância em manter, nos 
termos do n.º 3 do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 
57/2019 de 30 de abril, no âmbito de 
intervenção do município as competências 
constantes nas alíneas c), d), e) e f) do n.º 1 
do art.º 2.º do referido diploma legal; 
 

L. Os serviços do município consideraram 
estruturante manter na esfera de 
competências do município, alguns 
equipamentos estruturantes/zonas de 
intervenção direta no domínio da gestão e 
manutenção dos espaços verdes; 
 

M. As Freguesias concordaram com a proposta 
apresentada sobre os equipamentos 
estruturantes/zonas de intervenção direta do 
município, identificados no domínio da gestão 
e manutenção dos espaços verdes; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, submeter à 
aprovação da assembleia municipal a 
manutenção no âmbito de intervenção do 
município, os seguintes equipamentos 
estruturantes/zonas no domínio da gestão e 
manutenção dos espaços verdes, nos termos do 
n.º 3 do art.º 2.º do Decreto-lei n.º 57/2019 de 30 
de abril: 
 
 

Camarate, Unhos e 

Apelação 

Loures 

Cemitério Municipal de 

Camarate; 

Parque Urbano das Oliveiras 

– 2.ª Fase; 

Parque verde do Alto do 

Catujal; 

Espaços verdes da Quinta 

da Areeira (PR 82579/00_B 

e PR 82579/00_ZV); 

 

Parque Adão Barata (PAB); 

Espaços verdes de 

equipamentos municipais 

(Casa da Adro, Oficinas 

Municipais, Creche 

Municipal e refeitório 

Municipal); 

Espaços verdes do edifício 4 

de outubro. 

Parque Urbano do 

Infantado; 

Rotunda do monumento 

comemorativo do 25 de 

abril; 

Parque Urbano das Sete 

Casas, junto à Hovione; 

 

Fanhões Sacavém e Prior Velho 

Parque Municipal do 

Cabeço de Montachique 

(PMCM); 

Espaços verdes da 

Biblioteca Municipal Ary 

dos Santos 

Espaços verdes da Casa 

Museu José Pedro; 

 

Santa Iria de Azóia, São 

João da Talha e Bobadela 

Santo António dos 

Cavaleiros e Frielas 

Parque Urbano de Santa Iria 

de Azóia (PUSIA); 

Espaços verdes da Frente 

Ribeirinha; 

Quinta dos Remédios 

(Protocolo com o IST); 

 

Parque Urbano da Encosta 

de Santo António dos 

Cavaleiros (PUESAC);  

Espaços verdes do Museu 

da Quinta do Conventinho e 

Viveiros Municipais;  

Parque REN, em Frielas; 

 

Loures, 14 de junho 2022 

 
O Vereador 

 
(…) 

 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  441111//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  PPAARRAA  
OOSS  OORRGGÃÃOOSS  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS,,  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  
11  DDEE  JJUULLHHOO  DDEE  22002222,,  NNOOSS  DDOOMMÍÍNNIIOOSS  
PPRREEVVIISSTTOOSS  NNAASS  AALLÍÍNNEEAASS  AA)),,  BB))  EE  GG))  AA  MM))  DDOO  
NN..ºº  11  DDOO  AARRTT..ºº  22..ºº  DDOO  DDEECCRREETTOO--LLEEII  NN..ºº  
5577//22001199,,  DDEE  3300  DDEE  AABBRRIILL,,  DDEE  AACCOORRDDOO  CCOOMM  AA  
MMIINNUUTTAA  TTIIPPOO  DDOO  AAUUTTOO  DDEE  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, veio 

introduzir um novo regime normativo de 
enquadramento da delegação de 
competências, através da sua 
contratualização, possibilitando que os órgãos 
dos municípios deleguem competências nos 
órgãos das freguesias, em todos os domínios 
dos interesses próprios das populações 
destas, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais; 
 

B. Deste novo regime ganha especial destaque a 
figura do contrato interadministrativo prevista 
no artigo 120.º da referida Lei, a que deve 
obedecer a delegação de competências, sob 
pena de nulidade; 
 

C. A par da aplicação desta Lei aos referidos 
contratos, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do 
Código dos Contratos Públicos e do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

D. Cabe às camaras municipais, por força do 
disposto na alínea l) do n.0 1 do artigo 33.0 do 
Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 
discutir e preparar com as juntas de freguesia 
contratos de delegação de competências; 
 

E. A negociação, celebração, execução e 
cessação dos contratos obedece aos 
princípios da igualdade, da não discriminação, 
da estabilidade, da prossecução do Interesse 
público, da continuidade da prestação do 
serviço público e da necessidade e suficiência 
dos recursos; 
 

F. A delegação de competências tem como 
objetivos a promoção da coesão territorial, o 
reforço da solidariedade inter-concelhia, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados 
às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 

G. A delegação de competências abrange os 
domínios dos interesses próprios das 
populações das freguesias; 
 

H. É convicção do Município de Loures de que as 
Freguesias e Uniões de Freguesia do 
concelho garantem uma prestação serviços de 
qualidade às suas populações, através de 
uma utilização racional dos recursos que para 
tanto lhes são disponibilizados; 
 

I. O Município de Loures garante que a 
concretização desta delegação de 
competências assegura os seguintes 
requisitos: 
 

• O não aumento da despesa pública global; 
• O aumento da eficiência da gestão dos 

recursos pelas freguesias; 
• Os ganhos de eficácia do exercício das 

competências pelas freguesias; 
• O cumprimento dos objetivos de 

aproximação das decisões aos 
cidadãos, a promoção da coesão territorial, 
o reforço da solidariedade inter-regional, a 
melhoria da qualidade dos serviços 
prestados às populações e a racionalização 
dos recursos disponíveis; 

• A articulação entre os diversos níveis da 
administração pública. 

