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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
23.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 31 de agosto de 2022 
 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  559911//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
ÀÀSS  AATTLLEETTAASS  DDAA  GGEESSLLOOUURREESS,,  CCHHEEIILLAA  
MMOORRAAIISS  VVIIEEIIRRAA  EE  MMAARRIIAA  BBEEAATTRRIIZZ  
GGOONNÇÇAALLVVEESS  EE  ÀÀ  SSUUAA  TTRREEIINNAADDOORRAA  CCHHIILLUUAA  
PPEEGGAADDOO,,  PPEELLOO  RREESSUULLTTAADDOO  OOBBTTIIDDOO  NNOOSS  
CCAAMMPPEEOONNAATTOOSS  EEUURROOPPEEUUSS  DDEE  NNAATTAAÇÇÃÃOO  
QQUUEE  DDEECCOORRRREERRAAMM  EEMM  RROOMMAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  
PPEELLOOSS  EELLEEIITTOOSS  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL    
  

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

ATLETAS DA GESLOURES 
 
Os Campeonatos Europeus de Natação 2022 
tiveram lugar em Roma entre 11 e 17 de agosto. 
 
Maria Beatriz Gonçalves e Cheila Morais Vieira, 
atletas da GesLoures, entraram em ação sexta-
feira, dia 12 de agosto, na prova de dueto livre e 
alcançaram a melhor prestação de sempre da 
Natação Artística Portuguesa, com o recorde de 
pontuação de 81,200 pontos. As atletas 
conseguiram, assim, ter acesso à Final de 
Duetos. O 9º lugar em que se posicionaram é, até 
à data, o melhor resultado na Natação Artística 
Portuguesa. 
 
Citando a selecionadora nacional, Sylvia 
Hernández, antes da prestação das atletas: «(…) 
pela primeira vez, na história da natação artística 
em Portugal, pretendemos entrar numa final do 
Europeu».  É com muito orgulho e satisfação que 
o Município de Loures vê este objetivo atingido, 
premiando o esforço e elevada capacidade 
técnica destas atletas da GesLoures e sua 
treinadora. 
 
Assim, a Câmara Municipal de Loures, reunida a 
31 de agosto de 2022, delibera saudar as atletas 
da GesLoures, Cheila Morais Vieira e Maria 
Beatriz Gonçalves, assim como a sua treinadora 
Chilua Pegado, pelo excelente resultado obtido 
nos Campeonatos Europeus de Natação que 
decorreram em Roma. 
 

Loures, 23 de agosto de 2022 
  

Os eleitos da Câmara Municipal 
 

(…) 
 
O presente voto, a ser aprovado, deve ser 
remetido à GesLoures, às atletas e respetiva 
treinadora. 
  
  ((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  559922//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  LLOOUUVVOORR  AAOO  
PPAARRAACCAANNOOÍÍSSTTAA  NNOORRBBEERRTTOO  MMOOUURRÃÃOO,,  PPEELLOO  
SSEEUU  PPEERRCCUURRSSOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  EE  
EEXXCCEELLEENNTTEESS  RREESSUULLTTAADDOOSS  AALLCCAANNÇÇAADDOOSS,,  
AAPPRREESSEENNTTAADDOO  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
EELLEEIITTOO  PPEELLOO  CCHHEEGGAA  
    

VOTO DE LOUVOR 
 

AO PARACANOÍSTA NORBERTO MOURÃO 
 
Norberto dos Anjos Teixeira Mourão nasceu em 
Vila Real, Trás-os-Montes, a 29 de outubro de 
1980, mas cedo se mudou para Camarate, em 
Loures.  
 
Hoje reside novamente na sua terra natal – 
apesar de passar a maior parte do tempo em 
Montemor-o-Velho, onde treina diariamente no 
Centro de Alto Rendimento – mas a maior parte 
da sua vida foi passada em Camarate e é com 
referência a esta nossa freguesia que surgem 
grande parte das suas memórias. 
 
Aos 19 anos tornou-se pasteleiro por influência do 
irmão e aos 28 teve um acidente que lhe tirou as 
duas pernas. Três anos mais tarde conheceu por 
acaso a canoagem, com o objetivo de fortalecer 
os braços e dedicou-se completamente a ela. 
 
O atleta do Sporting Club de Portugal participou 
nas primeiras provas em 2011, seguidas de um 
longo período sem que o tão desejado sucesso 
desportivo aparecesse, apesar de ter estado 
inclusive integrado no Projeto Rio 2016, a 
primeira integração da Canoagem Portuguesa no 
desporto adaptado, depois de confirmada a 
presença da modalidade nos Jogos do Rio 2016. 
 
Em 2018, Norberto Mourão decidiu tomar uma 
opção de risco, mas que se revelou acertada; 
mudou-se do caiaque para a canoa, abdicando de 
sete anos de trabalho para se dedicar em 
exclusivo à nova embarcação. 

DELIBERAÇÕES 
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A aposta não podia ter sido mais acertada e logo 
em 2019 foi medalha de bronze no Europeu e a 
prata no Mundial em 200 metros VL2. O ano 
seguinte trouxe mais uma medalha de prata na 
Taça do Mundo mas o melhor de Norberto 
Mourão estava guardado para 2021: prata na 
Taça do Mundo, ouro no Campeonato da Europa, 
bronze nos Jogos Paralímpicos de Tóquio’2020 (a 
canoagem teve a sua estreia paralímpica nos 
Jogos Paralímpicos de Tóquio’2020, sendo a 
modalidade é exclusiva para atletas com 
deficiência motora) e bronze no Campeonato do 
Mundo, última prova de uma época claramente de 
sonho. 
 
Já este ano nos Mundiais, em Halifax, no 
Canadá, foi medalha de bronze, feito que voltou a 
repetir nos Europeus Multidesportos que 
decorreram durante este mês de agosto que, em 
Munique, na Alemanha. 
 
Assim, e pelo exposto, o eleito do Partido 
CHEGA, reunido nesta Câmara Municipal, propõe 
que seja atribuído um Voto de Louvor ao 
paracanoísta Norberto Mourão, pelo seu percurso 
desportivo e excelentes resultados alcançados, 
desejando que todas as competições futuras 
continuem a espelhar o seu empenho e 
dedicação ao desporto. 
 
Loures, 31 de agosto de 2022 
 

O Vereador eleito pelo CHEGA na Câmara 
Municipal de Loures 

 
(…) 

 
O presente voto a ser aprovado deverá ser 
remetido:  
 
− Ao atleta Norberto Mourão; 

 
−  GesLoures;  

 
− Comunicação social local e nacional.  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

AATTAA  DDAA  2200ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0077..0066  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  NNuunnoo  RRiiccaarrddoo  CCoonncceeiiççããoo  DDiiaass,,  
NNeellssoonn  CCééssaarr  GGoonnççaallvveess  BBaattiissttaa,,  PPaauulloo  JJoorrggee  
PPiitteeiirraa  LLeeããoo,,  OOlláávviioo  CCééssaarr  SSooaarreess  ddaa  SSiillvvaa  ee  
MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  PPiinnaa  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  eessttaaddoo  
pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
AATTAA  DDAA  2211ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0077..2200  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  PPaauulloo  JJoorrggee  PPiitteeiirraa  LLeeããoo,,  BBrruunnoo  
MMiigguueell  ddee  OOlliivveeiirraa  NNuunneess,,  AAnnttóónniioo  MMaannuueell  
LLooppeess  MMaarrcceelliinnoo,,  OOlláávviioo  CCééssaarr  SSooaarreess  ddaa  SSiillvvaa  
ee  MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  PPiinnaa  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  
eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  
aattaa))  
  
  
  
AATTAA  DDAA  22ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0077..2211  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  BBrruunnoo  MMiigguueell  ddee  OOlliivveeiirraa  NNuunneess,,  
AAnnttóónniioo  MMaannuueell  LLooppeess  MMaarrcceelliinnoo,,  OOlláávviioo  
CCééssaarr  SSooaarreess  ddaa  SSiillvvaa  ee  MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  
PPiinnaa  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  
rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
AATTAA  DDAA  33ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0088..1100  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
PPaauullaa  AAlleexxaannddrraa  FFlloorraa  ddaa  CCoossttaa  MMaaggaallhhããeess  
BBeerrnnaarrddoo  ee  ooss  sseennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  GGoonnççaalloo  
FFiilliippee  VViinnttéémm  CCaarrooççoo,,  VVaassccoo  AAnnttóónniioo  PPiinnhhããoo  
RRaammooss  TTeelleess  TToouugguuiinnhhaa,,  OOlláávviioo  CCééssaarr  SSooaarreess  
ddaa  SSiillvvaa  ee  MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  PPiinnaa  ppoorr  nnããoo  
tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  
rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554411//22002222  --  
RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  DDEECCIISSÃÃOO  DDEE  RREECCUURRSSOO  
HHIIEERRÁÁRRQQUUIICCOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSIIAADDAAPP  ––  
BBIIÉÉNNIIOO  22001199//22002200,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
  
(Aprovada com 7 (sete) votos a favor e 4 
(quatro) votos contra mediante escrutínio 
secreto) 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554422//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  1122ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito dos Empréstimos de Médio e Longo 

Prazo, existe a necessidade de dotar o 
orçamento da receita de passivos financeiros 
e, em contrapartida, dotar os investimentos 
previstos nomeadamente: Variante Interior de 
Loures, Requalificação Rua Avelar Brotero, 
Pavilhão da Escola Básica João Villaret, 
Escola Básica da Flamenga-Remodelação de 
Edifício, Acessos ao Centro Comunitário Stº 
António dos Cavaleiros, Muro Contenção na 
Rua Domingos José Morais, Intervenções em 
arruamentos no concelho; 
 

B. De acordo com a execução realizada e 
prevista, é preciso proceder a reajustamentos 
nas Grandes Opções do Plano (GOP’s) e 
Orçamento da Despesa, que se encontram 
compensadas entre si, nomeadamente: 
Aquisição de Edifícios, Encargos de cobrança, 
Aquisição de monoblocos para a EB nº 1 
Bobadela. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, 
de 22 de fevereiro, na redação vigente, aprovar a 
12.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  
ccoonnttrraa  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  
CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 12ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 
e Opções do Plano 2022-2026, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554433//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  JJOOÃÃOO  
VVIILLLLAARREETT,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
265/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
1.450.000,00€ (um milhão e quatrocentos e 
cinquenta mil euros), alusivo à execução do 
“Pavilhão da Escola Básica João Villaret”, pelo 
prazo de 12 anos, enquadrado dentro dos 
limites da dívida total do Município definidos 
na Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
459/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
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D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo); 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
459/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000559/991) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  ooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  DDiiaass))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554444//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  VVAARRIIAANNTTEE  IINNTTEERRIIOORR  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
263/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
3.700.000,00€ (três milhões e setecentos mil 
euros), alusivo à execução da “Variante 
Interior de Loures”, pelo prazo de 12 anos, 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
454/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo); 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
454/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 



 

 
N.º 17 

 

 
 

1 de SETEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  9 

 
 

constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000561/091) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  DDiiaass))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554455//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  VVIIAASS  DDEE  AACCEESSSSOO  AAOO  CCEENNTTRROO  
CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  PPIISSCCIINNAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  

 
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
267/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
1.211.000,00€ (um milhão e duzentos e onze 
mil euros), alusivo à execução dos “Acessos 
ao Centro Comunitário de Santo António dos 
Cavaleiros e Piscinas – Vias”, pelo prazo de 
12 anos, enquadrado dentro dos limites da 
dívida total do Município definidos na Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
458/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo); 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
459/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000556/491) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 

 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CChheeggaa..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  
nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNuunnoo  DDiiaass))  

 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554466//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  DDAA  FFLLAAMMEENNGGAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
266/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
2.210.000 euros (dois milhões e duzentos e 
dez mil euros), alusivo à execução da 
“Remodelação do edifício da Escola Básica da 
Flamenga”, pelo prazo de 12 anos, 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 
de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
452/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo);  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 

recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
459/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000562/991) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  
ppeelloo  CChheeggaa..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  
nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNuunnoo  DDiiaass))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554477//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  RREEPPAAVVIIMMEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  AARRRRUUAAMMEENNTTOOSS  
NNAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
270/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
1.500.210,00€ (um milhão, quinhentos mil e 
duzentos e dez euros), alusivo à execução da 
“Repavimentação de arruamentos nas 
freguesias do concelho” de acordo com os 
valores por freguesia ali descritos, pelo prazo 
de 12 anos, enquadrado dentro dos limites da 
dívida total do Município definidos na Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
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deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
455/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo).  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
459/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000563/791) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  DDiiaass))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554488//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  MMUURROO  DDEE  CCOONNTTEENNÇÇÃÃOO  NNAA  RRUUAA  DDOOMMIINNGGOOSS  
JJOOSSÉÉ  MMOORRAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
269/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
1.000.000,00€ (um milhão de euros), alusivo à 
execução do “Muro de contenção na Rua 
Domingos José Morais”, pelo prazo de 12 
anos, enquadrado dentro dos limites da dívida 
total do Município definidos na Lei n.º 73/2013, 
de 3 de setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
457/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 
diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo); 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
457/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
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constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000560/291) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  DDiiaass))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  554499//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  DDEE  MMÉÉDDIIOO  EE  LLOONNGGOO  PPRRAAZZOO  
––  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  RRUUAA  AAVVEELLAARR  BBRROOTTEERROO  
((LLIIGGAAÇÇÃÃOO  LLOOUURREESS  AAOO  BBAARRRROO)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:   
 
A. Na 16.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, realizada em 11 de maio de 2022, 
foi aprovada a proposta deliberativa n.º 
264/2022, que autorizou a abertura de 
procedimento referente ao empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao valor máximo de 
1.800.000,00€ (um milhão e oitocentos mil 
euros), alusivo à execução da “Requalificação 
da Rua Avelar Brotero (ligação Loures ao 
Barro)”, pelo prazo de 12 anos, enquadrado 
dentro dos limites da dívida total do Município 
definidos na Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro; 
 

B. Na 10.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 28 de julho 
de 2022, sob proposta da Câmara Municipal 
de Loures aprovada na 21.ª reunião ordinária, 
deste órgão municipal, realizada em 20 de 
julho de 2022, foi autorizada a adjudicação da 
contratação do empréstimo de médio e longo 
prazo supra melhor identificado, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., nas condições 
descritas na proposta de deliberação n.º 
453/2022; 
 

C. Após a deliberação supra identificada, e no 
âmbito da comunicação da adjudicação às 

diversas entidades, foram solicitadas, à CGD - 
Caixa Geral de Depósitos, S.A., as cláusulas 
contratuais inerentes à formalização da 
contratação autorizada; 
 

D. As cláusulas contratuais enviadas, bem como 
o plano financeiro (previsional) em anexo às 
mesmas, foram objeto de análise pelos 
serviços da CGD - Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. e da Câmara Municipal de Loures (vd. 
informação do DPFA em anexo). 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da deliberação tomada na 10.ª sessão 
extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 28 de julho de 2022, sob 
proposta da Câmara Municipal de Loures 
aprovada na 21.ª reunião ordinária, deste órgão 
municipal, realizada em 20 de julho de 2022, que 
recaiu sobre a proposta de deliberação n.º 
459/2022, a aprovação das cláusulas contratuais 
constantes da minuta “CONTRATO DE 
EMPRÉSTIMO” (ref.ª 2595/000558/091) junta em 
anexo. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
NNuunnoo  DDiiaass))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Caixa Geral de 
Depósitos, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555500//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  0033  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002222  QQUUEE  
AAPPRROOVVOOUU::  --  AASS  RREETTIIFFIICCAAÇÇÕÕEESS  DDOO  MMAAPPAA  DDEE  
QQUUAANNTTIIDDAADDEESS,,  EESSTTIIMMAATTIIVVAA  EE  OORRÇÇAAMMEENNTTOO,,  
CCRROONNOOGGRRAAMMAA  FFIINNAANNCCEEIIRROO  EE  DDEESSEENNHHOO;;  --  AA  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  BBAASSEE;;  --  AA  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  PPEEÇÇAASS  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  PPAARRAA  AAPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
PPRROOPPOOSSTTAASS;;  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
““RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
QQUUIINNTTAA  DDAA  AARREEEEIIRRAA  --  FFAASSEE  11  CCAAMMAARRAATTEE  
((PPRROOCCºº  NNºº  5522//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. O Município de Loures pretende proceder à 

requalificação dos espaços verdes e espaço 
público, em geral, da Urbanização da Quinta 
da Areeira, intervencionando e requalificando 
os espaços exteriores, tipologias de 
arruamentos, melhoria das condições de 
acessibilidade pedonal e obras coercivas da 
urbanização; 
 

B. Na sequência da análise dos erros e omissões 
no âmbito do procedimento de formação do 
contrato de empreitada designado 
“Requalificação da Urbanização da Quinta da 
Areeira - Fase 1 – Camarate” - Processo n.º 
52/DA, entendeu o júri, de acordo com o 
parecer da equipa projetista, aceitar as 
questões analisadas, conforme informação n.º 
105/DA/AIE, de 28 de julho de 2022 e projeto 
de execução retificado, em anexo; 
 

C. As alterações propostas configuram uma 
alteração do preço base do procedimento 
decorrente da retificação efetuada ao projeto 
de execução, configurando uma atualização 
do valor do procedimento para 759.735,76€ 
(setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos 
e trinta e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos); 
 

D. Verificada a excecionalidade e a urgência na 
aprovação das retificações efetuadas ao 
projeto de execução e consequentemente 
alteração do preço base, foi o mesmo por mim 
aprovado, por despacho datado de 03 de 
agosto de 2022, ao abrigo e nos termos 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, devendo a referida 
aprovação ser ratificada pela câmara 
municipal, na primeira reunião após a sua 

prática, na qualidade de órgão competente 
para a decisão de contratar. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 
40.º, do n.º 3 do artigo 47.º, da alínea b) do n.º 5 
do artigo 50.º e do n.º 1 e 4 do artigo 64.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, e 
ainda, da alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 
3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual e alínea b) 
do n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 
de 8 de junho, ratificar: 
 
1. A aprovação das retificações do mapa de 

quantidades (retificação das fls. 365 a 371), 
estimativa e orçamento (retificação das fls. 358 
a 364), cronograma financeiro (retificação da 
fl. 444) e desenho 09 da peça 
BALDIOS_PEX_QAR_R2 que passa a ter a 
designação BALDIOS_PEX_QAR_R3 
(retificação da fl. 217), em anexo; 

2. A aprovação da alteração do preço base do 
procedimento da empreitada da 
Requalificação da Urbanização da Quinta da 
Areeira – Fase 1 – Camarate, o qual se 
propõe retificar de 745.082,36€ (setecentos e 
quarenta e cinco mil, oitenta e dois euros e 
trinta e seis cêntimos) para 759.735,76€ 
(setecentos e cinquenta e nove mil, setecentos 
e trinta e cinco euros e setenta e seis 
cêntimos); 

3. A aprovação das peças do procedimento: o 
anúncio, o programa de concurso (retificação 
da fl. 491) e o caderno de encargos 
(retificação da fl. 452) no que respeita 
exclusivamente ao valor base atualizado; 

4. A prorrogação do prazo para apresentação 
das propostas nos termos do disposto no n.º 1 
e 4 do artigo 64.º do Código dos Contratos 
Públicos, por 15 dias, contados da data de 
envio do respetivo anúncio para publicação 
em Diário da República, atendendo às 
alterações das peças do procedimento, com 
notificação a todos os interessados e alteração 
de anúncio de procedimento. 

 
Loures, 11 de agosto de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555511//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  0088  DDEE  AAGGOOSSTTOO  DDEE  22002222  QQUUEE  
AAPPRROOVVOOUU::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  CCOOMM  AA  UUNNIISSEELLFF,,  
SSOOCCIIEEDDAADDEE  DDEE  RREESSTTAAUURRAANNTTEESS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
EE  PPRRIIVVAADDOOSS,,  SS..AA,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  CCOONNTTIINNUUAADDOO  DDEE  
RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  EE  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  KKIITTSS  
DDEESSCCAARRTTÁÁVVEEIISS,,  NNOOSS  RREEFFEEIITTÓÓRRIIOOSS  EE  
JJAARRDDIINNSS  DDEE  IINNFFÂÂNNCCIIAA  EE  DDAASS  EESSCCOOLLAASS  DDOO  
EENNSSIINNOO  BBÁÁSSIICCOO  EE  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIOO  DDOO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  NNºº..  
5566..880033//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal, foi instruído e lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, desenvolvido sob o n.º de 
processo 56803/DCA/2022, tendente à 
celebração de contrato para “prestação de 
serviços de fornecimento continuado de 
refeições transportadas a quente e com 
confeção local para crianças/alunos e adultos 
e fornecimento de kits descartáveis, nos 
refeitórios dos jardins-de-infância e das 
escolas do ensino básico e secundário do 
Município de Loures”. 
 

B. No decurso do prazo estabelecido para o 
efeito, a entidade convidada, a UNISELF – 
Sociedade de restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., apresentou a sua proposta, 
tendo os serviços procedido à análise da 
mesma e elaborado o respetivo 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 UNISELF – Sociedade de 
restaurantes Públicos e Privados, S.A.;  
 

D. Na qualidade de Presidente da Câmara 
Municipal em Exercício e mediante decisões 
por mim tomadas, em dezoito de agosto, foi 
aprovado o projeto de decisão de adjudicação, 
com a inerente adjudicação da proposta da 
UNISELF – Sociedade de restaurantes 
Públicos e Privados, S.A. 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 sob os números 1 a 3); 
 

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 assunto, tendo 
presente a data de 01 de setembro de 2022 
para o início previsto de produção de efeitos 
do contrato a necessária tramitação 
administrativa de ordem processual. 
 

G. Em todo o caso, encontra-se previsto nas 
peças deste procedimento que, na 
eventualidade do visto do Tribunal de Contas 
no que concerne ao processo principal que 
está a decorrer em paralelo (concurso público 
internacional) ocorrer antes do dia 1 de 
setembro de 2022, não haver sequer lugar à 
celebração do atual contrato previsto por 
inutilidade superveniente do mesmo, ou se já 
tiver havido celebração, não produzir 
quaisquer efeitos.   
 

H. 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); 
 

I. 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 H.; 

 
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 56803/DCA/2022, tendente à 
celebração de contrato para “prestação de 
serviços de fornecimento continuado de refeições 
transportadas a quente e com confeção local para 
crianças/alunos e adultos e fornecimento de kits 
descartáveis, nos refeitórios dos jardins-de-
infância e das escolas do ensino básico e 
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secundário do Município de Loures” 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 à Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, bem como ao abrigo 
do disposto nos artigos 73.º, 76.º, 98.º e número 1 
do artigo 125.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos (na sua redação atual), o seguinte:  
 
− Ratificar o ato de aprovação do projeto de 

decisão de adjudicação, com a inerente 
adjudicação da proposta da UNISELF – 
Sociedade de restaurantes Públicos e 
Privados, S.A., bem como ratificar o ato de 
aprovação da minuta do contrato a celebrar 
entre a UNISELF – Sociedade de restaurantes 
Públicos e Privados, S.A. e o Município de 
Loures, atos esses praticados pela Presidente 
da Câmara Municipal em Exercício em 18 de 
agosto de 2022. 

 
(…) 
 
Loures, 24 de agosto de 2022 
                                                

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  ooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a UNISELF – 
Sociedade de restaurantes Públicos e Privados, 
S.A., está disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição.  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555522//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  AASS  
IINNEERREENNTTEESS  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÕÕEESS,,  PPOORR  LLOOTTEESS;;  --  
AASS  MMIINNUUTTAASS  DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS;;  RREEFFEERREENNTTEE  
ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  ““CCOONNTTRROOLLOO  
SSUUSSTTEENNTTÁÁVVEELL  DDEE  CCHHEEIIAASS  NNAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDAA  
PPÓÓVVOOAA  EE  RRIIOO  DDEE  LLOOUURREESS””  ((PPRROOCC..  5544//DDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNEELLSSOONN  
BBAATTIISSTTAA  
  
Considerando que:  
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação 

que recaiu sobre a Proposta de Deliberação 
n.º 367/2022, na 18.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 08 de junho 
de 2022, foi lançado o procedimento por 
concurso público simplificado para a formação 
do contrato de empreitada de obras públicas 
designado “Controlo Sustentável de Cheias na 
Ribeira da Póvoa e Rio de Loures” – Processo 
n.º 54/DA, nos termos do disposto pelos 
artigos 2.º e 9.º a 16.º da Lei n.º 30/2021, de 
21 de maio (que aprovou medidas especiais 
de contratação pública e alterou o Código dos 
Contratos Públicos) e pelo Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua redação em 
vigor; 
 

B. O procedimento em referência foi publicitado 
no Diário da República, II Série, n.º 120, de 23 
de junho de 2022, através do anúncio do 
procedimento n.º 7873/2022;  
 

C. O prazo para entrega das propostas foi 
prorrogado, conforme deliberação do júri do 
procedimento no exercício das respetivas 
competências e em resposta às legítimas 
solicitações dos interessados, tendo a mesma 
sido publicitada no Diário da República, II 
Série, n.º 134, de 13 de julho de 2022, através 
do aviso de prorrogação de prazo n.º 
1360/2022 (cf. Ata de reunião de júri anexa à 
presente proposta);  
 

D. O júri constituído para condução do presente 
procedimento procedeu à publicitação das 
listas dos concorrentes na plataforma 
eletrónica de contratação pública, nos termos 
do n.º 1 do artigo 138.º do CCP; 
 

E. Findo o prazo para a apresentação das 
propostas, o referido órgão colegial procedeu 
à abertura, análise, avaliação e ordenação das 
propostas apresentadas pelos concorrentes; 
 

F. No exercício das suas competências nos 
termos do disposto no artigo 146.º do CCP, o 
júri elaborou o Relatório Preliminar, que se 
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anexa e aqui se dá para os devidos e legais 
efeitos por integralmente reproduzido e como 
fazendo parte integrante da presente proposta;  
 

G. Ao abrigo do disposto pelo artigo 147.º do 
CCP e do artigo 14.º da Lei n.º 30/2021, de 21 
de maio, o Relatório Preliminar foi submetido a 
audiência prévia, pelo prazo de 5 dias úteis, 
de todos os concorrentes;  
 

H. Em sede de audiência prévia, veio a 
concorrente Rota Certa, Lda., pronunciar-se, 
nos termos do documento que se anexa e aqui 
se dá para os devidos e legais efeitos por 
integralmente reproduzido e como fazendo 
parte integrante da presente proposta;  
 

I. Concluído o prazo de audiência prévia escrita 
dos concorrentes, procedeu o júri do 
procedimento à análise da pronúncia referida 
no considerando H., tendo considerado pela 
improcedência da mesma nos termos e com 
os fundamentos explanados no Relatório Final 
– que se anexa e aqui se dá para os devidos e 
legais efeitos por integralmente reproduzido e 
como fazendo parte integrante da presente 
proposta – e preservando o teor, as 
conclusões e a ordenação das propostas do 
Relatório Preliminar;  
 

J. Foram elaboradas as minutas dos contratos, 
que se anexam à presente proposta, as quais 
carecem de aprovação do órgão competente 
para a decisão de contratar; 
 

K. Foi elaborada a informação GAP/RG, datada 
de 26 de agosto de 2022 (E/117154/2022), 
que aqui se dá para os devidos e legais efeitos 
por integralmente reproduzida e como fazendo 
parte integrante da presente proposta, a qual 
propõe a aprovação do Relatório Final de 
análise das propostas e a consequente 
adjudicação da empreitada, por lotes; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação em vigor, bem como nos números 
3 e 4 do artigo 148.º, no n.º 1 do artigo 73.º, no 
artigo 76.º, no n.º 1 do artigo 98.º, no n.º 2 do 
artigo 102.º e no artigo 109.º, todos do CCP, na 
sua redação em vigor, 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, aprovar:  
 

1. O Relatório Final de análise das propostas, 
elaborado no âmbito do presente 
procedimento, em anexo; 
 

2. A adjudicação da Empreitada designada 
Controlo Sustentável de Cheias na Ribeira 
da Póvoa e Rio de Loures – Processo n.º 
54/DA, por lotes, nos seguintes termos:  
a. Lote 1 – à concorrente Construções 

Pragosa, S.A., pelo valor de € 
1.997.930,89 € (um milhão novecentos e 
noventa e sete mil, novecentos e trinta 
euros e oitenta e nove cêntimos), acrescido 
do valor de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da sua proposta, do Programa, do 
Caderno de Encargos e das demais peças 
do procedimento, com o prazo de 
execução de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias;  

b. Lote 2 – à concorrente AdvancedGreen – 
Engenharia Natural e Urbana, Lda. pelo 
valor de € 894.948,60 € (oitocentos e 
noventa e quatro mil, novecentos e 
quarenta e oito euros e sessenta cêntimos), 
acrescido do valor de IVA à taxa legal em 
vigor, nos termos da sua proposta, do 
Programa, do Caderno de Encargos e das 
demais peças do procedimento, com o 
prazo de execução de 365 (trezentos e 
sessenta e cinco) dias;  

c. Lote 3 – à concorrente Ressa, S.A, pelo 
valor de 1.712.091,25 € (um milhão 
setecentos e doze mil e noventa e um 
euros e vinte e cinco cêntimos), acrescido 
do valor de IVA à taxa legal em vigor, nos 
termos da sua proposta, do Programa, do 
Caderno de Encargos e das demais peças 
do procedimento, com o prazo de 
execução de 365 (trezentos e sessenta e 
cinco) dias;  

3. Aprovação das minutas dos contratos em 
anexo.  

 
Loures, 26 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas dos Contratos 
entre o Município de Loures e a Construções 
Pragosa, S.A., o Município de Loures e a 
AdvanceGreen – Engenharia Natural e Urbana, 
Lda. e o Município de Loures e a Ressa, S.A, 
estão disponibilizadas em Anexo nas páginas 
finais da presente edição.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555533//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS;;  --  AA  
MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº..  
220055//22001188,,  NNOO  QQUUEE  SSEE  RREEFFEERREE  ÀÀ  CCLLÁÁUUSSUULLAA  
SSÉÉTTIIMMAA  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS;;  RREEFFEERREENNTTEE  
ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEGGUULLAARRIIZZAAÇÇÃÃOO  
FFLLUUVVIIAALL  EE  CCOONNTTRROOLLEE  DDEE  CCHHEEIIAASS  DDAA  
RRIIBBEEIIRRAA  DDOO  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
11664433//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência do concurso limitado por prévia 

qualificação, com publicidade internacional, foi 
adjudicada a proposta apresentada por DST - 
Domingos da Silva Teixeira, SA para execução 
da empreitada tendo por objeto a 
“Regularização Fluvial e Controlo de Cheias 
da Ribeira do Prior Velho”, tendo o contrato nº 
205/2018 sido celebrado em 19-06-2018, e a 
empreitada consignada a 23-04-2019; 
 

B. A empreitada Regularização Fluvial e Controlo 
de Cheias da Ribeira do Prior Velho em 
assunto terminou no dia 30/04/2022; 
 

C. A empreitada não se encontra recebida 
provisoriamente, porquanto existem 
reclamações das construções na envolvente 
que se encontram em fase de avaliação e em 
fase de encerramento; 
 

D. Foi formulado, pela Entidade Executante, o 
pedido de revisão extraordinária de preços, no 
âmbito do Decreto lei nº36/2022 de 20 de maio 
de 2022; 
 

E. A entidade executante formulou o seu pedido 
de revisão extraordinária de preços dentro do 
prazo legal estabelecido para o feito; 
 

F. No pedido formulado é apresentada a 
fundamentação da verificação dos 
pressupostos de elegibilidade do pedido de 
acordo com nº 1 do artigo 3º do Decreto-Lei nº 
36/2022, concluindo-se assim que o pedido 
era elegível; 

G. A Entidade Executante veio requerer a revisão 
extraordinária de preços da empreitada 
majorada por 2, sendo a revisão calculada 
com base no cronograma ajustado à produção 
real da empreitada; 
 

H. Foi analisada a fundamentação apresentada, 
não podendo a mesma ser aceite dado não 
cumprir o disposto na alínea b) do ponto 3 do 

artigo 3º do Decreto-Lei nº 36/2022 de 20 de 
maio; 
 

I. É obrigação legal do Dono de Obra apresentar 
uma das opções legalmente previstas no 
âmbito das alíneas a) a c) do nº3 do mesmo 
artigo, considera-se que deverá o valor de 
revisão de preços ser majorado pelo 
coeficiente 1,10 e considerado para efeitos de 
cálculo o Cronograma Financeiro 
correspondente à sua última versão atualizada 
e aprovada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º do Decreto-Lei nº 
18/2008, de 29.01, com a redação conferida pelo 
Decreto-Lei nº 214-G/2015, de 02.10, e do artigo 
13º, nºs 2 e 3 do Decreto-Lei nº 6/2004, de 06.01, 
na sua versão originária por força do artigo 6º do 
Decreto-Lei nº 73/2021, de 18.08, bem como das 
alíneas f) e b) do nº 1 do artigo 33º e do artigo 
34º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro: 
 
1. Aprovar a fórmula de revisão extraordinária de 

preços para a empreitada “Regularização 
Fluvial e Controlo de Cheias da Ribeira do 
Prior Velho”, majorando por 1,10 o coeficiente 
Ct nos termos e para os efeitos do disposto na 
alínea b) do ponto 3 do artigo 3º do Decreto-
Lei nº 36/2022, de 20 de maio; 
 

2. Realizar a respetiva Modificação Objetiva ao 
contrato nº 205/2018, no que se refere à 
cláusula sétima de revisão de preços, sendo 
este cálculo oportunamente efetuado aquando 
da publicação dos índices definitivos de 
revisão de preços. 

 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 

 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555544//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  
EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  PPRREEÇÇOOSS;;  --  AA  
MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº..  
113333//22002200,,  NNOO  QQUUEE  SSEE  RREEFFEERREE  ÀÀ  CCLLÁÁUUSSUULLAA  
SSÉÉTTIIMMAA  DDAA  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS;;  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  DDAA  FFLLAAMMEENNGGAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº  11007700--
GG//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando: 

A. Que a adjudicatária FERREIRA - 
CONSTRUÇÃO, S.A apresentou pedido de 
revisão de preços extraordinária, no âmbito da 
empreitada denominada “Escola Básica da 
Flamenga – Remodelação do Edifício”, em St.º 
António dos Cavaleiros; 

B. Que da apreciação do pedido pelo Dono da 
Obra, a pretensão do adjudicante apresenta a 
fundamentação dos pressupostos de 
admissibilidade e elegibilidade aplicáveis de 
acordo com o n.1 do art.º 3 do DL 36/2022 de 
02/05 conforme expresso no conteúdo da 
informação n.º 214/DO/PB, a qual propôs 
acolher a pretensão do requerente; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
102º, 109º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do 
artigo 379º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), na sua atual redação: 
1. A aprovação da fórmula de revisão de preços 

extraordinária nos moldes propostos pelo 
empreiteiro e conforme definida no pedido do 
empreiteiro, anexo à Informação nº 
214/DO/PB, de 2022.08.23, sendo o cálculo 
definitivo oportunamente efetuado após 
publicação dos índices definitivos de revisão 
de preços; 

2. Realizar a respetiva Modificação Objetiva ao 
contrato 133/2020, no que se refere à cláusula 
sétima de revisão de preços, transmitido por 
via de cessão da posição contratual pelo 
contrato 102/2022 à empresa FERREIRA – 
CONSTRUÇÃO, SA. 

 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555555//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPEEDDIIDDOO  DDEE  
RREEEEQQUUIILLÍÍBBRRIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO,,  BBEEMM  CCOOMMOO  OO  
MMOONNTTAANNTTEE  PPEETTIICCIIOONNAADDOO,,  NNOO  VVAALLOORR  DDEE  
115522..334433,,0000€€,,  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
RREEMMOODDEELLAAÇÇÃÃOO  DDOO  EEDDIIFFÍÍCCIIOO  DDAA  EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  DDAA  FFLLAAMMEENNGGAA  ((PPRROOCCºº..  NNºº  11007700--
GG//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando: 
 
A. Que a adjudicatária FERREIRA - 

CONSTRUÇÃO, S.A apresentou pedido de 
reequilíbrio financeiro na sequência da 
aprovação dos trabalhos que constituem a 
MOC 5, no âmbito da empreitada denominada 
“Escola Básica da Flamenga – Remodelação 
do Edifício”, em St.º António dos Cavaleiros, 
no valor de € 152.343,00; 
 

B. Que da apreciação do pedido pelo Dono da 
Obra, a pretensão tem fundamento e 
enquadramento legal conforme expresso no 
conteúdo da informação n.º 211/DO/PB, a qual 
propôs acolher o valor apresentado pelo 
empreiteiro, no montante de € 152.343,00. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
102º, 109º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do 
artigo 379º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), na sua atual redação: 
 
A. A aprovação do pedido de reequilíbrio 

financeiro apresentado, bem como o montante 
peticionado, no valor de € 152.343,00 (cento e 
cinquenta e dois mil, trezentos e quarenta e 
três euros), conforme identificados no pedido 
do empreiteiro, anexo à Informação nº 
211/DO/PB, de 2022.07.23. 

 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  ooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555566//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  
DDEE  PPRREEÇÇOOSS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA;;  --  AA  
MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  NNºº..  
333344//22002200,,  NNOO  QQUUEE  SSEE  RREEFFEERREE  ÀÀ  CCLLÁÁUUSSUULLAA  
SSÉÉTTIIMMAA  DDAA  RREEVVIISSÃÃOO  DDEE  PPRREEÇÇOOSS;;  
RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  PPAAVVIILLHHÃÃOO  
GGIIMMNNOODDEESSPPOORRTTIIVVOO  NNAA  EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  
JJOOÃÃOO  VVIILLLLAARREETT  ((PPRROOCCºº..  NNºº  11117755--GG//DDOOMM)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA,,  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
 
Considerando: 
 
A. Que a adjudicatária, TEIXEIRA PINTO E 

SOARES, S.A., apresentou pedido de revisão 
de preços extraordinária, no âmbito da 
empreitada denominada “Escola Básica João 
Villaret – Construção de Pavilhão 
Gimnodesportivo”, em Loures; 
 

B. Que da apreciação do pedido pelo Dono da 
Obra, a pretensão do adjudicante apresenta a 
fundamentação dos pressupostos de 
admissibilidade e elegibilidade aplicáveis de 
acordo com o n.1 do art.º 3 do DL 36/2022 de 
02/05 conforme expresso no conteúdo da 
informação n.º 215/DO/PB, a qual propôs 
acolher a pretensão do requerente. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
102º, 109º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 2 do 
artigo 379º, todos do D.L. 18/2008, de 29 de 
janeiro (CCP), na sua atual redação: 
 
1. A aprovação da fórmula de revisão de preços 

extraordinária nos moldes propostos pelo 
empreiteiro conforme definida no pedido do 
empreiteiro, anexo à Informação nº 
215/DO/PB, de 2022.08.23, sendo o cálculo 
definitivo oportunamente efetuado após 
publicação dos índices definitivos de revisão 
de preços; 
 

2. Realizar a respetiva Modificação Objetiva ao 
contrato 334/2020, no que se refere à cláusula 
sétima de revisão de preços. 

 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555577//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  
DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  
ZZAAMMBBUUJJAALL,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOO  PPOOSSTTOO  DDEE  VVIIGGIIAA  DDOO  
CCAABBEEÇÇOO  DDEE  MMOONNTTAACCHHIIQQUUEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

do Concelho durante a época mais crítica de 
incêndios rurais, período compreendido entre 
2022JUL01 e 2022SET30 e a que 
corresponde o nível IV de empenhamento do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR), torna-se necessário 
assegurar o funcionamento da rede de 
vigilância, estruturada com base num posto de 
vigia; 
 

B. Em Cabeço de Montachique existe um posto 
de vigia, equipamento da Câmara Municipal 
de Loures, o qual se encontra integrado na 
rede nacional de postos de vigia com a 
referência “Apolo 11.07”; 
 

C. O Plano Municipal de Defesa da Floresta 
Contra Incêndio consagra, como uma das 
suas componentes, a rede de vigilância 
enquanto elemento da estratégia para a 
deteção precoce de incêndio em áreas 
florestadas; 
 

D. O posto de vigia, para cumprir a sua missão, 
requer presença humana permanente durante 
o período de actividade, nomeadamente com 
pessoas que detenham conhecimento no 
domínio dos fogos rurais; 
 

E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos 
seus quadros, pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 
 

F. No orçamento do município, para o ano de 
2022, está prevista uma dotação orçamental 
para o funcionamento do posto de vigia, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, ação do plano 
2011 A 39. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u), do n.º 1, do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 
apoio financeiro de 7.452,00€ (sete mil 
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quatrocentos e cinquenta e dois euros) à 
Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal, com o NIF 501 343 393, 
a ser transferido de uma única vez, 
correspondente ao cumprimento da missão de 
vigia no Posto de Vigia do Cabeço de 
Montachique, integrado na rede de vigilância do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais (DECIR).  
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555588//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AA  EESSCCOOLLAA  SSEECCUUNNDDÁÁRRIIAA  DDEE  
CCAAMMAARRAATTEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada, na 17.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal, realizada em 25 de maio 
de 2022, a transferência da verba de 
3.177,00€, à Escola Secundária de Camarate, 
referente ao apoio financeiro para assegurar 
os materiais necessários à confeção do 
catering, por parte dos alunos do curso de 
restauração, no âmbito da dinamização das 
iniciativas no programa Loures Educa +; 
 

B. Após a realização das iniciativas, a Escola 
Secundária de Camarate informou que as 
mesmas contaram com uma participação 
superior à esperada e que serviu de base à 
estimativa da verba transferida e que, por 
outro lado, a verba transferida não contabilizou 
o IVA associado ao valor despendido pelo 
estabelecimento de ensino, solicitando o 
acerto do apoio concedido;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas 
referentes aos acertos financeiros aprovados na 
17.ª reunião ordinária da Câmara Municipal, 
realizada em 25 de maio de 2022, à Escola 
Secundária de Camarate (NIF 600 036 545), num 
total de 1,269€ (mil duzentos e sessenta e nove 

euros), nos termos e com os fundamentos 
constantes da informação anexa. 
 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  555599//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AAFFEETTAAÇÇÃÃOO  DDEE  VVEERRBBAA  
ÀÀ  MMEEDDIIDDAA  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  
HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  JJOOVVEEMM;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAASS  CCAANNDDIIDDAATTUURRAASS  EE  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  AAOOSS  BBEENNEEFFIICCIIÁÁRRIIOOSS  DDOOSS  
VVAALLOORREESS  AAPPRROOVVAADDOOSS,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDEE  HHAABBIITTAAÇÇÃÃOO  DDOO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÃÃMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que: 
 
A. O Regulamento de Habitação do Município de 

Loures foi aprovado na 10ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, no passado dia 28 de julho, e 
publicado em Diário da República no dia 23 de 
agosto, definindo o regime de atribuição de 
apoio financeiro à habitação jovem na área do 
Município, enquanto medida de apoio no 
acesso à habitação. 
 

B. Reconhecendo-se a existência de problemas 
de natureza estrutural no acesso à habitação 
condigna e a custo comportável pelas famílias, 
em particular pelos jovens, e no seguimento 
das conclusões do diagnóstico da Estratégia 
Local de Habitação, o Município de Loures, no 
âmbito das suas competências, acompanha a 
estratégia nacional, cujos objetivos se inserem 
na Nova Geração de Políticas de Habitação 
(NGPH), promovendo a renovação da medida 
de atribuição de apoio financeiro à habitação 
jovem para a fixação de jovens no concelho e, 
ainda, promovendo a sua autonomização. 
 

C. O interesse e adesão deste segmento da 
população a esta medida implementada em 
2021 superou as expectativas iniciais o que 
fundamentou a aprovação de reforço 
orçamental inicialmente previsto.  
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D. O Regulamento de Habitação do Município de 
Loures, agora publicado, mantém no 
essencial, o formato inicial desta medida, 
como uma medida de apoio ao acesso à 
habitação, destinada a jovens entre os 18 e os 
35 anos, que residam na área do concelho de 
Loures, consubstanciado na modalidade de 
arrendamento ou aquisição de imóvel com 
recurso a crédito, destinado a habitação 
própria permanente, mediante a concessão de 
uma subvenção mensal. 
 