 
J. Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.o 

50/2018, de 16 de agosto, os órgãos das 
Freguesias têm as competências aí 
expressamente referidas transferidas pelos 
municípios; 
 

K.  O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que 
concretiza a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
prevê que a câmara municipal e cada uma das 
juntas (uniões) de Freguesia deverão acordar 
uma proposta para a transferência de recursos 
para as freguesias, com vista ao exercício das 
competências previstas no seu n.º 1 do artigo 
2.º; 
 

L.  No entanto, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 2.º do mesmo diploma, a assembleia 
municipal sob proposta da Câmara Municipal 
(acompanhada do parecer de cada junta de 
freguesia), pode deliberar manter as referidas 
competências no todo, ou em parte, que 
entenda indispensáveis para a gestão direta 
pelo município e tenham natureza estruturante 
para o município; 
 

M. A Câmara Municipal, propõe manter no âmbito 
de intervenção do município as competências 
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constantes nas alíneas c), d), e), f) do n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de 
abril, após a pronúncia positiva de 
concordância de cada uma das juntas de 
freguesia do concelho; 
 

N. As restantes competências constantes no n.º 1 
do artigo 2.º do Decreto-Lei n. 0 57/2019, de 30 
de abril, são já objeto de delegação por parte 
do município de Loures desde 16 de abril de 
2018, nomeadamente as referidas nas alíneas 
a), b) e g) a m) através do intitulado anterior 
acordo de execução, ao abrigo dos artigos 
132.º a 136.º do anexo I à Lei n. 0 75/2013 de 
12 de setembro; 
 

O. Ao auscultar as freguesias, estas 
manifestaram a concordância em manter no 
seu âmbito as competências anteriormente 
alvo de delegação legal por via do acordo de 
execução, nomeadamente a gestão e 
manutenção de espaços verdes e a limpeza 
das vias e espaços públicos, passando agora 
as mesmas a ser da sua responsabilidade 
legal por via do presente auto de 
transferência, concretizando a transferência de 
competências nos termos do DL n.º 57/2019, 
de 30 de abril; 
 

P. O exercício destas competências pelas 
Freguesias do Concelho não determina o 
aumento da despesa pública global, prevista 
no ano da concretização e promove o 
aumento da eficiência da gestão e dos ganhos 
de eficácia dos recursos por parte das 
autarquias locais, concretizando uma boa 
articulação entre o Município e as Freguesias, 
o que resulta numa melhoria dos serviços 
prestados às respetivas populações; 
 

Q. O Auto a concretizar obedece, por força do 
disposto no artigo 39.º do já mencionado 
diploma, aos princípios constantes do seu n.º 
2, já que resultam de um processo negocial 
entre o Município e todas as Freguesias do 
concelho, que possibilitou a elaboração de um 
documento adaptado à realidade específica de 
cada freguesia, dando cumprimento à 
aplicação dos princípios da universalidade e 
da equidade, de modo a que, em regra, todas 
as freguesias do município beneficiam das 
mesmas competências e, em termos 
proporcionais, de recursos equivalentes, tendo 
como fundamentos critérios relacionados com 
a caracterização de cada uma das freguesias 
do concelho, tratando assim de forma 
diferente realidades que não são iguais; 
 

R. A transferência de competências para as 
freguesias tem caráter universal, sendo 
diferenciada em função da sua natureza e 
dimensão, considerando a sua população e 
capacidade de execução (cf. artigo 4.º do DL 
n.º 57/2019, de 30 de abril); 
 

S. A promoção de estudos necessários à 
concretização desta transferência de 
competências, que demonstrem o 
cumprimento dos pressupostos estabelecidos 
no artigo 9.º do mencionado Decreto-Lei, o 
qual prevê que os recursos financeiros são 
calculados tendo por base as estruturas de 
despesas e de receitas que o município 
respetivo tem com o exercício das 
competências em causa, não podendo ser 
inferiores aos constantes de acordos ou 
contratos respeitantes, encontra-se 
assegurada, conforme demonstrado no último 
anexo do Auto — Anexos IV e V; 
 

T. A diferenciação necessária em função da 
natureza e dimensão das freguesias, 
considerando o respetivo caráter, rural ou 
urbano, a sua população, a sua capacidade de 
execução, face às 
infraestruturas/equipamentos a transferir, foi 
tida em consideração, resultando na 
diferenciação quanto às competências a 
transferir/concretizar para as freguesias rurais 
e freguesias urbanas (n.º 3 do artigo 38. 0 da 
Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto); 
 