E. Para execução desta medida de apoio, o 
Município afetou no Orçamento Municipal a 
verba de 430.000 € (quatrocentos e trinta mil 
euros), existindo para o efeito, dotação 
orçamental na rúbrica: COE 
0702/04080202/2021 A 15. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Qua a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea i) do nº 2 do artigo 23º e da 
alínea u) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual, 
aprovar: 
 
1. A afetação a esta medida de verba no valor 

total de 430.000 € (quatrocentos e trinta mil 
euros); 
 

2. A delegação no Presidente da Câmara ou 
vereador com competência delegada, da 
competência para aprovação das candidaturas 
e pagamento aos beneficiários dos valores 
aprovados, de acordo com o articulado do 
Regulamento de Habitação do Município de 
Loures. 

  
LLoouurreess,,  2233  ddee  aaggoossttoo  ddee  22002222  
  

AA  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  eexxeerrccíícciioo  
  

((……))  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556600//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  MMEEMMOORRAANNDDOO  QQUUAADDRROO  
NNOORRMMAATTIIVVOO  EE  OO  PPRREEÇÇÁÁRRIIOO  PPAARRAA  22002222//22002233  
DDAA  GGEESSLLOOUURREESS  --  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  
EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO    
  
Considerando que: 
 
a) Os Quadros Normativos da GesLoures são 

atualizados anualmente e estabelecem as 
normas de funcionamento das atividades que 
ocorrem nos complexos municipais das 
piscinas no Concelho de Loures;  
 

b) De acordo com os Estatutos da GesLoures – 
Gestão de Equipamentos Sociais, E.M., 
Unipessoal, Lda, os Quadros Normativos e 
Preçário carecem de deliberação da Câmara 
Municipal; 
 

c) A nova época desportiva inicia a 1 de 
setembro e termina a 31 de agosto;  
 

d) O Quadro Normativo 2022/2023 prevê a 
introdução de medidas que promovem o 
aumento de utilizadores e a variação positiva 
na arrecadação de receita; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea f) do nº 1 do artigo 19º dos Estatutos da 
GesLoures – Gestão de Equipamentos Sociais, 
E.M., Unipessoal, Lda, aprovar o Memorando 
Quadro Normativo e Preçário para a época 
desportiva 2022/2023, nos termos propostos pelo 
Conselho de Administração da GesLoures na sua 
reunião de 6 de julho de 2022. 
 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

A Presidente da Câmara em Exercício 
 

(…) 
 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  
vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNuunnoo  DDiiaass))  
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NOTA DA REDAÇÃO: O Memorando do Quadro 
Normativo e o Preçário para a Época Desportiva 
2022/2023, estão disponibilizados em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556611//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  SSUUBBSSCCRRIIÇÇÃÃOO  DDAA  CCAARRTTAA  
EEUURROOPPEEIIAA  PPAARRAA  AA  IIGGUUAALLDDAADDEE  DDAASS  
MMUULLHHEERREESS  EE  DDOOSS  HHOOMMEENNSS  NNAA  VVIIDDAA  LLOOCCAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Igualdade entre Mulheres e Homens e a não 

discriminação constituem princípios 
fundamentais, artigo 13.º da Constituição da 
República Portuguesa, por outro lado, a 
promoção da igualdade entre mulheres e 
homens é constitucionalmente definida no 
âmbito do trabalho, vida social e familiar, 
conforme alínea h) do artigo 9.º, artigo 109.º, 
[alínea b) do n.º 1 do artigo 59.º, artigo 58.º, 
artigo 67.º e artigo 68.º. 
 

B. A CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE 
DAS MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA 
LOCAL, promovida pelo Conselho dos 
Municípios e Regiões da Europa e seus 
parceiros (2005), honrando a Carta de 
autonomia local do Conselho da Europa de 
1985, subscrita e ratificada por uma larga 
maioria de estados europeus, a qual acentua 
«o direito e a capacidade efetiva para as 
entidades locais de regulamentar e de gerir, 
no quadro da lei, na área da sua 
responsabilidade e em proveito das 
populações delas dependentes, uma parte 
importante dos assuntos de interesse público. 
A implementação e a promoção do direito à 
igualdade devem estar no âmago deste 
conceito da autonomia local. 
 

C. As Autarquias assumem nesta matéria um 
papel de capital importância na promoção de 
políticas públicas locais para a igualdade, não 
só na vertente interna ou organizacional, na 
dinamização de políticas de gestão de 
recursos humanos, que incorporem o princípio 
da Igualdade nas suas práticas institucionais, 
e da conciliação entre a vida profissional, 
familiar, mas também na vertente externa, 
desenvolvendo um trabalho de proximidade 
com a sua população, no que diz respeito às 
questões sociais, educacionais e económicas 
de acordo com o disposto nas alíneas q) e u) 
do art.º nº33º da Lei nº75/2013 de 12 de 
setembro. 

D. O Município de Loures, na defesa dos 
princípios de Igualdade e não discriminação 
entre Mulheres e Homens, já desenvolve 
políticas e ações que são determinantes nesta 
matéria , tais como o desenvolvimento do 
Plano Municipal de Integração de Migrantes e 
do Plano Municipal para a Igualdade e Não 
Discriminação; o Espaço Vida para 
atendimento a Mulheres e Homens vitimas de 
Violência e Violência Doméstica; o Gabinete 
de Apoio ao Migrante; a Creche para crianças 
filhos de trabalhadores e trabalhadoras do 
Município; Apoio Social e Psicológico a 
trabalhadores e trabalhadoras; Medicina no 
trabalho; Banco de ajudas Técnicas para 
Munícipes em situação de necessidades 
prementes; Banco Alimentar e de outras 
necessidades básicas; Banco Local de 
Voluntariado para integração de Voluntárias/os 
a prestar apoio a Instituições; Espaços 
desportivos com valências nas áreas de 
ginásio, natação, para todas/os; O espaço das 
bibliotecas municipais com atividades sobre 
estas temáticas; Integração/Adesão à Escolas 
da Unesco; à Rede Portuguesa das Cidades 
Interculturais; à Rede Territorial Portuguesa 
das  Cidades Educadoras; à Rede Portuguesa 
de Municípios Saudáveis; Geminação entre os 
municípios de Loures e de Maio (Cabo Verde); 
Assinalar efemérides como o dia 8 de março - 
dia Internacional da Mulher; dia 17 de maio- 
bandeira Arco-íris, 24 de outubro – dia 
municipal da Igualdade; assegura ainda, 
Sessões de sensibilização nas escolas do 
concelho sobre temas como, igualdade de 
género; violência no namoro; tráfico de seres 
humanos; diversidade cultural: racismo, 
xenofobia e discriminação e migração e 
refugiados, entre outros. Cumpre ainda, as 
Políticas de Recursos Humanos, consonantes 
com a Constituição Portuguesa e mais 
legislação que assim determina, assegurando 
o respeito pela a diferença, a inclusão e a não 
discriminação.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo do disposto na alínea u) do n.º 1 do art.º 
33.º, do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a subscrição da CARTA 
EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS 
MULHERES E DOS HOMENS NA VIDA LOCAL. 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 

 
A Vice-Presidente 

(…) 
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((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa..  
AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  
CChheeggaa,,  nnããoo  tteennddoo  ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  NNuunnoo  DDiiaass))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A CARTA EUROPEIA 
PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS 
HOMENS NA VIDA LOCAL, está disponibilizada 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556622//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
PPLLAASSTTIICCEENNAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições no domínio da cultura, 
nomeadamente no que concerne ao apoio à 
atividade e produção cultural e artística; 
 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades que, pelos meios adequados, 
potenciem a melhoria de qualidade de vida 
das populações; 
 

C. O teatro e as artes performativas em geral, 
quer como manifestação social e cultural, quer 
como forma de expressão da realidade, do 
indivíduo e da comunidade, constitui um 
veículo para a prossecução dos objetivos 
enunciados; 
 

D. É reconhecido o mérito cultural e pedagógico 
dos grupos de teatro do Concelho no 
desenvolvimento de espaços de criação, 
sensibilização para as artes e para a cultura 
assente em partilha de experiências, onde se 
procura estimular, fomentar e divulgar o gosto, 
incentivando igualmente a criação e produção. 

 
 
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 minuta de Acordo de 

Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a associação Plasticena, nos termos da 
informação nº E/31769/2022/1. 
 
Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Associação Plasticena, está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556633//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIOO  ÀÀ  AAMMSSAACC  --  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMOORRAADDOORREESS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação de Moradores de Santo António 

dos Cavaleiros é um dos clubes de referência 
na prática na modalidade de futsal no 
concelho de Loures; 
 

B. A sustentabilidade da prática da modalidade 
assenta, em parte substancial, em receitas 
provenientes do bar da Associação; 
 

C. Na sequência da inauguração das instalações 
do Centro Comunitário da Associação de 
Moradores, em julho de 2017, e para garantir 
os acessos a este equipamento, foi prevista a 
demolição do edifício onde funciona o bar da 
Associação; 
 

D. A demolição do referido edifício se iniciou em 
abril, não permitindo a partir dessa data a 
exploração do bar da associação, cujas 
receitas apoiavam a sustentabilidade da 
prática da modalidade de futsal; 
 

E. Foi aprovada na 16 ª reunião do executivo 
municipal, com data de 11 de maio de 2022, 
deliberação que previa um apoio financeiro no 
valor de 5.000,00€ (cinco mil euros) à 
associação por forma a completar os valores 
necessários à pratica da modalidade; 
 

F. Devido ao atraso na realização da obra de 
requalificação do espaço para instalação do 
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bar, nas novas instalações da associação, 
mantem-se a questão da sustentabilidade da 
prática da modalidade de futsal.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do art.º 29.º do Regulamento Municipal de 
Apoio ao Associativismo, em conjugação com a 
al. u) do n.º1 do artigo 33º anexo I da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a atribuição de um apoio 
extraordinário à Associação de Moradores de 
Santo António dos Cavaleiros, no valor de 
7.500,00€ (sete mil e quinhentos euros), visando 
garantir a sustentabilidade da prática da 
modalidade de futsal, nos três meses em que se 
prevê a conclusão da obra de requalificação do 
espaço para instalação do bar da Associação. 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556644//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  EEXXCCEECCIIOONNAALL  ÀÀ  UUNNIIÃÃOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVAA  PPOONNTTEE  DDEE  FFRRIIEELLAASS  EE  ÀÀ  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  RREECCRREEAATTIIVVAA,,  CCUULLTTUURRAALL  EE  
DDEESSPPOORRTTIIVVAA  DDEE  VVIILLAA  DDEE  RREEII,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE  --  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A. O desporto e a cultura são essenciais ao 

desenvolvimento individual e coletivo e que a 
sua promoção e desenvolvimento tem no 
movimento associativo local um parceiro da 
maior importância para a concretização de 
oferta plena de atividades de índole cultural, 
desportiva e recreativa; 
 

B. Foi aprovada a deliberação nº 209/2021, na 
88ª reunião do executivo municipal de 
19/05/2021, que previa o apoio excecional, no 
primeiro trimestre do ano, às associações 
concelhias que a ele se candidataram; 
 

C. A União Desportiva Ponte de Frielas e a 
Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 
de Vila de Rei candidataram-se a este apoio, 
apresentando despesas passiveis de 

comparticipação, respetivamente nos valores 
de 471,76€ (quatrocentos e setenta e um 
euros e setenta e seis cêntimos) referente a 
despesas de eletricidade e 73,74€ (setenta e 
três euros e setenta e quatro cêntimos) 
referente a Imposto Municipal sobre imoveis; 
 

D. Por falha técnica na migração de dados para 
uma nova base, tais valores não foram 
considerados na proposta de deliberação nº 
209/2021, aprovada na 88ª reunião do 
executivo municipal de 19/05/2021. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 2 do artigo 23.º conjugado com as 
alíneas u) 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, em conjugação com o previsto no 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, a aprovação da atribuição de 
apoio financeiro, no âmbito da deliberação nº 
209/2021 aprovada na 88ª reunião do executivo 
municipal de 19/05/2021 e nos termos da 
Informação registada sob o nº E/79562/2021. 
 
 
Loures, 10 de agosto de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 

 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556655//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  SSOOCCIIEEDDAADDEE  RREECCRREEAATTIIVVAA  EE  
CCUULLTTUURRAALL  DDEE  PPIINNTTÉÉUUSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações no âmbito da criação de hábitos 
musicais e novos públicos; 
 

B. O projeto municipal Brincar com a Música, 
inserido no Plano de Intervenção Municipal 
para a Música, visa sobretudo a sensibilização 
para a expressão musical, no seio do público 
infantil e famílias; 
 

C. A Banda de Música da Sociedade Recreativa 
e Cultural de Pintéus dinamizou, no âmbito do 
Brincar com a Música, atividades musicais que 
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decorreram nos dias, 23 de abril, 28 de maio e 
16 de julho de 2022, respetivamente, na 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos, na 
Biblioteca Municipal José Saramago e na 
Biblioteca Municipal Ary dos Santos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º do anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 750,00€ (setecentos e 
cinquenta euros) à Sociedade Recreativa e 
Cultural de Pintéus, pelo trabalho desenvolvido no 
âmbito do projeto municipal Brincar com a 
Música. 
 
Loures, 22 agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556666//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDAANNÇÇAA  DDEE  
MMOOSSCCAAVVIIDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições nos domínios da Cultura, 
dos Tempos Livres e Desporto, 
nomeadamente, no que concerne ao apoio a 
atividades culturais, recreativas e desportivas; 
 

B. É objetivo do Município o aumento da oferta 
de atividades culturais e desportivas que, 
pelos meios adequados, potenciem a melhoria 
de qualidade de vida das populações; 
 

C. O Município tem vindo a contribuir para a 
criação de condições facilitadoras da atividade 
das associações/clubes culturais, recreativos e 
desportivos, bem como para a concretização 
dos respetivos projetos e iniciativas, de 
reconhecido interesse para a comunidade; 
 

D. O Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo – RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude), aprovado na 27ª 
reunião ordinária do executivo municipal de 5 
de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª 

sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da 
República, II Série, Aviso n.º 2728/2019 de 19 
de fevereiro); 
 

E. Com base no webdoc nº E/84493/2022 se 
verifica a existência de pedido de apoio 
financeiro que, embora meritório, por não se 
enquadrar no âmbito material permitido pelos 
artigos que preveem a concessão de apoio 
financeiro no Regulamento Municipal de Apoio 
ao Associativismo, não pode ser desta forma 
considerado;  
 

F. Nos termos da informação suprarreferida, se 
considera pertinente a concessão de apoio 
financeiro à Associação de Dança de 
Moscavide; 
 

G. É permitido pelo artigo 29º do Regulamento 
Municipal de Apoio ao Associativismo, em 
vigor, a atribuição de outros apoios, em 
condições devidamente fundamentadas. 

 
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 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Juventude e 
Recreio), aprovar o apoio financeiro, no valor de 
440,00€ (quatrocentos e quarenta euros)  à 
Associação Dança de Moscavide, para 
participação no Campeonato do Mundo de Sub-
21. 
 
Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556677//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA  EE  DDOO  PPAAVVIILLHHÃÃOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  CCAATTUUJJAALL--UUNNHHOOSS  AAOOSS  
BBOOAAVVIISSTTEEIIRROOSS  --  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVAA,,  
CCUULLTTUURRAALL  EE  RREECCRREEAATTIIVVAA  DDOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  
BBOOAAVVIISSTTAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Os Boavisteiros - Associação Desportiva, 

Cultural e Recreativa do Bairro da Boavista, 
com o NIF 515 585 793, solicitou a cedência 
do Pavilhão José Gouveia e do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
Catujal-Unhos para a realização de iniciativas, 
respetivamente nos dias 8 de maio, 9, 10, 16 e 
17 de julho de 2022 e no dia 15 de maio de 
2022.; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 
pressupõe o pagamento de 10,53€ (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos) por hora, sem IVA 
incluído;  
 

C. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas do Catujal – Unhos 
pressupõe o pagamento de 11,90 € (onze 
euros e noventa cêntimos) por hora, isento de 
IVA 
 

D. A utilização teve a duração total de trinta e 
cinco horas, nos termos do webdoc nº 
E/92799/2022, do que resulta um valor total a 
pagamento de 447€ (quatrocentos e quarenta 
e sete euros), incluindo IVA à taxa legal em 
vigor, no Pavilhão José Gouveia e isento deste 
no Pavilhão Desportivo do Agrupamento de 
Escolas do Catujal – Unhos; 
 

E. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
solicitou a isenção do pagamento dos valores 
relativos às utilizações acima indicadas. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização dos  
Pavilhões José Gouveia e Agrupamento de 
Escolas Catujal-Unhos, aos Boavisteiros – 
Associação Desportiva, Cultural e Recreativa do 

Bairro da Boavista, no valor total de 447€ 
(quatrocentos e quarenta e sete euros). 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556688//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  GGAATTOO  RRUUIIMM  ––  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  CCUULLTTUURRAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Gato Ruim - Associação Cultural, solicitou a 

cedência do Pavilhão Paz e Amizade para a 
realização de Demonstração de Artes 
Circenses; 
 

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento por hora de 10,53€ 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
iniciativa, de 9,22€ (nove euros e vinte dois 
cêntimos) para treinos e de 5,44€ (cinco euros 
e quarenta e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído;  
 

C. A respetiva utilização, decorreu nos dias 25 e 
26 de junho de 2022, nos termos da 
informação registada sob o webdoc nº 
E/38602/2022 e teve a duração de dezanove 
horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens, oito horas para 
treinos e duas horas e trinta minutos para a 
realização da iniciativa, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 253,58€ (duzentos 
e cinquenta e três euros e cinquenta e oito 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

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 do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
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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 Gato Ruim 
- Associação Cultural, no valor de 253,58€ 
(duzentos e cinquenta e três euros e cinquenta e 
oito cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  556699//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  AAOO  CCEENNTTRROO  DDEE  
CCUULLTTUURRAA  EE  DDEESSPPOORRTTOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures, solicitou a utilização do Cineteatro 
de Loures, entre maio e junho, das 12h40 às 
14h00, para a realização de ensaios do seu 
Grupo Coral; 
 

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 seis euros e 
quarenta minutos, ao que corresponde um 
valor a pagamento de 44,65€ (quarenta e 
quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 

 
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, 
ao Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, no valor total de 44,65€ (quarenta e 
quatro euros e sessenta e cinco cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 

 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557700//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  UUNNIIÃÃOO  
DDEESSPPOORRTTIIVVAA  PPOONNTTEE  DDEE  FFRRIIEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A União Desportiva Ponte de Frielas solicitou a 

cedência do Pavilhão Paz e Amizade, nos 
meses de abril e maio de 2022, para a 
realização de OpenDays de Andebol; 
 

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento, por hora, de 10,53€ 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos), para 
a realização de iniciativas, e de 5,44€ (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído, nos termos dos movimentos 
anexos à informação nº E/36360/2022;  
 

C. A ocupação teve a duração de treze horas e 
trinta minutos para a realização da iniciativa e 
onze horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens de equipamentos, 
perfazendo um valor total a pagar de 251,80€ 
(duzentos e cinquenta e um euros e oitenta 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

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 do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, 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, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização à União Desportiva Ponte de 
Frielas, no valor de 251,80€ (duzentos e 
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cinquenta e um euros e oitenta cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557711//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  FFEEDDEERRAAÇÇÃÃOO  
PPOORRTTUUGGUUEESSAA  DDEE  KKIICCKKBBOOXXIINNGG  EE  MMUUAAYYTTHHAAII,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Federação Portuguesa de Kickboxing e 

Muaythai, solicitou a cedência do Pavilhão Paz 
e Amizade, nos dias 14 e 15 maio de 2022, 
para a realização do Campeonato Nacional de 
Kickboxing; 
 

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento por hora de 33,62€ 
(trinta e três euros e sessenta e dois cêntimos) 
para a realização de iniciativas e de 13,14€ 
(treze euros e catorze cêntimos), para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído;  
 

C. A respetiva utilização teve a duração de 
dezasseis horas para a realização da iniciativa 
e trinta e duas horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens), nos termos da 
informação registada sob o webdoc nº 
E/7826/2022, correspondendo a um valor a 
pagamento total de 1.186,91€ (mil cento e 
oitenta e seis euros e noventa e um cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, 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 Federação 
Portuguesa de Kickboxing e Muaythai, no valor de 
1.186,91€ (mil cento e oitenta e seis euros e 

noventa e um cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor.  
 
Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557722//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  AANNTTÓÓNNIIOO  FFEELLIICCIIAANNOO  BBAASSTTOOSS  AAOO  
AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  EESSCCOOLLAASS  44  DDEE  
OOUUTTUUBBRROO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, em 

Loures, solicitou a utilização do Pavilhão 
António Feliciano Bastos, para a realização de 
jornadas de desporto escolar (voleibol), entre 
as 8h30 e as 13h30, nos dias 14 de maio e 4 
de junho de 2022; 
 

B. A utilização do referido pavilhão pressupõe o 
pagamento por hora, de 33,62€ (trinta e três 
euros e sessenta e dois cêntimos), IVA não 
incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração de dez horas, do 
que resulta um valor total a pagamento de 
413,53€ (quatrocentos e treze euros e 
cinquenta e três cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 

D. A entidade supramencionada requereu a 
isenção de pagamento pela utilização acima 
indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão António Feliciano Bastos 
em conjugação 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, ao 
Agrupamento de Escolas 4 de Outubro, em 
Loures, no valor de 413,53€ (quatrocentos e treze 
euros e cinquenta e três cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
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Loures, 10 de agosto de 2022 
  

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557733//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS  ÀÀ  AAGGIITTAA  --  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  CCUULLTTUURRAALL  EE  SSOOCCIIAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Agita - Associação Cultural e Social solicitou 

a utilização do Cineteatro de Loures, no dia 16 
de julho de 2022, entre as 17h00 e as 23h00, 
para a realização de audições dos alunos da 
escola Espaço Agita e apresentação do 
exercício do curso de teatro “Histórias no 
das…7h10”; 
 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 6,70€ 
(seis euros e setenta cêntimos), até às 19h00 
e de 7,90€ (sete euros e noventa cêntimos) a 
partir das 19h00, IVA incluído à taxa legal em 
vigor, a que acresce 1€ (um euro) por hora em 
dia de fim-de semana; 
 

C. A ocupação teve a duração total de seis horas, 
a que corresponde um valor a pagamento de 
51,00€ (cinquenta e um euros), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
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 
Agita - Associação Cultural e Social, no valor total 
de 51,00€ (cinquenta e um euros), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
 
 

Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557744//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  AAMMSSAACC--
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMOORRAADDOORREESS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A AMSAC – Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros, solicitou a 
cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
25 de junho de 2022, para a realização de 
Sarau de Ginástica; 
 

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento por hora de 10,53€ 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
realização de iniciativas e de 5,44€ (cinco 
euros e quarenta e quatro cêntimos), para 
montagens/desmontagens, sem IVA incluído; 
 

C. A respetiva utilização teve a duração de duas 
horas e trinta minutos para a realização da 
iniciativa e cinco horas para 
montagens/desmontagens), nos termos da 
informação registada sob o webdoc nº 
E/50796/2022, correspondendo a um valor a 
pagamento de 65,84€ (sessenta e cinco euros 
e oitenta e quatro cêntimos), com IVA incluído 
à taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, 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 AMSAC – 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros, no valor de 65,84€ (sessenta e cinco 
euros e oitenta e quatro cêntimos), com IVA 
incluído à taxa legal em vigor.   
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Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557755//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA  AAOO  SSPPOORRTT  CCLLUUBBEE  
SSAANNJJOOAANNEENNSSEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. O Sport Clube Sanjoanense, solicitou a 

cedência do Pavilhão José Gouveia para a 
realização de do Sarau de Ginástica, no dia 21 
de maio de 2022; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia, 
pressupõe o pagamento de 10,53€ (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos) para a realização 
de iniciativas e de 5,44€ (cinco euros e 
quarenta e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de equipamentos), 
sem IVA incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração de dez horas de 
iniciativa e de seis horas para 
montagens/desmontagens, do que resulta um 
valor total a pagamento de 169,67€ (cento e 
sessenta e nove euros e sessenta e sete 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
solicitou a isenção do pagamento dos valores 
relativos à utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, a isenção do pagamento pela utilização do 
mesmo, ao Sport Clube Sanjoanense, no valor 
total de 169,67€ (cento e sessenta e nove euros e 
sessenta e sete cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 
 

Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557766//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  AAOO  GGRRUUPPOO  
DDRRAAMMÁÁTTIICCOO  EE  RREECCRREEAATTIIVVOO  CCOORRAAÇÇÕÕEESS  DDEE  
VVAALLEE  FFIIGGUUEEIIRRAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Grupo Dramático e Recreativo Corações de 

Vale Figueira solicitou a utilização do Pavilhão 
José Gouveia, no dia 7 de maio de 2022, para 
a realização do 24º GimnoCorações; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia 
pressupõe o pagamento por hora, ao fim de 
semana, de 10,53€ (dez euros e cinquenta e 
três cêntimos), para a realização de iniciativas 
e de 5,44€ (cinco euros e quarenta e quatro 
cêntimos), para montagens/desmontagens de 
material, IVA não incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração de quatro horas de 
iniciativa e treze horas e trinta minutos para 
montagem/desmontagem de material), nos 
termos dos movimentos ao webdoc nº 
E/135141/2021 do que resulta um valor a 
pagamento de 142,14€€ (cento e quarenta e 
dois euros e catorze cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

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 do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjugação 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, ao Grupo 
Dramático e Recreativo Corações de Vale 
Figueira, no valor de 142,14€€ (cento e quarenta 
e dois euros e catorze cêntimos), IVA incluído à 
taxa legal em vigor. 
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Loures, 10 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557777//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  44  
((QQUUAATTRROO))  TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  DDAA  
CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  
PPAARRAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  
EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  
PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  AA  AAFFEETTAARR  ÀÀ  
DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOOSS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
  
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

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

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

C. Em resultado do procedimento concursal 
comum para a carreira de assistente 
operacional, na área funcional de 
tratador/apanhador de animais, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 61.ª reunião ordinária, realizada em 06 
de maio de 2020, e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 152, de 06 de agosto 
de 2020, Aviso n.º 11424/2020, referência 7 – 
tratador/apanhador de animais, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, válida até 13 
de janeiro de 2023; 
 

D. 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; 
 

E. 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;  
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de quatro Assistentes 
Operacionais, na área funcional de 
tratador/apanhador de animais, de forma a 
assegurar o normal funcionamento do serviço.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 4 (quatro) trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, da área 
funcional de tratador/apanhador de animais, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna do 
procedimento concursal publicado em Diário da 
República 2.ª série, n.º 152, de 06 de agosto de 
2020, Aviso n.º 11424/2020, referência 7, a afetar 
à Divisão de Serviços Veterinários. 
 
Loures, 16 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557788//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  11  ((UUMM))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORR,,  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  DDEE  
AASSSSIISSTTEENNTTEE  TTÉÉCCNNIICCOO,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDEE  RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  
AA  AAFFEETTAARR  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
VVEETTEERRIINNÁÁRRIIOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que:  
  
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

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

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

C. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Técnico, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 58.ª reunião ordinária, realizada em 25 
de março de 2020 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 17 de 
novembro de 2020, Aviso n.º 18675/2020, foi 
constituída reserva de recrutamento interna, 
válida até 22 de março de 2023, com 
Despacho de Homologação, datado de 23 de 
setembro de 2021, publicado pelo Aviso n.º 
19462/2021, no Diário da República, 2.ª Série, 
n.º 200, de 14 de outubro de 2021; 
 

D. 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; 

E. 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; 
 

F. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de 1 Assistente Técnico, de 
forma a assegurar o normal funcionamento do 
serviço.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 1 (um) trabalhador, para constituição 
de vínculo de emprego público na modalidade de 
contrato de trabalho em funções públicas por 
tempo indeterminado, por utilização da reserva de 
recrutamento interna do procedimento concursal 
publicado em Diário da República, 2.ª série, n.º 
224, de 17 de novembro de 2020, Aviso n.º 
18675/2020, com Despacho de Homologação, 
datado de 23 de setembro de 2021, publicado 
pelo Aviso n.º 19462/2021, no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 200, de 14 de outubro de 
2021, a afetar à Divisão de Serviços Veterinários. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
  ((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  557799//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  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  
EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  
PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  AA  
AAFFEETTAARR  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  EENNEERRGGIIAA  EE  
SSUUSSTTEENNTTAABBIILLIIDDAADDEE  AAMMBBIIEENNTTAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
  
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

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

B. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Engenharia do Ambiente;  
 

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, 
contudo, prevê-se que o recrutamento só irá 
ocorrer no próximo ano; 
 

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 
12/07/2022, 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 Engenharia do 
Ambiente, 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, na área de 
formação académica de Engenharia do Ambiente, 
para constituição de vínculo de emprego público, 
na modalidade de contrato de trabalho em 
funções públicas por tempo indeterminado, a 
afetar à Divisão de Energia e Sustentabilidade 
Ambiental. 
 
Loures, 23 de agosto de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558800//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NN..ºº  11//22001111,,  EEMM  TTOOCCAADDEELLOOSS,,  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  
LLOOUUSSAA  ((PPRROOCC..ºº  NNºº  7711..442222//UURRBB__LL__LL//22002222  ––  
LLUUÍÍSS  VVAALLÉÉRRIIOO  ––  PPRROOPPRRIIEEDDAADDEESS,,  LLDDAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Luís Valério – Propriedades Lda. requereu a 

licença administrativa de alteração ao 
loteamento titulado pelo alvará n.º 01/2011, 
com declarações de retificação de 23/05/2012, 
04/12/2012 e 16/05/2013, na Rua 25 de Abril, 
Tocadelos na freguesia de Lousa; 
 

B. A pretensão refere-se ao pedido de alteração 
do lote 2, conforme quadro urbanimétrico 
proposto, constante da Planta síntese do 
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loteamento (BU/70871/2022), verificando-se 
um aumento da área máxima de implantação 
e da área máxima de construção de 6.396 m2 
para 13.700 m2, em ambos os casos. É ainda 
proposto o aumento do número de lugares de 
estacionamento. De acordo com informação 
técnica constante no documento 
E/100869/2022, a proposta cumpre o disposto 
no PDM em vigor; 
 

C. Haverá lugar prestação de compensação 
urbanística pela não cedência de área para 
equipamentos e espaços verdes de utilização 
coletiva; 
 

D. Realizada a consulta aos proprietários dos 
demais lotes do alvará por via de edital, não 
se registou qualquer oposição, reclamação ou 
sugestões; 
 

E. A Junta de Freguesia de Lousa, deu parecer 
favorável à pretensão por via do documento 
E/87953/2022; 
 

F. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelo despacho da Diretora do 
DPGU (E/100869/2022) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
disposições conjugadas do disposto no n.º 1 do 
artigo 5º e no n.º 1 do artigo 23º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará nº 01/2011, da Rua 25 de 
Abril em Tocadelos, na Freguesia de Lousa, 
conforme pretensão instruída no processo 
71422/URB_L_L/2022, em nome de A. Luís 
Valério – Propriedades Lda., nos termos 
expressos na presente proposta. 
 
Loures, 16 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558811//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDOO  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  OORRDDEENNAADDOO  EEMM  
PPRRIIMMEEIIRROO  LLUUGGAARR;;  --  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRRÉÉMMIIOOSS  AAOOSS  TTRRÊÊSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
OORRDDEENNAADDOOSS  NNAA  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  
NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDAA  
SSEELLEEÇÇÃÃOO  AAOOSS  CCOONNCCOORRRREENNTTEESS  AADDMMIITTIIDDOOSS;;  
--  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
AAQQUUIISSIITTIIVVOO  PPAARRAA  SSEELLEEÇÇÃÃOO  DDEE  ((11))  
TTRRAABBAALLHHOO  DDEE  CCOONNCCEEÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPRROOJJEETTOO  DDOO  CCOONNJJUUNNTTOO  
HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  DDOO  EEIIXXOO  NNOORRTTEE//SSUULL  ((PPRROOCCºº..  
NN..ºº  5555..558822//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da solicitação efetuada pela 

Divisão de Reabilitação Urbana (DRU), 
através das informações n.º 
01/DPGU/DRU/JM/2022, datada de 02 de 
fevereiro, registo webdoc E/15408/2022 e n.º 
02/DPGU/DRU/JM/2022, datada de 02 de 
fevereiro de 2022, registo webdoc 
E/15823/2022, ambas aprovadas em 08 de 
fevereiro de 2022, foi deliberado pela Câmara 
Municipal, na sua 14.ª Reunião Ordinária, 
datada de 13 de abril de 2022, mediante 
aprovação da proposta n.º 217/2022, o 
lançamento do procedimento aquisitivo do tipo 
Concurso Público de Conceção, desenvolvido 
sob o n.º de processo 55582/DCA/2022, com 
vista à seleção de 1 (um) Trabalho de 
Conceção para a elaboração do Projeto do 
Conjunto Habitacional do Eixo Norte/Sul. 
 

B. Conforme decorre da informação n.º 
06/DPGU/DRU/JM/2022, datada de 02 de 
agosto de 2022, aprovada na mesma data 
pelo Sr. Vereador Nuno Dias, registo webdoc 
n.º E/106660/2022 (em anexo),   e observada 
que foi toda a tramitação procedimental 
legalmente prevista, o júri elaborou o Relatório 
Final do procedimento (em anexo, com as três 
atas que dele são parte integrante) o qual 
importa, agora, sujeitar a deliberação da 
Câmara Municipal de Loures, por ser o órgão 
competente para a seleção do trabalho de 
conceção em causa e para a atribuição dos 
prémios aos concorrentes selecionados, 
conforme decorre do estatuído no número 1 
do artigo 219.º-I, do Código dos Contratos 
Públicos (CCP), na sua versão atualizada. 
 

C. De acordo com o teor do n.º 1, do artigo 1.º, 
do n.º 1, do artigo 4.º e do artigo 20.º, todos 
dos Termos de Referência do procedimento, 
encontra-se prevista a seleção de 1 (um) 
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Trabalho de Conceção para a elaboração do 
Projeto do Conjunto Habitacional do Eixo 
Norte/Sul, bem como a atribuição de prémios 
ao primeiro, segundo e terceiro lugares, no 
montante de €12.000,00 (doze mil euros), 
€7.000,00 (sete mil euros) e €5.000,00 (cinco 
mil euros) respetivamente, mostrando-se ainda 
previsto que aos autores dos restantes 
trabalhos, que se distinguissem pela sua 
singularidade, pudessem ser atribuídas 
Menções Honrosas de natureza não 
pecuniária, menções honrosas essas que o 
júri entendeu não propor no Relatório Final por 
si elaborado. 
 

D. A deliberação de aprovação do Relatório Final, 
incluídas as atas anexas ao mesmo, por parte 
do órgão competente, a Câmara Municipal de 
Loures, terá de ser tomada de acordo com o 
teor e as conclusões desse mesmo Relatório 
Final, nomeadamente com as deliberações 
vinculativas tomadas pelo júri, conforme 
resulta do número 1 do artigo 219.º-I do CCP. 
 

E. Do teor do Relatório Final do procedimento 
aprovado pelo júri, e em síntese, evidencia-se 
a seguinte ordenação dos trabalhos de 
conceção premiados: 

 
TRABALHOS PREMIADOS: 
 
1.º Classificado – Trabalho n.º 5, da entidade 
concorrente Focus Group – Design & 
Consultancy, Lda. - com o prémio de €12.000,00 
(doze mil euros);  
 
2.º Classificado – Trabalho n.º 1, da entidade 
concorrente Miguel Marcelino, Arquitectura, Lda. 
– com o prémio de €7.000,00 (sete mil euros); 
 
3.º Classificado – Trabalho n.º 3, da entidade 
concorrente Campos Costa Arquitetos – com o 
prémio de €5.000,00 (cinco mil euros). 
 
F. A deliberação de seleção a ser tomada pela 

Câmara Municipal de Loures deverá ser 
notificada simultaneamente a todos os 
concorrentes. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, nos números 1 a 3, do 
artigo 219.º-I, do CCP, aprovar:  
 
− A seleção do trabalho de conceção ordenado 

em primeiro lugar, a atribuição de prémios aos 
três primeiros trabalhos ordenados na 
classificação, bem como a notificação da 

deliberação de seleção aos concorrentes 
admitidos, tudo no âmbito do procedimento 
aquisitivo do tipo Concurso Público de 
Conceção, desenvolvido sob o n.º de processo 
55582/DCA/2022, com vista à seleção de 1 
(um) Trabalho de Conceção para a elaboração 
do Projeto do Conjunto Habitacional do Eixo 
Norte/Sul. 

 
(…) 
 
Loures, 3 de agosto de 2022 
                                              

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558822//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  
JJÚÚRRII  EE  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  
VVIISSAANNDDOO  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
““EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDOO  CCOONNJJUUNNTTOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  DDOO  
GGAALLEEÃÃOO””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. É sentida a necessidade de celebração de um 

contrato com vista à aquisição de serviços de 
“Elaboração do projeto de Execução do 
Conjunto Habitacional do Galeão”, conforme 
solicitação efetuada pelo Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística/Divisão de 
Reabilitação Urbana, através da informação 
n.º 13/DPGU/DRU/CP/2022, datada de 
04/08/2022, com o registo Webdoc 
E/105913/2022, e da informação 
complementar remetida por email, pela Sra. 
Chefe da Divisão de Reabilitação Urbana, 
datado de 11/08/2022; 
 

B. O procedimento deverá ser do tipo concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia (JOUE), ao abrigo do disposto 
nos artigos 16.º n.º 1, alínea c), 17.º, 18.º e 
20.º, n.º 1, alínea a), todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
sua redação atual, com vista à celebração do 
aludido contrato, foram instruídas as 
respetivas peças do procedimento, o Caderno 
de Encargos e o Programa do Concurso; 
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C. Com efeito, tendo presente a regra geral de 
escolha do procedimento, prevista no artigo 
18.º do Código dos Contratos Públicos, bem 
como o valor máximo do benefício económico 
que pode ser obtido pela entidade 
adjudicatária com a execução do contrato a 
celebrar, o qual se estima na ordem de 
€355.000,00 (trezentos e cinquenta e cinco mil 
euros), ao qual acresce IVA à taxa legal em 
vigor, o procedimento aquisitivo terá de ser o 
do tipo ora proposto; 
 

D. O órgão competente para contratar, autorizar 
a despesa, escolher o procedimento, aprovar 
os documentos pré-contratuais (Programa do 
Concurso e Caderno de Encargos), designar o 
júri, nomear o gestor do contrato, aprovar a 
minuta do contrato, bem como para quaisquer 
outros atos inerentes ao procedimento 
aquisitivo em apreço, é a Câmara Municipal, 
em razão do referido montante de despesa 
estimada de €355.000,00 (trezentos e 
cinquenta e cinco mil euros), a qual se mostra 
prevista no Caderno de Encargos como preço 
base do procedimento, tudo à luz do disposto, 
designadamente, na alínea f), n.º 1, do artigo 
33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, 
alínea c), todos do Código dos Contratos 
Públicos, na sua versão atual;  
 

E. Que é necessário informar os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante que 
presidem à identificação da necessidade em 
causa, bem como os fundamentos invocados, 
nomeadamente para a fixação do preço base 
que consta no caderno de encargos, para a 
decisão de não contratação por lotes, assim 
como é necessário propor o júri a designar 
para o procedimento e propor o gestor do 
contrato a celebrar, foi elaborado documento 
intitulado de “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento, para nomeação 
de júri e nomeação do gestor do contrato” que 
se anexa, também para efeitos de aprovação; 
 

F. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 
despesa ocorrerá pela rubrica 0702 020225 
2004 A 307 conforme PRC n.º 3363/2022, 
datada de 09/08/2022. 

 
 
 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04), e nos artigos 16.º, n.º 1, 
alínea c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 
46.º-A, 47.º, 67.º a 69.º, 290.º-A e 474.º, n.º 3, 
alínea c), todos do Código dos Contratos Públicos 
(na sua versão atualizada), aprovar:  
 
1. O Programa do Concurso e o Caderno de 

Encargos, enquanto peças do procedimento, 
que se anexam, com vista à celebração de 
contrato para aquisição de serviços de 
“Elaboração do Projeto de Execução do 
Conjunto Habitacional do Galeão”. 
 

2. O proposto no documento sob o título 
“Proposta de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato”, que se 
anexa. 

 
(…) 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
                                             

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558833//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  MMIINNUUTTAASS  DDOOSS  
PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  DDEE  CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  
CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
AA  ÁÁGGUUAASS  DDOO  TTEEJJOO  AATTLLÂÂNNTTIICCOO  SS..AA,,  EE  AA  LLIIDDLL  
&&  CCIIAA,,  VVIISSAANNDDOO  AA  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDOO  TTRROOÇÇOO  IIIIII  
DDOO  EEMMIISSSSÁÁRRIIOO  DDEE  MMOONNTTEEMMOORR  ((PPRROOCCºº  NNºº  
6677..222299//DDPPRRUU//22001199)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Na 85.ª Reunião Ordinária de 7 de abril de 

2021, Câmara Municipal de Loures deliberou, 
por unanimidade, aprovar, nos termos do 
RJIGT, a proposta de delimitação da Unidade 
de Execução do Casal dos Reis, em 
Montemor; 
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B. Na 21.ª Reunião Ordinária de 20 de julho de 
2022, Câmara Municipal de Loures deliberou, 
por unanimidade, aprovar, a Minuta do 
contrato de urbanização da Unidade de 
Execução do Casal dos Reis, entre o 
Município de Loures, a LIDL & CIA e a SAICA 
PACK PORTUGAL, S.A.; 
 

C. A Unidade de Execução será executada 
através do sistema de cooperação, cuja 
iniciativa de execução, de acordo com o 
preceituado no artigo 150.º do RGIT, pertence 
ao Município, com a cooperação dos 
particulares interessados; 
 

D. A execução e desenvolvimento da Unidade de 
Execução, depende da existência de 
infraestruturas necessárias a assegurar a 
recolha, o tratamento e a rejeição de efluentes 
produzidos, nomeadamente da construção do 
troço III do Emissário de Montemor, o qual se 
situa no interior da Unidade de Execução; 
 

E. Torna-se necessário definir, por via da 
assinatura de Protocolos com a Águas do Tejo 
Atlântico, SA e com LIDL & CIA, os termos de 
cooperação entre as Partes com vista à 
execução do troço III do Emissário de 
Montemor, o qual será construído sob o prédio 
propriedade da LIDL, sito em Casal dos Reis, 
Montemor, freguesia e concelho de Loures;  
 

F. A Câmara Municipal de Loures outorga os 
referidos protocolos, apenas na qualidade de 
entidade com competências em matéria de 
gestão e administração urbanística, 
responsável pela delimitação da unidade de 
execução e controlo prévio das operações 
urbanísticas a levar a efeito pelos proprietários 
dos terrenos integrados na referida UE, sem 
prejuízo das prorrogativas concedidas por lei 
aos SIMAR na qualidade de utilizador do 
Sistema Multimunicipal de Saneamento de 
Águas Residuais da Grande Lisboa e Oeste; 
 

G. O conteúdo da informação dos serviços e 
despacho da Sr.ª Diretora do Departamento do 
DPGU que propõem a aprovação das minutas 
(registo informático n.º E/115351/2022); 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, do 
artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013 e do 
disposto no art.º 150.º do Decreto-Lei n.º 80/2015 
de 14 de maio): 
 

Aprovar as minutas dos Protocolos de 
Cooperação a assinar entre o Município de 
Loures e a Águas do Tejo Atlântico, SA e entre o 
Município de Loures e a LIDL & CIA, com vista à 
execução do troço III do Emissário de Montemor, 
o qual será construído sob o prédio propriedade 
da LIDL, sito em Casal dos Reis, Montemor, 
freguesia e concelho de Loures, no âmbito do 
processo 67229/DPRU/2019. 
 
Loures, 24 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  ooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a Lidl 
CIA e a Minuta de Protocolo de Cooperação entre 
o Município de Loures e a Águas do Tejo 
Atlântico, S.A., estão disponibilizadas em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558844//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDEE  
LLOOUURREESS,,  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCC..ºº  
3311..770000//OOMM--EE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da Junta de Freguesia de Loures, foi 

solicitada a aprovação de topónimo para 
artéria na localidade de Loures; 
 

B. A proposta da Freguesia de Loures consta em 
Ata de reunião de executivo, realizada a 24 de 
junho de 2022, conforme registo 
E/100559/2022 a fls. 2244 a 2251; 
 

C. É proposta a atribuição do seguinte topónimo: 
− Rua Joaquim Primavera, com início na Rua 

da Paz e termo na Rua José Marques 
Raso; 
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D. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e respetivos despachos, a fl. 2253, 
é manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimo na localidade de 
Loures, na Freguesia de Loures; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo da 
competência estabelecida na alínea ss), do n.º 1, 
do artigo 33.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 
Denominar “Rua Joaquim Primavera”, à artéria 
com início na Rua da Paz e termo na Rua José 
Marques Raso na Freguesia de Loures.  
 
Loures, 16 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558855//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  DDEECCIISSÃÃOO  FFIINNAALL  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  DDEE  CCLLAASSSSIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
MMOONNUUMMEENNTTOO  AAOOSS  MMOORRTTOOSS  DDAA  GGRRAANNDDEE  
GGUUEERRRRAA  CCOOMMOO  ““MMOONNUUMMEENNTTOO  DDEE  
IINNTTEERREESSSSEE  MMUUNNIICCIIPPAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Na 93.ª Reunião Ordinária de 2021/07/28 da 

Câmara Municipal de Loures foi aprovada a 
abertura e submissão a audiência dos 
interessados do procedimento de classificação 
de “Monumento de Interesse Municipal” do 
Monumento aos Mortos da Grande Guerra; 

B. Decorrido o período de audiência de 
interessados, a Câmara Municipal de Loures 
não recebeu qualquer objeção à presente 
proposta de classificação; 
 

C. Consultada a Direção Geral do Património 
Cultural, a 06/12/2021, aquela entidade 
concordou com a continuidade do 
procedimento de classificação do Monumento 
aos Mortos da Grande Guerra, como 
Monumento de Interesse Municipal (MIM); 
 

D. A classificação de “monumento de interesse 
municipal” permite uma maior proteção em 

operações urbanísticas futuras, quer por efeito 
do disposto nos artigos 151.º e 154.º do 
Regulamento do PDM, quer pela aplicação do 
Regime Jurídico da Lei de Bases de Proteção 
do Património Cultural (Lei n.º 107/2001, de 8 
de setembro); 
 

E. Após conclusão do procedimento, o imóvel 
deve ser integrado na listagem do Anexo I do 
Regulamento do PDM de Loures e nas Cartas 
de Estrutura Patrimonial e Condicionantes. 
 

F. O conteúdo da informação dos serviços e 
despacho da Sr.ª Diretora do Departamento do 
DPGU que propõem esta classificação (registo 
informático n.º E/109530/2022); 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo do 
disposto na alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º do 
anexo I da Lei 75/2013, de 12 de setembro e do 
n.º 1 do artigo e 94.º da Lei n.º 107/2001, de 8 de 
setembro): 
 
Aprovar a decisão final do procedimento da 
classificação de “Monumento de Interesse 
Municipal” do Monumento aos Mortos da Grande 
Guerra. 
 
Loures, 22 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558866//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  EE  SSÃÃOO  
JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL;;  --  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
FFEEIIRRAA  SSEETTEECCEENNTTIISSTTAA  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que:  
 
a) O MUNICÍPIO DE LOURES tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 
 

b) A Feira Setecentista é uma iniciativa realizada 
na UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E 
SÃO JULIÃO DO TOJAL que pretende recriar o 
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ambiente do quotidiano da época setecentista 
e um importante momento histórico, que 
ocorreu nesta freguesia na primeira metade do 
século XVIII; 

c) Esta recriação histórica tem tido uma 
crescente procura de visitantes e expositores, 
tendo-se, nesta sequência, em 2014, optado 
pelo alargamento do evento para dois dias e 
pela ampliação do espaço envolvente; 
 

d) A Feira Setecentista sempre foi uma 
organização conjunta do MUNICÍPIO DE LOURES 
e da UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E 
SÃO JULIÃO DO TOJAL, permitindo assim uma 
organização conjunta, direcionada para o 
crescimento da iniciativa; 
 

e) A promoção, organização e realização de tal 
evento implica um conjunto de despesas, 
cabendo ao MUNICÍPIO, anualmente, os custos 
relativos à Câmara dos Ofícios e à Sociedade 
Portuguesa de Autores, prevendo-se para o 
ano de 2022, um orçamento de cerca de 
19.000,00€ para a animação e direitos de 
autor; 
 

f) Que a afetação total dos custos de 
contratação de serviços à UNIÃO DAS 
FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO 
TOJAL irá permitir uma gestão mais eficaz e 
eficiente da iniciativa; 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o MUNICÍPIO DE LOURES e a 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO 
JULIÃO DO TOJAL, nos termos constantes da 
minuta em anexo à presente proposta 
deliberativa; 
 

2. Aprovar a realização da transferência do 
montante de 19.000.00€ (dezanove mil euros) 
a favor da UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO 
ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL, contribuinte nº 
510 839 657, para comparticipação nas 
despesas de animação e direitos de autor 
relativas à Feira Setecentista 2022. 

 
 
 
 
 

Loures, de 23 Agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal, está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558877//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  MMOOSSCCAAVVIIDDEE  EE  PPOORRTTEELLAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  
TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que:  
 
a) O MUNICÍPIO DE LOURES tem como objetivo 

promover, desenvolver e valorizar o turismo ao 
serviço do crescimento económico; 
 

b) O Moscavide Street Party Sunset é uma 
iniciativa realizada na UNIÃO DAS FREGUESIAS 
DE MOSCAVIDE E PORTELA que pretende 
dinamizar e desenvolver o comércio local da 
freguesia de Moscavide e Portela e permite 
dar a conhecer os seus produtos numa 
vertente mais informal e dinâmica; 
 

c) A oferta presente neste evento é um fator de 
atratividade para a região oriental do Concelho 
de Loures, promovendo a participação de 
centenas de visitantes, provindos de vários 
locais; 
 

d) Este evento pretende atrair novos visitantes e 
um público mais jovem à freguesia, através 
das suas componentes lúdicas e de animação; 
 

e) Este evento é uma coorganização entre a 
União das Freguesias de Moscavide e Portela 
e a Câmara Municipal de Loures, permitindo 
assim um planeamento mais eficaz e 
direcionado para o crescimento da iniciativa; 
 

f) A formalização do presente Acordo de 
Cooperação irá permitir estabelecer as formas 
de cooperação entre ambas as partes, 
potenciando, desta forma, a organização e 
sucesso do evento; 
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Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
das alíneas o) e u) do n.º 1 do artigo 33.º 
conjugado com a alínea m) do n.º 2 do artigo 23.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação: 
 
1. Aprovar a celebração do Acordo de 

Cooperação entre o MUNICÍPIO DE LOURES e a 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E 
PORTELA, nos termos constantes da minuta em 
anexo à presente proposta deliberativa. 

 
Loures, 23  de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
União das Freguesias de Moscavide e Portela, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558888//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  
BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  
BBEENNSS  MMÓÓVVEEIISS  AA  IINNTTEEGGRRAARR  OO  AACCEERRVVOO  
MMUUSSEEOOLLÓÓGGIICCOO  EE  DDOOCCUUMMEENNTTAALL  DDAA  RREEDDEE  
DDEE  MMUUSSEEUUSS  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que: 
 
A. No primeiro quadrimestre de 2022, os Museus 

Municipais de Loures foram contatados por 
diversos particulares, manifestando a intenção 
de doar ao Município os objetos constantes da 
lista em anexo à informação registada com o 
nº E/81539/2022 
 

B. A iniciativa dos doadores constitui um 
contributo para a preservação das peças e 
para o enriquecimento da missão dos museus 
municipais, no que respeita ao estudo, 
preservação e divulgação das suas coleções; 
 

C. A incorporação de novas obras nos acervos 
dos museus municipais e centros de 
documentação, permitirá atualizar e 
complementar conteúdos museológicos e 
documentais, e assim, alargar a diversidade 

da oferta e divulgação da história e do 
património museológico concelhio; 
 

D. A incorporação por doação encontra-se 
regulada no artigo 15º do Capítulo VIII do 
Regulamento da Rede de Museus de Loures e 
especificamente no nº 1 do artigo 16º do 
capítulo VI e no nº 1 do artigo 15º, também do 
capítulo VI, respetivamente, dos regulamentos 
da Política de Incorporações do Museu de 
Cerâmica de Sacavém e do Museu Municipal 
de Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do anexo I, da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação a benefício de 
inventário, da doação dos bens móveis descritos 
e patrimonialmente avaliados no documento em 
anexo registado com o nº E/81539/2022, com o 
valor total de 290,00€ (duzentos e noventa euros) 
e que se destinam a incorporar o acervo 
museológico e documental da Rede de Museus 
de Loures. 
 
Loures, 29 de julho de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Listagem dos Bens 
Móveis Doados, está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  558899//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  
BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  
VVOOUUCCHHEERR  FFNNAACC  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
AACCEERRVVOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCOO  PPAARRAA  AA  
BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  JJOOSSÉÉ  SSAARRAAMMAAGGOO  
DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que: 
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do património e da cultura (alínea e), nº 2 do 
artigo 23° do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual), 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (nº 3 do artigo 3º da Lei n.º 
107/2001, de 8 de setembro); 
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B. Foi manifestada a vontade, pela Sra. Irene 

Tarouca, de doação ao Município, de Voucher 
FNAC para aquisição de acervo bibliográfico 
para a Biblioteca Municipal José Saramago 
(Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública), no 
valor de 350,00€ (trezentos e cinquenta 
euros). 

C. A proposta apresentada colheu o parecer 
favorável da Unidade de Bibliotecas e Leitura 
Pública. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. j) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação de Voucher FNAC para 
aquisição de acervo bibliográfico para a Biblioteca 
Municipal José Saramago (Unidade de 
Bibliotecas e Leitura Pública), no valor de 350,00€ 
(trezentos e cinquenta euros), nos termos do 
documento relacionado registado sob o webdoc 
nº E/67674/2022. 
 
Loures, 25 de julho de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  559900//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRREEÇÇOO  
DDEE  VVEENNDDAA  AAOO  PPÚÚBBLLIICCOO  DDEE  VVIINNHHOOSS  DDOO  
PPRROODDUUTTOORR  EENNOOVVAALLOORR  --  AAGGRROO  --TTUURRIISSMMOO  
UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  NNAA  LLOOJJAA  DDOO  MMUUSSEEUU  DDOO  
VVIINNHHOO  EE  DDAA  VVIINNHHAA,,  EEMM  BBUUCCEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  
TTOOUUGGUUIINNHHAA  

 
Considerando que: 
 
 
A. Ao Município de Loures incubem, entre outras, 

atribuições no domínio da cultura e do fomento 
ao crescimento económico; 
 

B. A Loja do Museu do Vinho e da Vinha de 
Bucelas divulga e comercializa vinhos e 
produtos locais dos produtores de Bucelas, em 
regime de consignação, desde 9 de novembro 
de 2014 (proposta de deliberação n.º 
473/2014, aprovada na Reunião de Câmara 
realizada em 29/10);  

 
C. A Enovalor – Agro-Turismo Unipessoal Lda., 

veio por documento registado sob o webdoc nº 
E/86336/2022 requerer a alteração do preço 
fixado em deliberações anteriores do 
executivo camarário,  atendendo a uma nova 
gestão da própria empresa, dos vinhos 
Bucellas Branco para o valor de 4,99€ (quatro 
euros e noventa nove cêntimos), Quinta do 
Boição Tinto e Quinta do Boição Branco, para 
o valor de 13,99€ (treze euros e noventa e 
nove cêntimos),  Quinta do Boição Vinhas 
Velhas – Grande Reserva Branco (Special 
Edition) e Quinta do Boição Grande Reserva 
Tinto 750 ml (Special edition), para o valor de 
29,95€ (vinte nove euros e noventa e cinco 
cêntimos),  Colheita Tardia para o valor de 
41,95€ (quarenta e um euros e noventa e 
cinco cêntimos) e do vinho licoroso Quinta do 
Boição  para o valor de  16,99€ (dezasseis 
euros e noventa e nove cêntimos),  nos termos 
previstos no respetivo contrato de 
consignação, em vigor. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere ao 
abrigo do n.º 7 do artigo 31.º do regulamento 
interno da Rede de Museus de Loures, em 
conjugação com a aI. u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
com o previsto no n.º 1 do artigo 21.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, a aprovação da 
alteração do preço de venda ao público, do 
produtor Enovalor – Agro-turismo Unipessoal Lda, 
nos termos do documento registado sob o 
webdoc nº E/86336/2022.  
 
Loures, 12 de agosto de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
  ((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))    
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DESPACHO N.º 313/2022 
 

de 10 de agosto de 2022 
 

(registo E/111187/2022, de 11 de agosto de 2022) 
 

NOMEAÇÃO DE RESPONSÁVEL DE 
SEGURANÇA DE EQUIPAMENTOS 

CULTURAIS E DESPORTIVOS 
 
A concretização das Medidas de Autoproteção dá 
cumprimento ao disposto na legislação em vigor, 
nomeadamente o Decreto-Lei n 0 220/2008, de 12 
de novembro, alterado e republicado pela Lei n 0 

123/2019, de 18 de outubro, o qual aprovou o 
regime jurídico da segurança contra incêndio em 
edifícios, assim como a Portaria n o 1532/2008, de 
29 de dezembro, alterado e republicado pela 
Portaria n 0 i35/2020, de 2 de junho que aprova o 
regulamento técnico de segurança contra 
incêndio em edifícios. 
Assim, para efeitos de implementação e demais 
procedimentos inerentes às Medidas de 
Autoproteção, nomeio a Vice-Presidente Sónia 
Paixão, Responsável de Segurança para os 
seguintes equipamentos municipais: 
 
− Pavilhão Paz e Amizade; 
− Pavilhão José Gouveia;  
− Pavilhão Feliciano Bastos; 
− Biblioteca Municipal José Saramago; 
− Galeria Municipal Vieira da Silva; 
− Museu Municipal de Loures; 
− Museu do Vinho e da Vinha; 
− Galeria do Castelo de Pirescoxe; 
− Museu da Cerâmica de Sacavém; 
− Casa Museu José Pedro. 
 

O Presidente 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 254/SMPC/PB 

de 18 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 de agosto de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/114383/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência do signatário, por 
motivo de gozo de férias, no período 
compreendido entre os dias 29 de agosto e 2 de 
setembro de 2022, e de forma a garantir o normal 
funcionamento do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, proponho que as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente Ricardo 
Leão, através do Despacho n.º 218/2022, sejam 
subdelegadas na Técnica Superior Elsa Maria da 
Silva Sobrinho.  
 
Caso exista concordância, mais se propõe 
remeter a presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para efeitos de 
divulgação. 
 
À consideração superior.  
  

O Coordenador Municipal de Proteção Civil 
 

(a) Pedro Barbosa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PROTEÇÃO CIVIL 
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 INFORMAÇÃO n.º 18/GAI/LB/2022 

de 10 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 11 de agosto de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/111035/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO 
GABINETE DE AUDITORIA INTERNA, POR 

MOTIVO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária, de 11 a 
19 de Agosto, por motivo de férias propõe-se que 
as competências que me foram delegadas 
através do Despacho n.º 576/2021, datado de 
25/10/2021, sejam asseguradas pelo Técnico 
Superior Armando Nunes. 
 
A merecer concordância superior, propõe-se o 
envio da presente informação ao 
DGDA/Expediente para efeitos de divulgação. 
 
À consideração superior. 
 
A Coordenadora do Gabinete de Auditoria Interna 

 
(a) Lara Barata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 28 

de 12 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 12 de agosto de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/111860/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA COORDENADORA DO 
GABINETE DE PROTOCOLO E RELAÇÕES 
INSTITUCIONAIS EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária, durante o 
período compreendido entre 24 de agosto a 9 de 
setembro, por motivo de gozo de férias, e para 
garantir o regular funcionamento do Gabinete de 
Protocolo e Relações Institucionais, proponho que 
a minha substituição seja assegurada, com 
competências subdelegadas através do 
Despacho nº 575/2021, de 25 de outubro, da 
seguinte forma: 
 
• 24 de agosto a 31 de agosto - João Filipe 

Cleto Tojal Parreira 
• 1 de setembro a 9 de setembro - Ana 

Alexandra Ferreira Ferrinho 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação 
interna. 
 
À consideração superior, 
 
Gabinete de Protocolo e Relações Institucionais 

 
(a) Isabel Tojal 

  
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 

 

GABINETE DE AUDITORIA 
INTERNA 

GABINETES FUNCIONAIS 
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 INFORMAÇÃO n.º 116/DA/MN 

de 8 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 9 de agosto de 2022, 
pelo Sr. Vereador Nelson César Gonçalves 

Batista 
 

(registo E/109776/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE AMBIENTE EM PERÍODO 

DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária no 
período  de  16 a 19  de agosto  de 2022  e de 
05 a 12 de setembro de 2022,  proponho  que as 
competências que me foram subdelegadas 
através  do despacho nº  593 /202 1 , sejam 
assumidas pelo  Sr. Chefe de Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais, Dr. Rui Miguel Rodrigues 
Máximo Santos. 
 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 32/DC/PLS 

de 11 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 12 de agosto de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/111569/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DE 

CULTURA DURANTE PERÍODO DE AUSÊNCIA 
 
Por ausência durante o período compreendido 
entre 16 e 19 de agosto de 2022, proponho que a 
minha substituição seja assegurada, com as 
competências subdelegadas através do 
Despacho n.º 220/2022 de 25 de maio, pela Dr.ª 
Isabel Maria Fernandes Rodrigues, Coordenadora 
da Área de Dinamização Cultural.  
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio 
desta informação à DGDA/Expediente para 
divulgação da mesma.  
  
À consideração superior.  
 

(a) Patrícia Silva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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 INFORMAÇÃO n.º 63/DCA/VA 

de 16 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 16 de agosto de 2022, 
pela Sra. Diretora do Departamento de 

Planeamento e Aprovisionamento, Rute Lima 
 

(registo E/112515/2022) 
 

COORDENAÇÃO DO TRABALHO NA DIVISÃO 
DE CONTRATAÇÃO E APROVISIONAMENTO 

 
Considerando a ausência do signatário ao 
serviço, no período compreendido entre os dias 
18 e 19 de agosto de 2022, propõe-se que sejam 
cometidas as competências que me foram 
delegadas através do despacho 638/2021, de 10 
de novembro de 2021, na Técnica Superior, Dra. 
Tânia Brazão Silva. 
 
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 412/DCP/PL 

de 25 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

pela Sra. Diretora do Departamento de 
Planeamento e Aprovisionamento, em 

substituição, Carla Pinela  
 

(registo E/116629/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 29 de agosto a 2 de 
setembro de 2022 por motivo de férias, proponho 
que a Técnica Superior Jocelina Laurindo 

Abrantes me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr.ª D. DPFA/Dra Rute Limar no despacho n. 0 

637/2021, datado de 08 novembro. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação. 
 
A Chefe de Divisão da Contabilidade e Património 

 
(a) Paula Louro 

 
 

 
 

DESPACHO N.º 329/2022 
 

de 16 de agosto de 2022 
 

(registo E/112695/2022, de 16 de agosto de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA UNIDADE DE INCLUSÃO E 

CIDADANIA (UIC) 
 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pela Senhora Vice 
Presidente através do Despacho n.º 161/2022, de 
27 de abril, subdelego na licenciada Andreia 
Patrícia Picoto Vieira Carriço Santiago, Chefe 
da Unidade de Inclusão e Cidadania (UIC), os 
seguintes poderes e competências, no âmbito da 
respetiva Unidade: 
 

I 
Em matéria da Contratação Pública e 
Realização de Despesa: 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
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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 20.000,00€ (vinte mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou de outras obrigações municipais 
previamente autorizadas; 
 

4. Autorização a realização de despesas e a 
escolha do procedimento do contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
1.500,00€ (mil e quinhentos euros), sem IVA. 

 
II 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
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. Propor, 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 Lei Geral do 
Trabalho em Funções Públicas, 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. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional interna de acordo com 
os critérios definidos; 

 
9. Propor a participação em formação externa, de 

acordo com os critérios definidos. 
 

III 
Outras Áreas de Atividade: 
 
Autorizar as requisições de transporte à Divisão 
de Transporte e Oficinas, no âmbito da atividade 
da Unidade, de acordo com as normas em vigor. 
 

IV 
Em matéria de 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. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

3. 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 Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do 
Conselho Metropolitano e Membros da 
Comissão Executiva Metropolitana; 

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

 
V 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 

VI 
 
Este despacho produz efeitos a 08 de agosto de 
2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Coesão Social e 

Habitação 
 

(a) Lúcia Santos 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 17/DIS/PH 

de 24 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 26 de agosto de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/115865/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária de 1 a 21 
de setembro por motivo de gozo de férias, 
proponho que a substituição seja assegurada 
pela Técnica Superior Cecília Teixeira, e que lhe 
sejam acometidas as competências que me foram 
subdelegadas pela Sra. Diretora do DCSH no 
Despacho n.º 166/2022.    
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
envio da presente informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente, para divulgação.  
   

A Chefe da Divisão de Intervenção Social 
 

(a) Paula Henriques 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 253/DTO/VC 

de 16 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 16 de agosto de 2022, 
pela Sra. Vereadora Paula Magalhães 

 
(registo E/112615/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 

SIGNATÁRIO 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, proponho que a minha substituição seja 
assegurada pelo Técnico Superior João Eduardo 
Martins Godinho, no período compreendido entre 
16 e 26 de agosto de 2022, com as competências 
que me foram delegadas.  
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DGMA/DGDA/Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior,  
   

O Chefe da Divisão de Transportes e Oficinas 
 

(a) Victor Correia, Engº 
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 INFORMAÇÃO n.º 246/DIPE/WSC 

de 17 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 17 de agosto de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/113087/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS (22 

DE AGOSTO A 2 DE SETEMBRO DE 2022) 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias no período de 22 de agosto a 2 de 
setembro de 2022 e a necessidade de assegurar 
o regular funcionamento da Divisão de 
Intervenção e Planeamento Educativo, proponho 
que as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Diretor do Departamento 
de Educação, através do Despacho nº 297/2022, 
sejam asseguradas pelo Sr. Diretor do 
Departamento de Educação Dr. Nuno Galhardo.  
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à 
DGDMA/Expediente para divulgação.  
  