U. Os recursos financeiros foram apurados, 
através de estudo baseado no critério de 
distribuição dos 3 FFF ’s 2019/2020 (FFF - 
Fundo de Financiamento das Freguesias), 
logo subjacente aos critérios constantes no 
art.º 38. 0 da Lei n. 0 73/2013, de 3 de 
setembro, onde foi também acautelada a 
fórmula prevista em casos similares pela 
administração central, nomeadamente na 
distribuição do FFF que determina que a 
participação de cada freguesia no FFF não 
pode sofrer "Um acréscimo superior a 5 % das 
transferências do ano anterior". Neste âmbito, 
foi ainda determinado que as transferências 
não sofrerão qualquer decréscimo em relação 
ao ano anterior; 
 

V.  As competências agora a transferir, objeto do 
presente auto, são as mesmas que têm vindo 
a ser exercidas pelas juntas de freguesia ao 
longo dos últimos anos, através de acordos de 
execução, mantendo-se a verificação da não 
exigência de afetação de recursos humanos e 
materiais, e sendo os recursos financeiros 
aproximados; 
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W. A base legal que permite este acordo é o 

Decreto-Lei n.º 57/2019 de 30 de abril, e o n.º 
2 do artigo 38.º da Lei n.º 50/2018, de 16 de 
agosto, tendo também em atenção os artigos 
32.º e o artigo 24.º, ambos do Anexo I à Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33º do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro e dos n.os 1 e 2 do 
art.º 5.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de 
abril, submeter à aprovação da assembleia 
municipal a transferência de competências para 
os órgãos das freguesias dos domínios previstos 
nas alíneas a), b) e g) a m)  do n.º 1 do art.º 2.º 
do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, de 
acordo com a minuta tipo de Auto de 
Transferência, que se anexa, a partir de 1 de 
julho de 2022. 
 
Loures, 8 de junho 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
  
NOTA DA REDAÇÃO:  
- A Minuta Tipo de Auto de Transferência entre o 
Município de Loures e os Órgãos das Freguesias 
do Concelho de Loures, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
- Pela sua extensão, os Anexos que fazem parte 
integrante da Minuta Tipo de Auto de 
Transferência, encontram-se disponíveis para 
eventual consulta nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 
  
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  338855//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
MMOODDEELLOO  TTIIPPOO  DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  
IINNTTEERRAADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVOOSS  PPAARRAA  
CCOONNCCRREETTIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
NNAASS  JJUUNNTTAASS  DDEE  FFRREEGGUUEESSIIAA,,  AA  PPAARRTTIIRR  DDEE  11  
DDEE  JJUULLHHOO  DDEE  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  

 
Considerando que: 

 
A. A Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, veio 

introduzir um novo regime normativo de 
enquadramento da delegação de 
competências, através da sua 
contratualização, possibilitando que os órgãos 
dos municípios deleguem competências nos 
órgãos das freguesias, em todos os domínios 
dos interesses próprios das populações 
destas, em especial no âmbito dos serviços e 
das atividades de  proximidade e do apoio 
direto às comunidades locais; 
 

B. Deste novo regime ganha especial destaque a 
figura do contrato interadministrativo prevista 
no artigo 120.º da referida Lei, a que deve 
obedecer a delegação de competências, sob 
pena de nulidade; 
 

C. A par da aplicação desta Lei aos referidos 
contratos, o legislador optou, ainda, pela 
aplicação expressa, a título subsidiário, do 
Código dos Contratos Públicos e do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

D. Cabe às Camaras Municipais, por força do 
disposto na alínea l) do n.0 1 do artigo 33.0 do 
Anexo I à Lei n.0 75/2013, de 12 de setembro, 
discutir e preparar com as Juntas de Freguesia 
contratos de delegação de competências; 
 

E. A negociação, celebração, execução e 
cessação dos contratos obedece aos 
princípios da igualdade, da não discriminação, 
da estabilidade, da prossecução do Interesse 
público, da continuidade da prestação do 
serviço público e da necessidade e suficiência 
dos recursos; 
 

F. A delegação de competências tem como 
objetivos a promoção da coesão territorial, o 
reforço da solidariedade inter-concelhia, a 
melhoria da qualidade dos serviços prestados 
às populações e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 
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G. A delegação de competências abrange os 
domínios dos interesses próprios das 
populações das freguesias; 
 

H. É convicção do Município de Loures de que as 
Freguesias e Uniões de Freguesia do 
Concelho garantem uma prestação serviços 
de qualidade às suas populações, através de 
uma utilização racional dos recursos que para 
tanto lhes são disponibilizados; 
 

I. O Município de Loures garante que a 
concretização desta delegação de 
competências assegura os seguintes 
requisitos:  

 
• O não aumento da despesa pública 

global; 
• O aumento da eficiência da gestão dos 

recursos pelas Freguesias; 
• Os ganhos de eficácia do exercício das 

competências pelas Freguesias; 
• O cumprimento dos objetivos de 

aproximação das decisões aos cidadãos, 
a promoção da coesão territorial, o 
reforço da solidariedade inter-regional, a 
melhoria da qualidade dos serviços 
prestados às populações e a 
racionalização dos recursos disponíveis; 

• A articulação entre os diversos níveis da 
administração pública. 