À consideração superior,               
 
O Chefe de Divisão Intervenção do Planeamento 

Educativo 
 

(a) Dr. Wiliam Santos Cardoso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 74/DGRH/CE 

de 22 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 de agosto de 2022, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Recursos 

Humanos, Carlos Santos 
 

(registo E/114954/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 29/08/2022 a 09/09/2022, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas, 
através do Despacho no 612/2021 de 29/10/2021, 
possam ser asseguradas nesse período pela 
Técnica Superior Carmen Anjos Pereira da Silva  
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pela 
DGDA/Expediente. 
 

O Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos 

 
(a) Cândido Esteves 

 
 
 

 INFORMAÇÃO  

de 23 de agosto de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 24 de agosto de 2022, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Recursos 

Humanos, Carlos Santos 
 

(registo E/115313/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 29 de 
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agosto a 16 de setembro sejam acometidas as 
competências que lhe foram subdelegadas por 
despacho nº 613/2021 de 29.10.2021, do Srº 
Diretor do Departamento de Recursos Humanos, 
à Técnica Superior Anabela Manaia dos Santos.  
  
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DGMA/DGDA 
para divulgação.  
 

A chefe da DSSOAP 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 

416/2022/DPGU/DAU/AN 
 

de 29 de agosto de 2022 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de agosto de 2022, 

pela Sra. Diretora do Departamento de 
Planeamento e Gestão Urbanística, Ângela 

Ferreira 
 

(registo E/117745/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período compreendido entre 5 a 20 de setembro 
de 2022 por motivo de férias, proponho que a 
Dra. Sónia Alexandra Martins Fortunato das 
Neves me substitua e lhe sejam atribuídas as 
competências previstas nas alíneas c) e d) do n.º 
1 e alínea d) do n.º 3 do despacho n.º 246/2022, 
datado de 8 de junho de 2022 que me foram 
subdelegadas pelo Sra. Diretora do DPGU.  
  
Propõe-se o envio desta informação ao 
DGMA/DGDMA/Expediente para divulgação.  
    
A Chefe da Divisão de Administração Urbanística 

 
(a) Anabela Nunes 

 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 123/DT/SMS 

 
de 24 de agosto de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 29 de agosto de 2022, 

pelo Sr. Vereador, Vasco António Pinhão 
Ramos Teles Touguinha 

 
(registo E/115885/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DA 

SIGNATÁRIA 
 

Considerando a ausência da signatária no 
período compreendido entre  29 de agosto e 9 de 
setembro,  por motivo de férias,  proponho que as 
competências  que me foram  subdelegadas 
através do Despacho n.º 682/2021, de 9/11, 
sejam subdelegadas: 
 

• Na técnica superior Maria Alexandra de Matos 
Costa, de 29 de agosto a 2 de setembro;  
 

• Na técnica superior Carla Alexandra Esteves 
Ferreira, 5 a 9 de setembro. 

 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da  
presente informação à DGMA / DGDMA / 
Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

A Chefe de Divisão de Turismo 
 

(a) Sílvia Mendes Santos 
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 INFORMAÇÃO n.º 497/DI/LL 

 
de 29 de agosto de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de agosto de 2022, 

pela Sra. Diretora do Departamento de Obras 
Municipais, Ana Luísa Melo Ferreira 

 
(registo E/117670/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência ao serviço do 
signatário, de 05/09/2022 a 18/09/2022, por 
motivo de gozo de férias, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas 
através do Despacho 165/2022 de 26/04/2022, 
possam ser asseguradas pelo técnico desta 
divisão:   
 
Carlos Alberto Rodrigues Lestre   
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação, pelo 
DGMA/DGDMA.  
   

O Chefe de Divisão 
 

(a) Luís Manuel Braz Costa Lopes 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10313/2022 

 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
ORGANIZAÇÃO DE EVENTO DENOMINADO 
"PASSEIO SÉNIOR 2022" QUE INCLUI 
REFEIÇÕES EM RESTAURANTE, ALUGUER 
DE AUTOCARROS, ATUAÇÃO MUSICAL, 
BRINDES E ACOMPANHAMENTO DE 
TÉCNICO DE PRIMEIROS SOCORROS 
 
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: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670 437 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Aquisição de serviços 
para organização de evento denominado 
"Passeio Sénior 2022" que inclui refeições em 
restaurante, aluguer de autocarros, atuação 
musical, brindes e acompanhamento de técnico 
de primeiros socorros. 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Aquisição de serviços para organização de 
evento denominado "Passeio Sénior 2022" que 
inclui refeições em restaurante, aluguer de 
autocarros, atuação musical, brindes e 
acompanhamento de técnico de primeiros 
socorros. 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 147,500.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 79952000 
Valor: 147,500.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 56842/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: PT17 
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 
 
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 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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Endereço desse serviço: Rua do Funchal - 
Fanqueiro - Loures 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
Telefone: 211150322 
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): 
https://community.vortal.biz/sts/Login 
 
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 
 
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: 2670 437 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/08/11 
 
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 155, de 11 de agosto de 2022) 

 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10428/2022 

 
AQUISIÇÃO DE FICHAS ESCOLARES PARA 
OS ALUNOS DO 1.º CICLO DO ENSINO 
BÁSICO A FREQUENTAR A REDE PÚBLICA 
DO CONCELHO DE LOURES, POR LOTES 

 
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: Aquisição de Fichas 
Escolares para os alunos do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico a frequentar a rede pública do Concelho 
de Loures, por lotes 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Aquisição de Fichas Escolares para os alunos do 
1.º Ciclo do Ensino Básico a frequentar a rede 
pública do Concelho de Loures, por lotes 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 252,870.40 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Valor: 252,870.40 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 
56820/56858/DCA/2022 



 

 
N.º 17 

 

 
 

1 de SETEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  53 

 
 

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: 13 
Lote n.º 1 
Designação: 2.325 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas Portela e 
Moscavide 
Preço Base do lote: 22,829.12 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 2 
Designação: 504 Fichas Escolares para os alunos 
do Agrupamento de Escolas 4 de Outubro 
Preço Base do lote: 5,209.36 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 3 
Designação: 3.045 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas João Villaret 
Preço Base do lote: 31,672.51 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 4 
Designação: 2.094 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas Eduardo 
Gageiro 
Preço Base do lote: 20,978.48 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 5 
Designação: 715 Fichas Escolares para os alunos 
do Agrupamento de Escolas Maria Keil 
Preço Base do lote: 7,202.92 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 

Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 6 
Designação: 2.887 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas Luis Sttau 
Monteiro 
Preço Base do lote: 29,515.11 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 7 
Designação: 2.792 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas Nuno Alvares 
Pereira - Camarate 
Preço Base do lote: 27,988.55 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 8 
Designação: 1.343 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas Catujal - 
Unhos 
Preço Base do lote: 14,084.06 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 9 
Designação: 1.826 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas de São João 
da Talha 
Preço Base do lote: 18,814.07 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 10 
Designação: 2.013 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas de Santa Iria 
de Azóia 
Preço Base do lote: 20,519.49 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 11 
Designação: 1.936 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas General 
Humberto Delgado 
Preço Base do lote: 20,448.99 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 12 
Designação: 1.811 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas José Afonso 
Preço Base do lote: 18,246.74 EUR 
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
Lote n.º 13 
Designação: 1.457 Fichas Escolares para os 
alunos do Agrupamento de Escolas da Bobadela 
Preço Base do lote: 15,361.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 22100000 
 
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]: 15 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 
 
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): 
www.vortalgov.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 

Até às 18 : 00 do 15 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 
 
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 
2022/08/12 
 
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: Ricardo Jorge Colaço Leão 
Cargo: Presidente 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 157, de 16 de agosto de 2022) 
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AVISO n.º 16332/2022 
 

CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DA 
MOBILIDADE NA CATEGORIA DA 

TRABALHADORA CARLA CRISTINA 
FERNANDES TEIXEIRA 

 
Para os devidos efeitos torna-se público que, por 
despacho do Sr. Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, por despacho do Sr. Administrador, 
Dr. Carlos José Paula Dá Mesquita Garcia, dos 
Serviços de Ação Social da Universidade de 
Lisboa e por acordo da trabalhadora, foi 
autorizada a consolidação definitiva da 
mobilidade na categoria da Assistente Técnica 
Carla Cristina Fernandes Teixeira nesta Câmara 
Municipal, a 31 de agosto de 2022, nos termos da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de 
junho, na sua atual redação. 
 
5 de agosto de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 159, de 18 de agosto de 2022) 
 
 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO 
n.º 1595/2022 

 
 

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO 
ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO N.º 10313/2022, 

DE 2022-08-11, COM ID 415603316 

 
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: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670 437 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 

Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 18 : 00 do 8 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/08/18 
 
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 159, de 18 de agosto de 2022) 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10643/2022 

 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE FISCALIZAÇÃO 
DA EMPREITADA DE CONTROLO 
SUSTENTÁVEL DE CHEIAS NA RIBEIRA DA 
PÓVOA E RIO DE LOURES - LOTES 1, 2 E 3 
 
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: Aquisição de Serviços 
de Fiscalização da empreitada de Controlo 
Sustentável de Cheias na Ribeira da Póvoa e Rio 
de Loures - Lotes 1, 2 e 3 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Aquisição de Serviços de Fiscalização da 
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empreitada de Controlo Sustentável de Cheias na 
Ribeira da Póvoa e Rio de Loures - Lotes 1, 2 e 3 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 117,500.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 71000000 
Valor: 117,500.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 56111/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]: 410 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 
 
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): 
www.vortalgov.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 18 : 00 do 15 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: 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 
2022/08/22 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
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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 161, de 22 de agosto de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 16465/2022 
 

REGULAMENTO DE HABITAÇÃO DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 162, de 23 de agosto de 2022) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, o 
Aviso nº 16465/2022 está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10700/2022 

 
CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA 
DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS 
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 
 
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: Praça da Liberdade 
Código postal: 2670 437 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT17 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço da Entidade: www.cm-loures.pt 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: CELEBRAÇÃO DE UM 
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PARA MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS 
EDIFÍCIOS MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
CELEBRAÇÃO DE UM CONTRATO DE 
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA 
MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DOS EDIFÍCIOS 
MUNICIPAIS DO MUNICÍPIO 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 210,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50710000 
Valor: 210,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 56774/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: PT17 
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]: 3 anos 
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 
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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 - Loures 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
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 18 : 00 do 15 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: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dca@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/08/23 
 
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 162, de 23 de agosto de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 16712/2022 
 

REGULAMENTO DE ORGANIZAÇÃO DOS 
SERVIÇOS MUNICIPAIS DE LOURES 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 165, de 26 de agosto de 2022) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: Pela sua extensão, o 
Aviso nº 16712/2022 está disponibilizado em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10482/2022 

 
CP 30/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS PARA ASSISTÊNCIA A 
VIATURAS PESADAS MULTIMARCA 
 
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 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
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 30/2022-
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS 
PARA ASSISTÊNCIA A VIATURAS PESADAS 
MULTIMARCA 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
30/2022-PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
CONTINUADOS PARA ASSISTÊNCIA A 
VIATURAS PESADAS MULTIMARCA 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 30,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50114000 
Valor: 30,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 30/2022 

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 
9.2 - 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 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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90 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 
2022/08/17 
 
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 158, de 17 de agosto de 2022) 
 
 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
10483/2022 

 
CP 7/2022 - SOLUÇÃO RENOVAÇÃO 
TECNOLÓGICA DE SERVIDORES E 
ARMAZENAMENTO TELEGESTÃO 
 
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 

Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
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 7/2022-Solução 
Renovação Tecnológica de Servidores e 
Armazenamento Telegestão 
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
7/2022-Solução Renovação Tecnológica de 
Servidores e Armazenamento Telegestão 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 
Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 52,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 50413000 
Valor: 52,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 7/2022 
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 
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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/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 
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 
 
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 
2022/08/17 
 
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 Concelho Administração 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 158, de 17 de agosto de 2022) 
 

AVISO (extrato) n.º 16669/2022 
 

CESSAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA DE 
EMPREGO PÚBLICO DE VÁRIOS 

TRABALHADORES 
 

Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que cessou nestes 
Serviços Intermunicipalizados a relação jurídica 
de emprego público dos seguintes trabalhadores: 
 
Por motivo de aposentação: 
 
Desligados em 2022/01/01: 
 
Com a categoria de Assistente Técnico: Anabela 
Vidal Vieira Silva, posição remuneratória 12; Com 
a categoria de Assistente Operacional: Jorge 
Manuel Oliveira Rodrigues, na área funcional de 
Motorista de Pesados, posição remuneratória 4. 
 
Desligados em 2022/04/01: 
 
Com a categoria de Assistente Técnico: Paulo 
Manuel Lopes Damas, posição remuneratória 1; 
Com a categoria de Assistente Operacional: 
Alfredo Luciano Espadinha, na área funcional de 
Cantoneiro de Limpeza, posição remuneratória 5. 
 
Desligados em 2022/06/01: 
 
Com a categoria de Assistente Operacional: João 
Manuel Piedade Bernardo, na área funcional de 
Asfaltador, posição remuneratória 10; Manuel 
António Santinho Burneira, na área funcional de 
Operador de Estação Elevatória de Tratamento 
ou Depuradora, posição remuneratória 8. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por consolidação de mobilidade na 
categoria: 
 
Em 2021/12/30: Carla Maria Rodrigues Januário, 
Assistente Técnico, por acordo entre a 
trabalhadora, a Câmara Municipal de Loures e os 
SIMAR, posição remuneratória 2. 
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Em 2021/09/30: Maria Margarida de Freitas 
Rodrigues, Técnico Superior na área funcional de 
Engenharia Civil, por acordo entre a trabalhadora, 
a Câmara Municipal de Lisboa e os SIMAR, 
posição remuneratória 10. 
 
Por motivo de mudança para outro órgão ou 
serviço por Procedimento Concursal: 
 
Em 2021/05/19: João Filipe Ribeiro Vitorino, 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Cantoneiro de limpeza, posição remuneratória 4. 
 
Em 2021/10/03: Dário Luís Vicente da Silva, 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Condutor de Máquinas Pesadas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 1. 
 
Em 2021/11/05: Mafalda Sofia Coelho Simplício, 
Técnica Superior na área funcional de Engenharia 
do Ambiente, posição remuneratória 4. 
 
Em 2022/01/25: Susana Maria Costa Lopes, 
Assistente Técnica, posição remuneratória 1. 
 
Por motivo de denúncia do contrato a pedido do 
trabalhador no decorrer do Período Experimental: 
 
Em 2022/01/31: Rui Mário Semitela Sousa 
Morais, Técnico Superior, na área funcional de 
Engenharia Civil, posição remuneratória 2. 
 
Por motivo de cessação do contrato por 
conclusão do Período Experimental sem sucesso, 
na categoria de Assistente Técnico em 
2021/04/11: 
 
Daniel José Pereira Ribeiro, posição 
remuneratória 1. 
 
Por motivo de rescisão do contrato a pedido do 
trabalhador: 
 
Em 2022/03/26: Armando José Branquinho 
Gonçalves, Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 4. 
 
Por motivo de falecimento: 
 
Em 2022/01/22: António Filipe Henrique 
Frasquilho, Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas e Veículos 
Especiais, posição remuneratória 5. 
 
Em 2022/04/16: José Joaquim Carrilho Salvador, 
Assistente Operacional, na área funcional de 
Canalizador, posição remuneratória 8. 

 
11 de agosto de 2022. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 164, de 25 de agosto de 2022) 
 
 

AVISO (extrato) n.º 16670/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATOS DE 
TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 

TEMPO INDETERMINADO COM VÁRIOS 
TRABALHADORES 

 
Em cumprimento do artigo 4.º da Lei n.º 35/2014, 
de 20/6, torna-se público que foram celebrados 
contratos individuais de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, com os 
trabalhadores abaixo identificados: 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/03/10, com efeitos a partir de 
2022/04/01, no âmbito do Procedimento 
Concursal Comum, Ref.ª 2/2019, para ocupação 
de Um posto de trabalho na categoria de Técnico 
Superior, na área funcional de Engenharia Civil, 
correspondente à publicação dos avisos n.º 
11482 e 13970 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 133 e n.º 171, de 2019/07/15 e 2019/09/06, 
com as ofertas de emprego na BEP sob os 
códigos OE201907/0365 e OE201909/0121, com 
a remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória da categoria: Rosilma Ferreira da 
Silva Bandeirinha. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/01/13, com efeitos a partir de 
2022/02/01, no âmbito do Procedimento 
Concursal Comum, Ref.ª 3/2019, para ocupação 
de um posto de trabalho na categoria de Técnico 
Superior, na área funcional de Engenharia Civil, 
correspondente à publicação dos avisos n.º 
11482 e 13970 no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 133 e n.º 171, de 2019/07/15 e 2019/09/06, 
com as ofertas de emprego na BEP sob os 
códigos OE201907/0367 e OE201909/0123, com 
a remuneração correspondente à 2.ª posição 
remuneratória: Rui Mário Semitela de Sousa 
Morais. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/05/19, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 11/2020, 
para ocupação de quatro postos de trabalho na 
categoria de Assistente Técnico, correspondente 
à publicação do aviso n.º 18138, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 218 de 2020/11/09, e a 
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oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202011/0197, com a remuneração 
correspondente à 1.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
Angelina Marina de Oliveira Dias Piorla; Beatriz 
da Conceição Inácio Ferreira; Mariana Ribeiro 
das Neves; Com efeitos a partir de 2022/08/09: 
Marisa Alexandra Duarte Moura. 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/30, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 1/2021, 
para ocupação de dois postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Eletricista Auto, correspondente à 
publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0083, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
Ricardo Jorge Almeida Silva. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/20, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 2/2021, 
para ocupação de dois postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Asfaltador, correspondente à 
publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0085, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
Sérgio Alexandre Lopes Oliveira; Mário Nélio 
Soares Aleixo da Silva. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/20, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 3/2021, 
para ocupação de dois postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Calceteiro, correspondente à 
publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0090, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
António Joaquim Condeça Carvalho; Luís Miguel 
Martins Gonçalves Borges. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/20, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 4/2021, 
para ocupação de oito postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Canalizador, correspondente à 
publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 

República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0091, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
Ricardo Ferreira de Oliveira; Ivan Filipe Dias 
Carvalheira; Fernando Semedo da Cruz; David 
Miguel Feixeira Vieira. 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/30, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 5/2021, 
para ocupação de catorze postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Condutor de Máquinas Pesadas e 
Veículos Especiais, correspondente à publicação 
do aviso n.º 22776, no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 234 de 2020/12/03, e a oferta de 
emprego na BEP sob o código OE202112/0095, 
com a remuneração correspondente à 4.ª posição 
remuneratória da categoria, com efeitos a partir 
de 2022/07/01: Alexandre Sérgio Serfate da Silva; 
Marco António Rufino Brandão dos Santos. Com 
efeitos a partir de 2022/08/01: Luís Manuel 
Rodrigues da Costa; Miguel Duarte Pedro 
Antunes; Ricardo José Pinto Ventura; Vilson 
Manuel Correia Matias; Fernando José Soares 
Martins; Ivo Alexandre Teixeira Marques; Jorge 
Manuel Martins de Lima. Com efeitos a partir de 
2022/08/09: Paulo Fernando da Silva Pinto; 
Alfredo Jorge César Esteves. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/20, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 6/2021, 
para ocupação de dois postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Mecânico Eletricista, correspondente 
à publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0096, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
António Paulo Filipe Goncalves; José Manuel 
Dias Silva. 
 
Por deliberação do Conselho de Administração 
em reunião de 2022/06/30, no âmbito do 
Procedimento Concursal Comum, Ref.ª 7/2021, 
para ocupação de três postos de trabalho na 
categoria de Assistente Operacional, na área 
funcional de Serralheiro Civil, correspondente à 
publicação do aviso n.º 22776, no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 234 de 2020/12/03, e a 
oferta de emprego na BEP sob o código 
OE202112/0097, com a remuneração 
correspondente à 4.ª posição remuneratória da 
categoria, com efeitos a partir de 2022/07/01: 
Nuno Miguel Duarte Gaspar. 
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Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras, na carreira e categoria de Técnico 
Superior, nas áreas funcionais abaixo 
identificadas, com a remuneração correspondente 
à 2.ª posição remuneratória da categoria, com 
efeitos a partir de 2022/01/28: Célia Maria Louro 
dos Santos Ferreira Pinheiro, área funcional de 
Gestão (Finanças Empresariais). Com efeitos a 
partir de 2022/02/25: Ana Sofia Silva dos Santos 
Nunes, área funcional de Educação; Maria 
Cristina Esteves Silva, área funcional de 
Publicidade e Marketing; Marta Sofia Sebo 
Tibério, área funcional de Sociologia do Trabalho; 
Nelson Manuel da Silva Rodrigues, área funcional 
de Gestão de Empresas; Susana Cláudia Dias 
Caetano, área funcional de Sociologia; Susana 
Marina Prudêncio Campos Oliveira, área 
funcional de Ciências Sociais; Com efeitos a partir 
de 2022/04/22: José Pedro Alves Simões, área 
funcional de Comunicação Aplicada. 
 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras, para a carreira e categoria de 
Assistente Técnico, com efeitos a 2022/01/28: 
Cidália Maria Portela Alves Carvalho, com a 
posição remuneratória 2; Com efeitos a 
2022/02/11: Edgar Martinho Silvério; João Miguel 
Romão Fernandes, com a posição remuneratória 
5. 
 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercarreiras, para a carreira de Técnico de 
Informática e categoria de Técnico de informática 
Adjunto, nível 2, posicionado no escalão 3 da 
tabela remuneratória da carreira e categoria não 
revista de regime especial, com efeitos a 
2022/02/25: Luís Alexandre Sanches Fernandes. 
 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercategorias, para a categoria de Coordenador 
Técnico, da carreira de Assistente Técnico, com 
efeitos a 2022/04/22: Sónia Isabel Costa Duarte 
Santos Chaves, com a posição remuneratória 1. 
Por consolidação definitiva de mobilidades 
intercategorias, para a categoria de Encarregado 
Operacional, da carreira de Assistente 
Operacional, com efeitos a 2022/02/11: Leonel 
dos Reis Cruz, com a posição remuneratória 1. 
 
Por consolidação definitiva de mobilidade na 
categoria de Assistente Operacional, para a área 
funcional de Canalizador, sem alteração das 
posições remuneratórias, com efeitos a partir de 
2022/04/08: Alfredo Francisco Martins Silva; 
Álvaro Tomás Silva Rodrigues; Aleksandar Rusev 
Tanev; Hélder Manuel Serafim Ribeiro; Igor Edgar 
da Conceição Galhanas; João Manuel da 
Fonseca Borges; João Paulo Brito; Jorge Filipe de 

Oliveira Pires; Jorge Humberto Pereira 
Mendonça; Jorge Manuel Nobre Proença; Jorge 
Miguel Guedes Figueiredo Costa; José Carlos 
Azevedo Ferreira; Josué João da Silva Bonito; 
Luís Filipe Gouveia da Silva; Luís Manuel Simão 
Fernandes; Paulo Alexandre Teodóro Cotter 
Moreira. 
Por consolidação definitiva de mobilidade em 
virtude de ter ocorrido mudança definitiva de 
órgão ou serviço: 
 
Com efeitos a 2022/01/01, por acordo entre a 
trabalhadora Ana Vitória Coelho Campos, os 
Serviços Municipalizados de Água e Saneamento 
de Almada e os SIMAR enquanto serviço de 
destino, na categoria de Assistente Técnico, com 
a posição remuneratória 3; 
 
Com efeitos a 2022/02/28: Por acordo entre a 
trabalhadora Vera Nair de Jesus Pais, a ARSLVT 
- Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I. P., e os SIMAR enquanto serviço 
de destino, na categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Administração Pública, com a 
posição remuneratória 2; Por acordo entre a 
trabalhadora Mafalda Dias Casquilho Monteiro, a 
Câmara Municipal de Odivelas e os SIMAR 
enquanto serviço de destino, na categoria de 
Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória 4; 
 
Com efeitos a 2022/03/01, por acordo entre a 
trabalhadora Carla Cristina Martins Cruz Pereira, 
a Câmara Municipal de Odivelas e os SIMAR 
enquanto serviço de destino, na categoria de 
Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória 4; 
 
Com efeitos a 2022/04/01: Por acordo entre o 
trabalhador Alcino Carvalho Pereira, a Câmara 
Municipal de Odivelas e os SIMAR enquanto 
serviço de destino, na categoria de Assistente 
Operacional, na área funcional de Cantoneiro de 
Limpeza, com a posição remuneratória 5; Por 
acordo entre o trabalhador Fernando Manuel da 
Silva Veiga, a Câmara Municipal de Odivelas e os 
SIMAR enquanto serviço de destino, na categoria 
de Assistente Operacional, com a posição 
remuneratória 5. 
 
11 de agosto de 2022. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 164, de 25 de agosto de 2022) 
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 16465/2022

Sumário: Regulamento de Habitação do Município de Loures.

Regulamento de Habitação do Município de Loures

Ricardo Jorge Colaço Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, torna público, no 
uso da competência que lhe é conferida pela alínea t), do n.º 1, do artigo 35.º e pelo n.º 1, do 
artigo 56.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua atual redação, e para 
efeitos do disposto no artigo 139.º do Código do Procedimento Administrativo que, por deliberação 
da Assembleia Municipal de Loures, datada de 28 de julho, sob proposta da Câmara Municipal 
aprovada na reunião ordinária do dia 20 de julho, foi aprovado o Regulamento de Habitação do 
Município de Loures.

O Regulamento que pelo presente se publica, foi precedido de consulta pública, por um perío do 
de 30 dias, através publicação na 2.ª série do Diário da República, n.º 108, de 03 de junho, e na 
internet, no sítio institucional do Município, de acordo com o disposto no artigo 101.º do Código do 
Procedimento Administrativo.

Para constar se publica o presente na 2.ª série do Diário da República, e outros de igual teor 
que vão ser afixados nos lugares públicos de estilo e no sítio da internet, em www.cm-loures.pt.

29 de julho de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal, Ricardo Jorge Colaço Leão.

Regulamento de Habitação do Município de Loures

Preâmbulo

O direito à habitação, com consagração constitucional, assume, atualmente, uma área estra-
tégica e fundamental de política pública na promoção e desenvolvimento da vida em comunidade 
e no estímulo da competitividade e coesão dos territórios.

Os Municípios, pela sua relação de proximidade com os cidadãos, detêm um papel imprescin-
dível e determinante na implementação da denominada Nova Geração de Políticas de Habitação, 
visando minimizar desigualdades sociais, proteger os mais desfavorecidos e garantir o acesso a 
uma habitação adequada.

Decorre da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, que constituem atribui-
ções dos municípios, entre outras, a habitação, a ação social e a promoção do desenvolvimento.

O Regulamento de Habitação do Município de Loures integrará, nesta fase, o regime de atri-
buição e gestão social e patrimonial do parque habitacional propriedade municipal destinado ao 
arrendamento apoiado e, também, o regime de atribuição de apoio financeiro à habitação jovem 
na área do Município, enquanto medida de apoio no acesso à habitação.

Decorrente da publicação da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, alterada e republicada pela 
Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto — Regime de Arrendamento Apoiado para Habitação, importa pro-
ceder à elaboração de um instrumento regulador, por forma a estabelecer e sistematizar num único 
documento as normas, critérios e procedimentos no âmbito da atribuição de habitações municipais 
no regime de arrendamento apoiado, no respeito pelos direitos e interesses legalmente protegidos 
dos cidadãos, adequando o regime jurídico vigente à realidade do Município de Loures.

A acrescer, o presente Regulamento disciplina, também, o apoio, como subvenção mensal, 
no acesso à habitação por parte dos Jovens, atribuindo uma percentagem do valor da renda ou do 
valor da prestação da habitação com recurso ao crédito, constituindo um importante instrumento de 
política habitacional com o objetivo de facilitar aos jovens o acesso à habitação e criar condições 
favoráveis à sua mobilidade residencial e fixação no território de Loures.

Assim, e para efeitos do disposto no artigo 99.º do Código do Procedimento Administrativo, 
são os objetivos supra elencados que fundamentam a necessidade do presente Regulamento, 
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disciplinam -se, de forma mais precisa, as necessidades presentes, as abordagens mais adequa-
das e os instrumentos a adotar para a intervenção pública e a ação municipal orientadas para o 
bem -estar das populações.

O presente regulamento tem como lei habilitante, o disposto na alínea c) do n.º 2 e no n.º 3 do 
artigo 65.º, no n.º 7 do artigo 112.º e no artigo 241.º, todos da Constituição da República Portuguesa, 
nas alíneas h), i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugadas com 
a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua 
atual redação, no n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na redação em vigor 
e nos artigos 97.º a 101.º e 135.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo (CPA), 
aprovado pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

A deliberação de início de procedimento, foi publicitada nos termos do artigo 98.º do CPA. O 
projeto de regulamento, após aprovação da Câmara Municipal, foi objeto de consulta pública, por 
um período de 30 dias, contados da publicação na 2.ª série do Diário da República, n.º 108, de 3 
de junho de 2022.

A versão final do regulamento foi aprovada pela Câmara Municipal em 20/07/2022 e pela 
Assembleia Municipal em 28/07/2022, de acordo com as disposições conjugadas do alínea k) do 
n.º 1 do artigo 33.º e alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro.

TÍTULO I

Enquadramento Geral

Artigo 1.º

Lei habilitante

O presente regulamento tem como Lei habilitante, o disposto na alínea c) do n.º 2 e no n.º 3 do 
artigo 65.º, no n.º 7 do artigo 112.º e no artigo 241.º, todos da Constituição da República Portuguesa, 
nas alíneas h), i) e n) do n.º 2 do artigo 23.º e na alínea g) do n.º 1 do artigo 25.º, conjugadas com 
a alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º, todos do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro na sua 
atual redação, no n.º 4 do artigo 2.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, na redação em vigor e 
nos artigos 97.º a 101.º e 135.º e seguintes do Código do Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto -Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro.

Artigo 2.º

Objeto

O presente Regulamento estabelece:

1 — O regime de atribuição e gestão social e patrimonial do parque habitacional da propriedade 
do Município de Loures destinado ao arrendamento apoiado, nomeadamente:

a) A disciplina e os critérios de atribuição das habitações municipais em regime apoiado;
b) As regras a que obedecem a ocupação e utilização dos fogos de habitação de arrendamento 

apoiado propriedade do Município de Loures;
c) A gestão dos espaços de uso comum dos prédios de habitação.

2 — O regime de atribuição de apoio financeiro à habitação jovem na área do Município de 
Loures.
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Artigo 3.º

Âmbito de aplicação

1 — No âmbito do arrendamento apoiado, o presente Regulamento aplica -se:

a) A todo o território do Município de Loures;
b) Aos indivíduos e agregados familiares residentes em habitação de arrendamento apoiado 

da propriedade do Município de Loures;
c) A todos os indivíduos e agregados familiares residentes no concelho de Loures há mais 

de dois anos consecutivos, que se encontrem em situação habitacional precária e sem condições 
para proverem outra habitação condigna.

2 — Para além dos titulares do direito de ocupação dos fogos de habitação de arrendamento 
apoiado do Município de Loures, na qualidade de arrendatários, o presente Regulamento aplica -se 
igualmente a todos os elementos do respetivo agregado familiar que constem do registo de dados, 
que aí residam legalmente e com autorização municipal.

3 — No âmbito do apoio financeiro à habitação jovem, o presente Regulamento visa promover 
a fixação de residência de jovens na área do Município, consubstanciado na modalidade de apoio ao 
arrendamento ou aquisição de imóvel com recurso a crédito, para habitação permanente, mediante 
a atribuição de uma subvenção mensal.

4 — O apoio financeiro identificado no número anterior, destina -se a residentes no Município 
ou a candidatos que aqui pretendam passar a residir.

TÍTULO II

Do Arrendamento Apoiado

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 4.º

Condições de Acesso

1 — Podem ter acesso a uma habitação em regime de arrendamento apoiado, independente-
mente da modalidade de atribuição, os cidadãos nacionais e os cidadãos estrangeiros detentores de 
título válido de permanência em território nacional que não residam ou que não tenham condições 
objetivas para continuar a residir em habitação condigna e adequada à satisfação das necessidades 
do seu agregado familiar e não se encontrem em situação de impedimento legal.

2 — Os subscritores de uma candidatura à atribuição de uma habitação em regime de arrenda-
mento apoiado, independentemente do tipo de procedimento adotado, denominam -se «candidatos 
a arrendatários municipais», cabendo -lhes identificar, no caso de agregados familiares, o respetivo 
representante.

3 — Os arrendatários e os membros dos respetivos agregados familiares, como beneficiários 
e cotitulares do direito e das obrigações de ocupação das habitações que lhes tenham sido atribuí-
das em regime de arrendamento apoiado, denominam -se «arrendatários municipais», assumindo 
o representante designado de cada agregado familiar a posição de «arrendatário».
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Artigo 5.º

Condição de recurso

1 — A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado terá como pressuposto 
a carência económica e habitacional dos candidatos.

2 — Os atos de atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado estão todos 
sujeitos à condição de manutenção, pelos arrendatários municipais, de um grau de carência eco-
nómica e habitacional que lhes inviabilize o recurso a uma solução própria, adequada e autónoma 
no mercado habitacional.

3 — Cessando a condição de recurso identificada no n.º 1 do presente artigo, pode o ato de 
atribuição ser a todo o tempo revogado, o que determinará a caducidade do contrato de arrenda-
mento apoiado.

Artigo 6.º

Exclusões

1 — Ficam excluídos do presente Regulamento:

a) Os prédios, frações e espaços destinados a fins ou projetos transitórios especiais ou para 
assegurar alojamentos temporários para resposta a situações de emergência;

b) Os prédios, frações e espaços que estejam ou venham a ser ocupados em regime de 
arrendamento de direito privado, na sequência de processo próprio, transacional, expropriativo ou 
de natureza com propósito semelhante;

c) Os prédios, frações e espaços que sejam desafetados do parque de habitação de arrenda-
mento apoiado do Município de Loures.

2 — Os prédios, frações e espaços identificados no número anterior ficam sujeitos ao regime que 
vier a ser especificamente estabelecido para a sua ocupação ou utilização, nos termos da lei.

Artigo 7.º

Definições

1 — Para efeitos do presente Regulamento, considera -se:

a) «Agregado familiar», o conjunto de pessoas que residem em economia comum na habitação 
arrendada, constituído pelo arrendatário e pelas pessoas referidas nas alíneas a), b), c), d) e e) do 
n.º 1 do artigo 4.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho infra referidas, bem como, por quem 
tenha sido autorizado pelo senhorio a permanecer na habitação, designadamente:

i) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;
ii) Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau;
iii) Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral;
iv) Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou 

administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito;
v) Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e 

crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente 
competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado familiar;

b) «Dependente», o elemento do agregado familiar que seja menor ou, tendo idade inferior a 
26 anos, não aufira rendimento mensal bruto (RMB) superior ao indexante dos apoios sociais;

c) «Deficiente», a pessoa com deficiência com grau comprovado de incapacidade igual ou 
superior a 60 %;
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d) «Fator de capitação», a percentagem resultante da ponderação da composição do agre-
gado familiar, de acordo com a tabela constante do Anexo I ao presente Regulamento que dele 
faz parte integrante;

e) «Indexante dos apoios sociais» (IAS), o valor fixado nos termos da Lei n.º 53 -B/2006, de 
29 de dezembro, alterada pela Lei n.º 3 -B/2010, de 28 de abril;

f) «Rendimento mensal líquido» (RML), o duodécimo do total dos rendimentos anuais líquidos 
auferidos por todos os membros do agregado familiar, sendo o rendimento anual líquido de cada 
membro obtido:

i) Subtraindo ao rendimento global o valor da coleta líquida, nos termos do n.º 2 do presente 
artigo; caso os rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera  -se a proporção 
correspondente ao número de meses em causa;

ii) Sendo zero o valor da coleta líquida ou não tendo legalmente havido lugar à entrega de 
declaração de rendimentos nos termos do Código do Imposto sobre o Rendimento de Pessoas 
Singulares, calculando o total dos rendimentos anuais auferidos, considerados nos termos do 
artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, 
e pelos Decretos  -Leis n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de junho; caso os 
rendimentos se reportem a período inferior a um ano, considera  -se a proporção correspondente 
ao número de meses em causa;

g) «Rendimento mensal corrigido» (RMC), o rendimento mensal líquido deduzido das quantias 
indicadas de seguida:

i) 10 % do indexante dos apoios sociais pelo primeiro dependente;
ii) 15 % do indexante dos apoios sociais pelo segundo dependente;
iii) 20 % do indexante dos apoios sociais por cada dependente além do segundo;
iv) 10 % do indexante dos apoios sociais por cada pessoa com deficiência, que acresce aos 

anteriores se também couber na definição de dependente;
v) 10 % do indexante dos apoios sociais por cada elemento do agregado familiar com idade 

igual ou superior a 65 anos;
vi) 20 % do indexante dos apoios sociais em caso de família monoparental;
vii) A quantia resultante da aplicação do fator de capitação, constante do Anexo I do presente 

Regulamento ao indexante dos apoios sociais.

2 — Para efeitos da alínea f) do número anterior, os valores do rendimento global e da coleta 
líquida correspondem aos constantes da declaração de IRS e Nota de Liquidação, validada pela 
Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) e respeitante ao ano anterior.

CAPÍTULO II

Atribuição de Habitações Municipais

SECÇÃO I

Condições de Atribuição

Artigo 8.º

Regime

1 — As habitações municipais são atribuídas em regime de arrendamento apoiado, em con-
formidade com regime jurídico vigente, designadamente o previsto na Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na redação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.

2 — A atribuição das habitações municipais é feita a título precário e de forma transitória, pelo 
prazo estabelecido no respetivo contrato e na lei.
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3 — A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado confere ao Município 
de Loures, nos termos legais aplicáveis, o direito de aceder aos dados do arrendatário e dos mem-
bros do respetivo agregado familiar para fins de informação ou de confirmação dos dados por eles 
declarados nos termos regulados no artigo 31.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro.

4 — Ao acesso e à atribuição das habitações é aplicável o regime constante do presente 
Regulamento e subsidiariamente o Código do Procedimento Administrativo.

5 — O contrato de arrendamento apoiado rege  -se pelo disposto na Lei n.º 81/2014, de 19 
de dezembro, na redação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto e, subsidiariamente, pela lei civil e 
pelas disposições do presente Regulamento.

6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o contrato de arrendamento apoiado tem 
a natureza de contrato administrativo, estando sujeito, no que seja aplicável, ao respetivo regime 
jurídico.

Artigo 9.º

Procedimento de atribuição

1 — A atribuição de uma habitação do Município de Loures em regime de arrendamento 
apoiado, efetua -se mediante procedimento de concurso por inscrição, sem prejuízo da possibilidade 
de o Município poder adotar outro procedimento de concurso previsto na Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro, na redação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.

2 — O Município de Loures pode, em qualquer momento, promover, de forma simultânea com 
o concurso de inscrição regulado na presente secção, qualquer um outro tipo de concurso, desig-
nadamente concurso por classificação ou por sorteio, identificando, em cada caso, as habitações 
disponíveis e concretamente concursadas.

3 — Os procedimentos referidos no número anterior obedecerão a programas normativos 
específicos e serão divulgados nos termos legais.

Artigo 10.º

Concurso por inscrição

1 — O concurso por inscrição tem por objeto a oferta continuada das habitações que são iden-
tificadas, em cada momento, pelo Município de Loures para atribuição em regime de arrendamento 
apoiado aos candidatos que, de entre os que se encontram no momento da seleção inscritos no 
registo para o efeito mantido pelo Município de Loures, estejam melhor classificados em função 
dos critérios de hierarquização e de ponderação estabelecidos para o efeito.

2 — A atribuição do direito à habitação de arrendamento apoiado municipal efetiva -se mediante 
a apreciação e classificação dos pedidos apresentados, de acordo com os critérios previstos no 
presente Regulamento.

Artigo 11.º

Critérios de atribuição de habitação

1 — A atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado tem por base a tipologia 
e a caracterização dos fogos habitacionais que, em cada momento, se encontrem disponíveis e 
respeitará a lista de ordenação das candidaturas à data.

2 — A lista de ordenação das candidaturas será, para cada decisão de atribuição, determinada 
pela pontuação obtida por cada uma das candidaturas qualificadas em resultado da aplicação dos 
critérios de hierarquização, agregados numa matriz de ponderação.

3 — A matriz de ponderação referida no número anterior, representará, em cada momento, a 
política municipal de gestão do parque habitacional destinada ao arrendamento apoiado e densifi-
cará os critérios de hierarquização seguintes:

a) O tipo e a gravidade da carência habitacional dos agregados familiares classificados;
b) A composição, a caracterização e escalão de rendimentos dos agregados familiares clas-

sificados;
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c) A antiguidade da inscrição dos agregados familiares na relação nominativa de candidatos 
classificados.

4 — A matriz referida nos números anteriores e as instruções para a sua interpretação são 
públicas e estão disponíveis para consulta no site do Município de Loures, constando do Anexo II 
ao presente Regulamento.

Artigo 12.º

Requisitos de acesso ao arrendamento apoiado

1 — A atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado terá como pressuposto 
a grave carência económica e habitacional dos candidatos.

2 — Constituem requisitos cumulativos de qualificação para atribuição de uma habitação em 
regime de arrendamento apoiado:

a) Residir comprovadamente no concelho há dois ou mais anos;
b) Ser maior de 18 anos;
c) Ter nacionalidade portuguesa ou qualquer outra nacionalidade, desde que com título de 

residência válido e permanente em território português;
d) Estar recenseado no concelho por período igual ou superior a dois anos;
e) Residir em local que não reúna requisitos mínimos de segurança e salubridade, e que deste 

modo não satisfaça as necessidades do seu agregado familiar;
f) O agregado familiar não apresentar condições económico -financeiras suficientes para prover 

solução habitacional;

3 — Cada agregado familiar só pode apresentar uma candidatura.
4 — Cada pessoa só pode pertencer a um agregado familiar, exceto dependentes com guarda 

partilhada.
5 — Os atos de atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado estão todos 

sujeitos à condição de manutenção, pelos arrendatários, de um grau de carência económica e 
habitacional que lhes inviabiliza o recurso a uma solução própria, adequada e autónoma no mer-
cado habitacional.

6 — Cessando a condição de recurso referida no n.º 1 do presente artigo, pode o ato de atri-
buição ser a todo o tempo revogado, o que determinará a caducidade do contrato de arrendamento 
apoiado.

Artigo 13.º

Impedimentos

1 — Está impedido de tomar ou manter o arrendamento de uma habitação em regime de 
arrendamento apoiado, a verificação de alguma das seguintes situações:

a) Qualquer dos elementos do agregado familiar seja proprietário, usufrutuário, ou detentor de 
prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação no território nacio-
nal de valor superior a 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros), desde que o imóvel seja adequado a 
satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência permanente de terceiros com 
direitos legais ou contratuais sobre o mesmo;

b) Qualquer dos elementos do agregado familiar seja proprietário, usufrutuário, arrendatário 
ou detentor de prédio urbano ou de fração autónoma de prédio urbano destinado a habitação, 
localizado no concelho, ou em concelhos da Área Metropolitana de Lisboa, desde que o imóvel 
seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência permanente 
de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo;

c) Qualquer dos elementos do agregado familiar esteja a usufruir de apoios financeiros públicos 
para fins habitacionais;
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d) Qualquer dos elementos do agregado familiar seja titular de uma habitação de arrendamento 
apoiado atribuída pelo Município de Loures ou por Município da Área Metropolitana de Lisboa;

e) Qualquer dos elementos do agregado familiar tenha sido titular de ocupação de fogo muni-
cipal e a sua ocupação da habitação tenha cessado, nomeadamente, por despejo administrativo 
ou sentença judicial transitada em julgado;

f) Qualquer dos elementos do agregado familiar ter sido identificado como ocupante ilegal de 
uma fração habitacional municipal;

g) Qualquer dos elementos do agregado familiar estar inscrito para efeitos fiscais, de segurança 
social ou outros, com outro local de residência;

h) Qualquer dos elementos do agregado familiar tenha beneficiado de uma indemnização em 
alternativa à atribuição de uma habitação no âmbito de programas de realojamento.