 
J. Nos termos do n.º 2 do artigo 38.º da Lei n.º 

50/2018, de 16 de agosto, os órgãos das 
Freguesias têm as competências aí 
expressamente referidas transferidas pelos 
municípios; 
 

K. O Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que 
concretiza a Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, 
prevê que a Câmara Municipal e cada uma 
das Juntas (Uniões) de Freguesia deverão 
acordar uma proposta para a transferência de 
recursos para as Freguesias, com vista ao 
exercício das competências previstas no seu 
n.º 1 do artigo 2.º; 
 

L. No entanto, nos termos dos n.ºs 3 e 4 do 
artigo 2.º do mesmo diploma, a Assembleia 
Municipal sob proposta da Câmara Municipal 
(acompanhada do parecer de cada Junta de 
Freguesia), pode deliberar manter as referidas 
competências no todo, ou em parte, que 
entenda indispensáveis para a gestão direta 
pelo município e tenham natureza estruturante 
para o município; 
 

M. A Câmara Municipal, propôs transferir as 
competências previstas na alínea a) e b) 
constantes no n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-
Lei n. 0 57/2019, de 30 de abril, 
nomeadamente a gestão e manutenção de 
espaços verdes e a limpeza das vias e 
espaços públicos, para os órgãos das 
Freguesias, concretizando a transferência de 
competências nos termos do DL n.º 57/2019, 
de 30 de abril; 
 

N. A Câmara Municipal, propôs manter no âmbito 
de intervenção do município as competências 
constantes nas alíneas c), d), e), f) do n.º 1 do 
artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 57/2019, de 30 de 
abril, após a pronúncia positiva de 
concordância de cada uma das juntas de 
freguesia do concelho; 
 

O. Foi realizado um trabalho de avaliação e 
estudo coordenado pelo Gabinete de 
Intervenção Local (GIL) e que envolveu várias 
unidades orgânicas do Município e todas as 
Juntas e Uniões de Freguesia do Concelho, 
tendo-se comprovado os requisitos previstos 
nas alíneas a) a f) do artigo 121.º, do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro; 
 

P. Os meios financeiros a transferir foram 
considerados os necessários e suficientes; 
 

Q. Não existe aumento da despesa pública; 
 

R. Com o presente documento se consideram 
cumpridos os objetivos de delegação de 
competências que visam a aproximação das 
decisões aos cidadãos, a promoção da coesão 
territorial e a racionalização dos recursos 
disponíveis; 
 

S. Compete à Câmara Municipal, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, submeter à Assembleia 
Municipal, para efeitos de autorização, 
propostas de celebração de contratos 
interadministrativos com as Juntas de 
Freguesia; 
 

T. O clausulado é igual para todos os contratos 
interadministrativos, sendo que cada 
Freguesia ou União de Freguesias exerce as 
competências nos bens municipais 
identificados nos anexos e situados no seu 
território, à exceção da clausula 20.ª, pontos 3 
a 6 ou 7 específicos para quatro Freguesias: 
Camarate, Unhos e Apelação, Moscavide e 
Portela, Sacavém e Prior Velho e Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos da 
alínea m) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, submeter à aprovação da 
Assembleia Municipal o modelo tipo dos 
Contratos interadministrativos para concretização 
da delegação legal das competências da Câmara 
Municipal nas Juntas de Freguesia, previstas no 
artigo 132.º da referida Lei, conforme minuta em 
anexo, a partir de 1 de julho de 2022. 
 
Loures, 8 de junho 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  sseennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA))  
 
NOTA DA REDAÇÃO:  
- O Modelo Tipo dos Contratos 
Interadministrativos entre o Município de Loures e 
as Juntas de Freguesia., está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 

- Pela sua extensão, os Anexos que fazem parte 
integrante do Modelo Tipo dos Contratos 
Interadministrativos, encontram-se disponíveis 
para eventual consulta nas instalações do Loures 
Municipal – Boletim de Deliberações e 
Despachos. 

 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  339955//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  4400  ((QQUUAARREENNTTAA))  
LLUUGGAARREESS  DDEE  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEEIISS  
PPOORR  VVIIAA  DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  
RRMMEEUU  ((PPRROOCCºº..  NNºº  7700..882233//UURRBB__LL__EE//22002211  ––  
FFUUTTUURROO  AAPPOOIIOO  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Futuro Apoio, Unipessoal, Lda., requereu 

licença administrativa para obras de 
demolição, reabilitação e edificação, no 
quarteirão compreendido pelo Largo 5 de 
Outubro n.º 25-26 e Rua António Ricardo 
Rodrigues n.º 2-12 em Sacavém, na União das 
Freguesias de Sacavém e Prior Velho; 
 

B. Pretende-se a reabilitação da Torre Medieval 
aí existente, assim como a limpeza e 
conservação da Cisterna da Idade Média. 
Prevê-se ainda a demolição das restantes 
construções em mau estado de conservação 
ou mesmo em ruína, para posterior construção 
de dois edifícios destinados a habitação, num 
total de 26 fogos; 
 

C. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 40 (quarenta) lugares 
de estacionamento, em cumprimento do 
disposto no anexo IV do RPDM; 
 

D. Foi prevista a criação de 5 (cinco) lugares de 
estacionamento na Rua António Ricardo 
Rodrigues; 
 

E. Considerando a existência da Cisterna no 
subsolo, bem como as classificações destas 
parcelas em termos da Estrutura Patrimonial, 
revela-se tecnicamente impossível dotar o 
imóvel de lugares de estacionamento no 
interior da parcela, não se antevendo soluções 
alternativas para o cumprimento da dotação 
de estacionamento; 
 

F. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o 
disposto no artigo 33.º do RMEU; 
 

G. A União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho deu parecer favorável, através de e-mail 
constante do documento E/134777/2021; 
 



 

 
N.º 10 

 

 
 

29 de JUNHO 
de 2022 

 
 
 
 

  13 

 
 

H. Pela informação dos serviços municipais 
expressos na informação n.º 
130/DPGU/DGU/TP/2022 (registado em 
sistema com o n.º E/46740/2022) e o 
despacho do Sr. Diretor do DPGU (registado 
em sistema com o n.º E/65248/2022) 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 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 40 (quarenta) lugares de 
estacionamento, para resposta ao pedido de 
reabilitação, demolição e construção nova de 
habitação no quarteirão compreendido pelo Largo 
5 de Outubro n.º 25-26 e Rua António Ricardo 
Rodrigues n.º 2-12 em Sacavém, formulado por 
Futuro Apoio Unipessoal, Lda., no âmbito do 
processo n.º 70823/URB_L_E/2021. 
 
Loures, 23 de maio de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa,,  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  sseennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  sseennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
sseennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  sseennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CCHHEEGGAA..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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DESPACHO N.º 260/2022 
 

de 25 de maio de 2022 
 

(registo E/86982/2022, de 24 de junho de 2022) 
 
DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS DA ÁREA 

DA SAÚDE NA VICE-PRESIDENTE DA 
CÂMARA MUNICIPAL (DL. 23/2019, DE 30 DE 

JANEIRO) 
 
1. Considerando o teor do Despacho n.º 

551/2021, de 18 de outubro de 2021, através 
do qual se promoveu a delegação e 
subdelegação de competências na Senhora 
Vice-Presidente e demais Vereadores; 
 

2. Considerando que no âmbito da saúde foram 
delegadas na Senhora Vice-Presidente um 
conjunto de competências identificadas no 
ponto 2.4 do Despacho referido na al. a) 
supra; 
 

3. Considerando que se encontram a decorrer os 
procedimentos de transferência de 
competências para as autarquias locais na 
área da saúde, o que implicará, da parte dos 
órgãos municipais, um maior investimento na 
promoção da saúde no concelho, garantindo-
se a eficiência e eficácia na gestão da rede de 
equipamentos de cuidados de saúde 
primários, entre outras competências 
identificadas no DL 23/2019, de 30 de janeiro; 
 

4. Considerando que o Presidente da Câmara 
Municipal é coadjuvado nas suas funções 
pelos Vereadores, podendo delegar e 
subdelegar competências nos mesmos, ao 
abrigo do disposto no artigo 36.º do Anexo l, 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. na sua 
atual redação; 
 

5. Considerando o disposto nos artigos 44.º e 
47.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 07 de janeiro, e em complemento 
do Despacho n.º 551/2021 de 18 de outubro, 
delego na Senhora Vice-Presidente, as 
seguintes competências, no âmbito da 
descentralização no domínio da saúde: 

 
a) Presidir ao Conselho Municipal de Saúde; 
b) Presidir à Comissão de Acompanhamento e 

Monitorização da implementação e 
desenvolvimento do quadro de competências 
regulado pelo DL 23/2019, de 30 de janeiro; 

c) Promover e materializar as ações necessárias 
à realização de iniciativas promovidas pelo 
Conselho Municipal e Comissão de 
Acompanhamento referidos nas alíneas supra; 

d) Promover a articulação do Município com as 
Juntas de Freguesia e demais instituições 
locais e da administração central, na conceção 
e implementação das estratégias, projetos e 
iniciativas no âmbito da saúde; 

e) Representar o Município na Rede Portuguesa 
de Cidades Saudáveis. 

 
Este despacho produz efeitos a 10 de maio 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 Municipal 
 

(a) Ricardo Leão 

 
 

DESPACHO N.º 261/2022 
 

de 23 de junho de 2022 
 

(registo E/87079/2022, de 24 de junho de 2022) 
 
SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DO GABINETE DE 

APOIO À PRESIDÊNCIA 
 
Tendo em consideração a ausência do Chefe do 
Gabinete de Apoio à Presidência, André Filipe 
Reis Antunes, por motivo de férias, no período 
compreendido entre 27 de junho e OI de julho de 
2022, determina-se que o mesmo seja substituído 
pelo Sr. Adjunto João Pedro de Campos 
Domingues, exercendo as competências que 
foram delegadas no Sr. Chefe do Gabinete de 
Apoio à Presidência através do meu Despacho 
n.º 567/2021, de 21 de outubro. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 

 



 

 
N.º 10 

 

 
 

29 de JUNHO 
de 2022 

 
 
 
 

  15 

 
 

 
  

  

 INFORMAÇÃO n.º 109/DESA/AG 

de 20 de junho de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 20 de junho de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/83653/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Em face da ausência por motivo de gozo de 
férias, e para garantir o regular funcionamento da 
Divisão de Energia de Sustentabilidade 
Ambiental, proponho que as competências que 
me estão subdelegadas pelo Sr. Presidente 
Ricardo Leão sejam subdelegadas: 
 

• De 2 a 10 de Julho na Eng a Ana Catarina 
Sabino 

 
Caso a presente proposta mereça aprovação, 
solicito que dela se dê conhecimento à 
DGMA/DGDMA/EXPEDIENTE para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 
A Chefe da Divisão de Energia e Sustentabilidade 

Ambiental 
 

(a) Ana Gaiolas 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 11/DOM/ALF 

de 21 de junho de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 de junho de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/84533/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária nos dias 
27 de junho a 19 de julho, proponho que a minha 
substituição seja assegurada pelo Sr. Chefe de 
Divisão de Estudos e Projetos, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Presidente da Câmara, através do despacho 
n.º 117/2022 de 04 de abril. 
 
Propõe-se o envio desta informação do 
DGMA/DGDMA Expediente para divulgação. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa Melo Ferreira 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7939/2022 

 
CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE 6 

(SEIS) VIATURAS LIGEIRAS DE 5 LUGARES, 
DE PROPULSÃO A GASOLINA, COM 

MATRÍCULA DO ANO DE 2020 OU 
POSTERIOR E COM O MÁXIMO DE 30.000KM 

E DE 3 (TRÊS) VIATURAS LIGEIRAS DE 9 
LUGARES, DE PROPULSÃO A GASÓLEO, 

COM MATRÍCULA DO ANO DE 2020 OU 
POSTERIOR E COM MÁXIMO DE 60.000KM 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Município 
de Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Contratação e Aprovisionamento 
Endereço: Rua do Funchal - Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150330 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Contrato de compra e 
venda de 6 (seis) viaturas ligeiras de 5 lugares, 
de propulsão a gasolina, com matrícula do ano de 
2020 ou posterior e com o máximo de 30.000km e 
de 3 (três) viaturas ligeiras de 9 lugares, de 
propulsão a gasóleo, com matrícula do ano de 
2020 ou posterior e com máximo de 60.000km 
 
Descrição sucinta do objeto do contrato: Contrato 
de compra e venda de 6 (seis) viaturas ligeiras de 
5 lugares, de propulsão a gasolina, com matrícula 
do ano de 2020 ou posterior e com o máximo de 

30.000km e de 3 (três) viaturas ligeiras de 9 
lugares, de propulsão a gasóleo, com matrícula 
do ano de 2020 ou posterior e com máximo de 
60.000km 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
 
Valor do preço base do procedimento: 214,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34000000 
Valor: 214,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 56343/DCA/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 30 dias 
Previsão de renovações? Não 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Contratação e Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150330 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
http://pt.vortal.biz/. 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 18 : 00 do 6 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: Preço global da proposta 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150330 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/24 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 

PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Ricardo Jorge Colaço Leão 
Cargo: Presidente 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1228/2022 

 
REQUALIFICAÇÃO DA URBANIZAÇÃO DA 

QUINTA DA AREEIRA - FASE 1, CAMARATE 
 
Aviso de prorrogação de prazo do Anúncio de 
procedimento n.º 7325/2022, de 2022-06-08, com 
ID 415315856. 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Município 
de Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: 
Departamento de Ambiente 
Endereço: Rua do Funchal, 49 
Código postal: 2674 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Telefone: 211150708 
Fax: 211150718 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: da_empreitadas@cm-
loures.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 6 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/23 
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17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Ana Isabel Gomes Espada 
Cargo: Técnico Superior 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 

AVISO n.º 12868/2022 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA DA DELIMITAÇÃO DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DO ZAMBUJEIRO - 

SANTO ANTÃO DO TOJAL - LOURES 
 

Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 148.º, 
conjugado com o disposto no n.º 2, do artigo 89.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos 
do Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, que a Câmara 
Municipal de Loures, na sua 17.ª reunião 
ordinária, realizada em 25 de maio de 2022, 
deliberou por unanimidade submeter a discussão 
pública a proposta de delimitação da Unidade de 
Execução do Zambujeiro a desenvolver no 
sistema de "iniciativa dos interessados", fixando o 
prazo de 20 dias úteis, com início a partir do 5.º 
dia útil após a publicação deste Aviso no Diário 
da República. 

Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, sito na Rua Ilha da Madeira, n.º 4, 
r/c, em Loures, todos os dias úteis das 09:00 às 
16:00 horas. 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução do 
Zambujeiro. As participações devem ser 
entregues pessoalmente ou remetidas por correio 
para o Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, na Rua Ilha da Madeira, n.º 4 r/c, 
2674-501 Loures, ou para o endereço de correio 
eletrónico da Divisão de Planeamento 
Urbanístico: discussaopublica_dpu@cm-loures.pt 
31 de maio de 2022. - O Vereador, Nuno Ricardo 
Conceição Dias. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 123, de 28 de junho de 2022) 

AVISO n.º 12955/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO COM VÁRIOS 
ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA A 

EDUCAÇÃO 
 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 
de junho de 2022, com Ana Cristina Lourenço 
Cardoso dos Santos, Carla Alexandra Luís 
Moreira Silvestre, Carla Marisa Martins Chaves, 
Ana Catarina Mendes de Oliveira Gonçalves, 
Bruno Miguel de Freitas Pereira, Sara Margarida 
dos Santos Amaro Silva, Vera Lúcia Jorge 
Barreira Pereira, Frederico Costa Araújo, Cláudia 
Filipa Paulino Catarino e Clara Marisa Lopes 
Marques, 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 13879/2021, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de 
2021. 
 
1 de junho de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 124, de 29 de junho de 2022) 
 
 

AVISO n.º 12956/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
FUNCIONAL GERAL 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 1 
de junho de 2022, com Miguel Ângelo Neto 
Estácio, na categoria de Assistente Operacional 
da carreira geral de Assistente Operacional, na 
4.ª posição remuneratória e nível remuneratório 4 
da Tabela Remuneratória Única, no seguimento 
do Aviso n.º 9086/2020, publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 105, de 16 de junho de 
2020. 
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1 de junho de 2022. - O Diretor do Departamento 
de Recursos Humanos, Carlos Santos. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 124, de 29 de junho de 2022) 
 
 

AVISO n.º 12957/2022 
 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE 
CLASSIFICAÇÃO DO MONUMENTO AOS 
MORTOS DA GRANDE GUERRA COMO 

MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL 
(MIM) 

 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, no âmbito das 
competências que lhe foram delegadas por 
Despacho n.º 551/2021, de 20/10/2021, torna 
público, nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, na 
redação atual, que a Câmara Municipal de Loures 
reunida em 21/07/2021, deliberou a abertura do 
procedimento de classificação do Monumento 
Mortos da Grande Guerra como Monumento de 
Interesse Municipal (MIM), ao abrigo do ponto 1, 
do Artigo 57.º do referido D.L. 
 
O monumento possui uma forte carga simbólica 
para o Município de Loures, enquanto 
homenagem aos mortos da Grande Guerra 
(1914-1918). Situa-se na Praça da Liberdade, no 
centro da cidade de Loures. 
 
O monumento será considerado "em vias de 
classificação" a partir da notificação da decisão 
de abertura do procedimento e fica abrangido 
pelas disposições legais em vigor, 
designadamente as constantes dos artigos 40.º a 
54.º do Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
 
2 de junho de 2022. - O Vereador, Nuno Ricardo 
Conceição Dias. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 124, de 29 de junho de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 

AVISO n.º 12958/2022 
 

ABERTURA DO PROCEDIMENTO DE 
CLASSIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA 

MERCEARIA SANTANA, EM SACAVÉM, COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL 

(MIM) 
 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, no âmbito das 
competências que lhe foram delegadas por 
Despacho n.º 551/2021, de 20/10/2021, torna 
público, nos termos do ponto 2 do artigo 9.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009 de 23 de outubro, na 
redação atual, que a Câmara Municipal de Loures 
reunida em 16/02/2022, deliberou a abertura do 
procedimento de classificação do Edifício da 
Mercearia Santana, em Sacavém, como 
Monumento de Interesse Municipal (MIM), ao 
abrigo do ponto 1, do Artigo 57.º do referido 
decreto-lei. 
 
A história da Mercearia Santana remonta aos 
anos 80 do século XIX. O edifício onde se 
instalou a mercearia, reformulado na década de 
1930, possui estuque policromos nas paredes, 
tetos em gesso, destacando-se no núcleo antigo 
de Sacavém pela sua fachada revestida a azulejo 
da Fábrica da Louça e elementos decorativos de 
inspiração Art Déco. 
 
O monumento será considerado "em vias de 
classificação" a partir da notificação da decisão 
de abertura do procedimento e fica abrangido 
pelas disposições legais em vigor, 
designadamente as constantes dos artigos 40.º a 
54.º do Lei n.º 107/2001, de 8 de setembro. 
 
2 de junho de 2022. - O Vereador, Nuno Ricardo 
Conceição Dias. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 124, de 29 de junho de 2022) 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7958/2022 

 
CP 15/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE GRUAS E 

GANCHOS HIDRÁULICOS DA MARCA 
PALFINGER 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R.Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: CP 15/2022 Prestação 
de Serviço para Manutenção e Reparação de 
Gruas e Ganchos Hidráulicos da marca 
PALFINGER 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
15/2022 Prestação de Serviço para Manutenção e 
Reparação de Gruas e Ganchos Hidráulicos da 
marca PALFINGER 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
 
Valor do preço base do procedimento: 100,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50114000 
Valor: 100,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 15/2022 

O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 12 meses 
Previsão de renovações? Sim 
Número máximo de renovações: 2 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/dashboard/ 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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Até às 17 : 00 do 9 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: Preço 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç.Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/24 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Nuno Ricardo da Conceição Dias 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7959/2022 

 
CP 13/2022 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA 
MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE CHASSIS 

MARCA IVECO 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R.Ilha Madeira,2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: CP 13/2022 Prestação 
de Serviço para Manutenção e Reparação de 
Chassis marca IVECO 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
13/2022 Prestação de Serviço para Manutenção e 
Reparação de Chassis marca IVECO 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 200,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50114000 
Valor: 200,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 13/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
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Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 12 meses 
Previsão de renovações? Sim 
Número máximo de renovações: 2 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/dashboard/ 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 9 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
120 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: preço 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 

 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç.Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/24 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Nuno Ricardo da Conceição Dias 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7961/2022 

 
CP 12/2022 - FORNECIMENTO CONTINUADO 

DE INERTES, DIVIDIDO EM 3 LOTES 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: Rua Ilha Madeira,2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 



 

 
N.º 10 

 

 
 

29 de JUNHO 
de 2022 

 
 
 
 

  23 

 
 

Designação do contrato: CP 12/2022-
Fornecimento Continuado de Inertes, dividido em 
3 lotes 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
12/2022-Fornecimento Continuado de Inertes, 
dividido em 3 lotes 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 117,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 14212000 
Valor: 117,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 12/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Sim 
Número máximo de lotes que podem ser 
adjudicados a um concorrente: 3 
Lote n.º 1 
Designação: Fornecimento Continuado de Tout-
venant 
Preço Base do lote: 70,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 14212000 
Lote n.º 2 
Designação: Fornecimento Continuado de Areão 
Preço Base do lote: 40,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 14212000 
Lote n.º 3 
Designação: Fornecimento Continuado de Areias, 
Britas e Pedra Enroncamento 
Preço Base do lote: 7,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 

Vocabulário principal: 14212000 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 12 meses 
Previsão de renovações? Sim 
Número máximo de renovações: 2 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: Rua Funchal-Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/sts/Login 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 9 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
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Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: Preço 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal Loures 
Endereço: Pça. Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/24 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Nuno Ricardo da Conceição Dias 
Cargo: Vogal do Conselho de Administração 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7975/2022 

 
CP 16/2022 - ALUGUER OPERACIONAL 26 
(VINTE E SEIS) VIATURAS, DIVIDIDO EM 7 

(SETE) LOTES 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R.Ilha Madeira,2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 

Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: CP 16/2022-Aluguer 
Operacional 26 (vinte e seis) Viaturas, 
dividido em 7 (sete) lotes 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
16/2022-Aluguer Operacional 26 (vinte e seis) 
Viaturas, 
dividido em 7 (sete) lotes 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 428,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60171000 
Valor: 428,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 16/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Sim 
Número máximo de lotes que podem ser 
adjudicados a um concorrente: 7 
Lote n.º 1 
Designação: 6 Viaturas "Tipo A" 
Preço Base do lote: 114,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60171000 
Lote n.º 2 
Designação: 6 Viaturas "Tipo B" 
Preço Base do lote: 70,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60171000 
Lote n.º 3 
Designação: 3 Viaturas "Tipo B" 
Preço Base do lote: 42,000.00 EUR 
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60171000 
Lote n.º 4 
Designação: 3 Viaturas "Tipo C" 
Preço Base do lote: 44,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60180000 
Lote n.º 5 
Designação: 2 Viaturas "Tipo C" 
Preço Base do lote: 34,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60180000 
Lote n.º 6 
Designação: 4 Viaturas "Tipo D" 
Preço Base do lote: 77,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60180000 
Lote n.º 7 
Designação: 2 Viaturas "Tipo D" 
Preço Base do lote: 47,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 60180000 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 36 meses 
Previsão de renovações? Não 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 

Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
Endereço desse serviço: R.Funchal,Fanqueiro 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/sts/Login 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
180 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: Preço 100% 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Sim 5 % 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pç.Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/22 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Nuno Ricardo da Conceição Dias 
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Cargo: Vogal Conselho Administração 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
7977/2022 

 
CP14/2022 - AQUISIÇÃO DE 2 (DUAS) 

VIATURAS PESADAS DE RECOLHA DE 
RESÍDUOS URBANOS DE RECOLHA 
LATERAL E COMPACTAÇÃO COM 

CAPACIDADE DE 23M3 E 
CORRESPONDENTES SERVIÇOS DE 

MANUTENÇÃO 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R.Ilha Madeira, 2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: CP14/2022-Aquisição de 
2 (duas) Viaturas Pesadas de Recolha de 
Resíduos Urbanos de Recolha Lateral e 
Compactação com capacidade de 23m3 e 
correspondentes Serviços de Manutenção 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Aquisição de 2 (duas) Viaturas Pesadas de 
Recolha de Resíduos Urbanos de Recolha Lateral 
e Compactação com capacidade de 23m3 e 
correspondentes Serviços de Manutenção 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 514,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34114000 
Valor: 514,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 14/2022 

O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 36 meses 
Previsão de renovações? Não 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
Aprovisionamento 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/sts/Login 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 30 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio 



 

 
N.º 10 

 

 
 

29 de JUNHO 
de 2022 

 
 
 
 

  27 

 
 

 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
180 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Sim 
Fatores 
Nome: preço 
Ponderação: 90 % 
Subfatores? Não 
Fatores 
Nome: prazo de garantia 
Ponderação: 10 % 
Subfatores? Não 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Sim 5 % 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Pçp Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/06/22 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Vogal do Conselho de Administração 
Cargo: Nuno Ricardo da Conceição Dias 
 
 (Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 121, de 24 de junho de 2022) 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 411/2022 

 

 

 

MINUTA TIPO 

DE 

AUTO DE TRANSFERÊNCIA 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ÓRGÃOS DAS FREGUESIAS DO CONELHO DE LOURES 

 

































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 385/2022 

 

 

 

MODELO TIPO 

DOS 

CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

JUNTAS DE FREGUESIAS DO CONELHO DE LOURES 
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