2 — Fica, ainda, impedido de se candidatar e de aceder a uma habitação no regime de arren-
damento apoiado, por um período de dois anos:

a) O candidato, arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que, para 
efeito de atribuição ou manutenção de uma habitação em regime de arrendamento apoiado, utilize 
meios fraudulentos, proceda à prestação culposa de declarações falsas ou à omissão dolosa de 
informação relevante;

b) O arrendatário ou o elemento do agregado familiar do arrendatário que ceda a habitação a 
terceiros a qualquer título, total ou parcialmente, de forma gratuita ou onerosa;

c) A pessoa que tenha ocupado ilicitamente ou tenha sido sujeita a despejo de uma habitação 
pertencente a qualquer das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 81/2014, de 19 de 
dezembro;

d) O candidato que recuse sem fundamento a habitação que lhe foi atribuída de acordo com as 
formas de atribuição previstas ou que não proceda à ocupação da habitação atribuída nos termos 
previstos no presente Regulamento.

3 — No caso previsto na alínea a) do n.º 1, quando for invocado e comprovado que o prédio 
ou fração não está em condições de satisfazer o fim habitacional ou que o direito relativo ao mesmo 
é detido ou foi adquirido apenas em parte por membros do agregado familiar, cabe ao Município 
de Loures avaliar a situação e decidir sobre o acesso deste agregado à atribuição de habitação.

4 — A reincidência nas situações previstas n.º 2 do presente artigo, inibe o agregado familiar 
candidato de aceder a uma habitação no regime de arrendamento apoiado, por um prazo de 5 anos 
a contar do conhecimento dos factos.

5 — O disposto nos números anteriores não prejudica os direitos que, em função da situa-
ção, o Município de Loures detenha, nem o procedimento criminal que seja aplicável ao caso nos 
termos legais.

6 — A decisão de exclusão da candidatura por verificação, inicial ou superveniente, de um 
impedimento será notificada ao representante do agregado familiar candidato, acompanhado da 
respetiva fundamentação, sem prejuízo do direito de audiência prévia previsto no Código de Pro-
cedimento Administrativo.

Artigo 14.º

Habitação adequada

1 — A habitação a atribuir deve ser de tipologia adequada à composição do agregado familiar, 
por forma a evitar situações de sobreocupação e subocupação.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior, considera  -se habitação de tipologia ade-
quada às necessidades do agregado familiar, aquela que, em relação à composição do agregado, 
se posicione entre o máximo e o mínimo previsto de modo que não se verifique situação de 
sobreocupação ou subocupação.

3 — A adequação da habitação é verificada pela relação entre a tipologia e a composição do 
agregado familiar de acordo com as tabelas constantes do Anexo III.
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4 — A habitação a atribuir deve ainda adequar -se a pessoas com mobilidade reduzida, garan-
tindo a acessibilidade.

5 — Poderá ainda ser atribuído fogo que não se enquadre nos critérios referidos nomeada-
mente nos seguintes casos:

a) Alojamento urgente e prioritário, motivadas por emergência social grave;
b) Em casos especiais de mobilidade, saúde ou características específicas do agregado, 

devidamente justificadas.

6 — A recusa da habitação atribuída pode ser excecionalmente admitida por motivos de saúde 
ou motivos profissionais, devidamente comprovados, quando a fixação na mesma implique uma 
onerosidade excessiva para o agregado.

Artigo 15.º

Formalização do pedido de atribuição de habitação

1 — O pedido de atribuição de uma habitação de arrendamento apoiado será formulado em 
impresso próprio disponibilizado pela Câmara Municipal de Loures, o qual deverá ser devidamente 
preenchido e assinado pelo representante do agregado familiar.

2 — O formulário de inscrição deve obrigatoriamente ser acompanhado dos seguintes docu-
mentos necessários à prova dos factos, nomeadamente:

a) Número dos documentos de identificação civil e fiscal de todos os elementos do agregado 
familiar (Bilhete de Identidade ou Cartão de Cidadão/Cédula de Nascimento/Assento de Nasci-
mento/Cartão de Contribuinte);

b) Número de Identificação da Segurança Social de todos os elementos do agregado familiar;
c) Certidão de eleitor a emitir pela Junta de Freguesia dos elementos do agregado familiar, 

quando aplicável;
d) Declaração da AT — Autoridade Tributária e Aduaneira, comprovativa da composição do 

agregado familiar;
e) Cópia do documento de autorização de residência ou documento equivalente que habilite 

o candidato a permanecer de forma legal em território nacional, caso se aplique;
f) Comprovativo de todos os rendimentos dos elementos do agregado familiar maiores de 

18 anos (nota de liquidação do IRS, recibos de vencimento e extrato de remunerações emitido pela 
Segurança Social, pensões, prestação de rendimento social de inserção, subsídio de desemprego, 
inscrição nos Centros de Emprego, etc.);

g) Declaração da Autoridade Tributária e Aduaneira, onde conste a (in)existência de bens 
imóveis em nome do requerente e dos demais elementos do agregado familiar no território nacional 
de valor superior a 25.000,00€ (vinte e cinco mil euros);

h) No caso dos menores, deve ser entregue comprovativo da regulação do exercício das 
responsabilidades parentais, quando aplicável;

i) Comprovativo da situação escolar dos elementos dependentes com idade inferior a 18 anos;
j) Em caso de elementos do agregado familiar que possuam deficiência com grau de incapaci-

dade igual ou superior a 60 %, ou eventuais problemas de saúde crónicos que confiram incapacidade, 
deve ser apresentado Atestado de Incapacidade Multiúsos comprovativo dessa situação;

k) Comprovativo da situação dos elementos dependentes com idade inferior a 26 anos.

Artigo 16.º

Apreciação liminar

1 — Após receção do pedido de atribuição de habitação de arrendamento apoiado, o mesmo 
será objeto de uma apreciação liminar, a realizar pelos serviços municipais de habitação.

2 — Sempre que os pedidos não tenham sido instruídos nos termos e com os elementos fixa-
dos pelo presente Regulamento, o requerente será notificado para vir completar e ou aperfeiçoar 
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o pedido, apresentando os elementos em falta ou suprindo as formalidades preteridas, em dez 
dias úteis.

3 — No caso de o requerente, após ter sido notificado nos termos do número anterior, não ter 
procedido ao aperfeiçoamento do pedido, este será objeto de indeferimento liminar, por decisão a 
proferir pelo Presidente da Câmara, a qual pode ser delegada no vereador do pelouro respetivo, 
com possibilidade de subdelegação.

4 — A decisão de indeferimento liminar do pedido e respetivos fundamentos serão notificados 
ao requerente.

Artigo 17.º

Apreciação e seleção das candidaturas

1 — As candidaturas admitidas serão objeto de análise técnica de acordo com os critérios 
de seleção resultantes da aplicação da matriz de ponderação constante no Anexo II do presente 
Regulamento, que dele faz parte integrante, tendo em conta os critérios de prioridade estabelecidos 
no presente Regulamento.

2 — O Anexo II pode ser sujeito a atualização ou revisão, através de deliberação da Câmara 
Municipal:

a) Se se verificarem alterações relevantes nos níveis e padrões de carências habitacionais;
b) Na sequência do processo de monitorização ou avaliação da implementação do presente 

Regulamento.

Artigo 18.º

Prova das declarações

1 — Com vista à apreciação dos pedidos devidamente instruídos, o Município de Loures pode, 
a todo o tempo, requerer que sejam prestadas informações adicionais bem como mais documen-
tos de suporte, relatórios técnicos ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento 
dos factos com interesse para a decisão, sendo notificado o requerente para proceder à respetiva 
entrega no prazo máximo de dez dias úteis, sob pena de arquivamento do processo.

2 — Os dados constantes do formulário de inscrição podem, a todo o tempo, ser confirmados 
pelos serviços municipais junto de qualquer entidade pública ou privada, designadamente as que 
acompanham ou tenham acompanhado a família.

3 — Quando os serviços entenderem ser pertinente para a análise do pedido, será agendado 
atendimento para recolha de informação em falta e/ou visita domiciliária para análise da situação 
habitacional.

Artigo 19.º

Critério de desempate das candidaturas

Caso exista mais de uma candidatura com a mesma pontuação e não existam habitações em 
número suficiente para atribuição, a decisão de atribuição terá em conta os seguintes critérios de 
prioridade, a observar pela seguinte ordem:

a) Agregado com rendimento per capita inferior;
b) Falta de condições de segurança e salubridade da habitação;
c) O agregado incluir um elemento com estatuto de vítima de violência doméstica;
d) Número de elementos portadores de deficiência ou doença crónica no agregado familiar;
e) Agregado constituído exclusivamente por elementos com idade igual ou superior a 65 anos.
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Artigo 20.º

Indeferimento das candidaturas

1 — As candidaturas serão objeto de apreciação e devem ser indeferidas nos seguintes 
casos:

a) O não preenchimento das condições de acesso fixadas na lei e no presente Regulamento;
b) O agregado familiar desistir do processo de candidatura;
c) O pedido estar suportado em falsas ou erróneas declarações, prestadas com o intuito de, 

com base nas mesmas, ver concedido o direito a uma habitação de arrendamento apoiado;
d) O arrendatário ou algum dos elementos do agregado familiar ter sido sancionado por algu-

mas das situações de irregularidade previstas na lei e no presente Regulamento.

2 — A decisão de indeferimento do pedido e respetivos fundamentos serão notificados ao 
requerente, acompanhada da respetiva fundamentação, sem prejuízo do direito de audiência prévia 
nos termos da lei.

Artigo 21.º

Lista de candidaturas

1 — A Câmara Municipal de Loures organiza uma lista nominativa e dinâmica de candidatos 
às habitações municipais, que será trimestralmente atualizada em função das candidaturas que 
forem sendo apresentadas e validadas.

2 — A lista referida no número anterior é composta pelas candidaturas, respetiva ordenação 
por ordem decrescente, conforme aplicação da matriz de ponderação (Anexo II), e a indicação das 
tipologias adequadas a cada agregado familiar (Anexo III), nos termos do presente Regulamento.

3 — A informação atualizada das candidaturas ordenadas para atribuição de habitação de 
arrendamento apoiado será publicitada no sítio institucional do Município de Loures através da sua 
página da internet e no edifício dos serviços municipais de habitação, sendo atualizada trimestral-
mente em função de novas candidaturas validadas, da pontuação e alteração de pontuação de 
cada candidatura.

Artigo 22.º

Gestão da lista

1 — Os requerentes e agregados familiares admitidos e inscritos são notificados por escrito 
da respetiva situação.

2 — Sempre que se justifique, as candidaturas serão revistas pelos serviços de habitação da 
Câmara Municipal, podendo haver lugar a apresentação de documentação complementar.

3 — As candidaturas já admitidas podem, a todo o tempo, ser objeto de exclusão e cancela-
mento da inscrição, caso venha a verificar -se a existência de algum dos impedimentos previstos 
no presente Regulamento, bem como a prestação de falsas declarações, a omissão dolosa de 
informação ou a utilização de meio fraudulento por parte dos candidatos, no âmbito ou para efeito 
dos procedimentos de atribuição de uma habitação, sem prejuízo de outras sanções legalmente 
aplicáveis.

4 — A decisão de não admissão ou de exclusão de candidatura ou do cancelamento da ins-
crição é notificada aos candidatos, acompanhada da respetiva fundamentação, sem prejuízo do 
direito de audiência prévia, nos termos da lei.

Artigo 23.º

Validade das candidaturas

1 — As candidaturas admitidas e respetiva classificação são válidas por um período de dois 
anos, a contar da data de apresentação do pedido.
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2 — Verificando -se alterações à candidatura apresentada, nomeadamente por alteração de 
residência, composição do agregado familiar, valor dos rendimentos, entre outros, deve o candi-
dato informar a Câmara Municipal de Loures dos dados atualizados, através do preenchimento de 
formulário disponibilizado para o efeito.

3 — Decorrido o prazo de dois anos da integração em lista, e caso se mantenham as circuns-
tâncias e condições que justificaram a candidatura, o prazo de validade poderá ser renovado, por 
igual período de tempo.

4 — Para efeitos do disposto no número anterior, o representante do agregado familiar deve 
formalizar a renovação do pedido e atualizar, caso se justifique, os dados constantes do processo, 
através do preenchimento de formulário disponibilizado para o efeito.

Artigo 24.º

Desistência

Considera -se que desistiram do pedido de atribuição, os candidatos que não se pronunciem 
dentro do prazo facultado ou não apresentem a documentação complementar solicitada, bem como, 
os que manifestem expressamente o seu desinteresse na habitação.

Artigo 25.º

Regime de exceção

1 — O regime de atribuição previsto no presente capítulo poderá ser afastado por motivo 
relevante de interesse público devidamente fundamentado, que justifique o alojamento urgente e 
prioritário, nomeadamente:

a) Indivíduos e agregados familiares que se encontrem em situação de necessidade habitacional 
urgente e ou temporária, designadamente decorrente de desastres naturais e calamidades ou de 
outras situações de vulnerabilidade e emergência social e perigo físico ou moral para as pessoas, 
incluindo as relativas a violência doméstica;

b) Agregado familiar com necessidades de realojamento decorrentes de operações urbanís-
ticas de responsabilidade municipal, obras de interesse municipal ou outras situações impostas 
pela legislação em vigor;

c) Agregado familiar residente em edifícios municipais em risco de ruína;
d) Situações excecionais decorrentes de necessidade de gestão do parque habitacional.

2 — Nos casos previstos no número anterior, as condições de adequação e de utilização das 
habitações são definidas pelo Presidente da Câmara ou o Vereador com competência delegada 
para o efeito, em função da situação de necessidade habitacional que determina a respetiva atri-
buição.

SECÇÃO II

Formalização da Atribuição e Contrato de Arrendamento Apoiado

Artigo 26.º

Atribuição de Habitação

1 — A atribuição das habitações municipais do Município de Loures é feita com base em pro-
posta técnica dos serviços, em conformidade com as regras definidas no presente Regulamento

2 — A fase de atribuição da habitação concretiza -se na emissão e notificação do ato de atri-
buição de uma habitação concreta a um candidato determinado.
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3 — A atribuição das habitações em regime de arrendamento apoiado tomará por base a tipo-
logia e a caracterização dos fogos habitacionais que, em cada momento, se encontrem disponíveis 
e respeitará a lista de ordenação das candidaturas à data.

Artigo 27.º

Notificação da atribuição da habitação

1 — A decisão de atribuição de uma habitação em regime de arrendamento apoiado será 
notificada ao representante do agregado familiar, dela constando:

a) A identificação do representante do agregado familiar, que assumirá a titularidade do arren-
damento apoiado, bem como de todos os elementos que compõem o agregado familiar inscrito;

b) A identificação do fogo habitacional, com a indicação da sua tipologia, localização e número 
de polícia;

c) O estado de conservação do fogo habitacional;
d) O montante da renda devida pelo agregado familiar, calculada de acordo com a documen-

tação entregue para efeitos de candidatura.
e) Informação circunstanciada e detalhada relativa aos direitos e obrigações inerentes à relação 

de arrendamento em regime de arrendamento apoiado a constituir;
f) A formalização e entrega das chaves do fogo habitacional atribuído;
g) A data para a assinatura do contrato de arrendamento apoiado.

2 — Para efeitos da alínea d) do número anterior, o montante da renda poderá ser ajustado 
caso haja alteração na composição ou nos rendimentos do agregado familiar, devidamente com-
provados.

3 — A atribuição de habitação em regime de arrendamento apoiado e a sua aceitação pelo 
agregado familiar, concretiza -se mediante a outorga do contrato de arrendamento entre o Município 
de Loures e o representante desse agregado.

4 — Os contratos de arrendamento das habitações municipais ficam sujeitos às normas e 
condições resultantes da lei e do presente Regulamento.

Artigo 28.º

Celebração do contrato de arrendamento apoiado

1 — O contrato de arrendamento apoiado será celebrado por escrito e assinado pelo arrendatário.
2 — Todos os membros do agregado familiar inscrito serão cotitulares dos direitos e das obri-

gações decorrentes da ocupação da habitação atribuída.
3 — As modificações ao contrato de arrendamento apoiado serão formalizadas por escrito, 

mediante averbamento ou aditamento.
4 — Com a celebração do contrato de arrendamento apoiado fica prestado o necessário 

consentimento para que o Município de Loures consulte os documentos administrativos junto de 
autoridades administrativas e outras pessoas coletivas públicas, para efeitos de revisão da renda 
apoiada.

Artigo 29.º

Caducidade da decisão de atribuição

A recusa infundada pelo arrendatário em celebrar o contrato de arrendamento apoiado ou em 
ocupar a habitação de forma efetiva e permanente, determinará a caducidade automática da decisão 
de atribuição ou a resolução do contrato, se este tiver já sido outorgado, com as consequências 
previstas na alínea d), do n.º 2, do artigo 13.º do presente Regulamento.
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Artigo 30.º

Duração do arrendamento

1 — Os contratos de arrendamento apoiado são celebrados pelo prazo de dez anos considerando-
-se reduzido a este limite quando for estipulado um período superior.

2 — Findo o prazo do arrendamento, o contrato renova -se automaticamente por um único 
período de dez anos.

3 — Findos os dois períodos de arrendamento previstos na lei, o contrato renova-se por perío do 
sucessivo de um ano.

4 — As situações de transferência do agregado familiar para outro fogo não implicam reno-
vação do prazo em curso, mesmo quando haja lugar à celebração de novo contrato por alteração 
das circunstâncias.

Artigo 31.º

Gestão das habitações devolutas

1 — O Município de Loures é responsável pela gestão e atribuição das habitações municipais 
devolutas e disponíveis, através dos serviços com competência em matéria de gestão do parque 
habitacional.

2 — Após retomada a posse da habitação, os serviços municipais competentes desencadeiam 
o procedimento para a realização da reabilitação do imóvel e asseguram que o mesmo se encontra 
devidamente fechado, de forma a evitar que venha a ser indevidamente ocupado, desenvolvendo, 
simultaneamente, o procedimento para a atribuição do fogo municipal, uma vez concluída a sua 
reabilitação.

3 — É expressamente proibida a ocupação abusiva e não titulada das habitações municipais, 
ficando os ocupantes sujeitos a despejo administrativo sumário, sem prejuízo das consequências 
previstas na alínea c), do n.º 2, do artigo 13.º do presente Regulamento.

CAPÍTULO III

Titularidade das Habitações Municipais

SECÇÃO I

Do Arrendamento

Artigo 32.º

Titularidade

1 — O direito de utilização e ocupação das habitações municipais pertence aos representan-
tes de cada agregado familiar, subscritores do respetivo contrato de arrendamento, a quem será 
entregue a titularidade da ocupação do fogo.

2 — Os titulares do arrendamento são inteiramente responsáveis pela utilização do fogo por 
si e pelo seu agregado, cabendo -lhes, igualmente, o dever de fazer cumprir, por todos os elemen-
tos residentes, as normas legais e regulamentares aplicáveis à utilização da habitação e espaços 
comuns, nomeadamente as constantes do presente Regulamento.
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Artigo 33.º

Destino das habitações

1 — Os fogos de habitação em regime de arrendamento apoiado, destinam -se, exclusivamente, 
à habitação permanente do arrendatário e dos membros do agregado familiar autorizados, não 
podendo ser -lhes dado outro fim.

2 — É expressamente proibida nas habitações qualquer atividade ou prática ilícita e igual-
mente todas aquelas que provoquem incomodidade para os restantes moradores do edifício ou 
dos edifícios vizinhos.

3 — Nas habitações é ainda expressamente interdito o exercício de qualquer atividade ou 
ocupação diversa profissional, comercial ou industrial por qualquer um dos elementos do agregado 
familiar, sem que seja previamente autorizada por escrito pelo Município de Loures.

4 — A autorização prevista no número anterior só poderá ser concedida quando a atividade 
que se pretende exercer não comprometa o fim primordial da utilização do fogo, previsto no n.º 1 
do presente artigo, e não represente prejuízo para a segurança e salubridade do imóvel ou para a 
tranquilidade e comodidade dos vizinhos.

5 — O Município de Loures pode, a todo o tempo, revogar qualquer autorização que tenha 
sido concedida neste âmbito, caso o exercício da atividade admitida se revele passível de constituir 
prejuízo efetivo nos termos do disposto no número anterior.

Artigo 34.º

Ocupação efetiva

1 — O agregado familiar deve ocupar a habitação que lhe seja atribuída no prazo máximo de 
trinta dias após a entrega das respetivas chaves.

2 — Apenas o arrendatário e os membros do agregado familiar autorizados, poderão residir 
na habitação arrendada.

3 — A não ocupação efetiva do fogo habitacional no prazo previsto no n.º 1 supra, sem motivo 
atendível, determinará a caducidade imediata da atribuição e a automática exclusão do agregado 
da lista de candidaturas, com as demais consequências previstas no presente Regulamento, 
ficando o Município de Loures investido no poder de tomar posse administrativa do mesmo, se 
necessário.

4 — A ocupação de um fogo municipal sem título bastante impede o prevaricador de obter 
uma habitação no período de dois ou cinco anos posteriores à ocupação, consoante se trate da 
primeira ocorrência ou de reincidência.

Artigo 35.º

Residência permanente

1 — Os titulares do arrendamento e o respetivo agregado familiar devem manter residência 
permanente na habitação que lhes estiver atribuída.

2 — Entende -se por residência permanente aquela onde está instalado o agregado familiar, 
onde este faz a sua vida normal e onde está organizada e centralizada a sua vida e economia 
doméstica de forma estável e duradoura.

3 — Considera -se que o agregado familiar não mantém residência permanente e efetiva no 
fogo, nem utiliza a habitação em permanência, quando a habitação se mostre desabitada, exis-
tindo indícios sérios e fiáveis de que o agregado tem a sua vida familiar e economia doméstica, 
em simultâneo ou em exclusivo, organizada em qualquer outro local, designadamente quando, de 
forma sistemática, não pernoitem na habitação, nem dela façam uso continuado.
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4 — Para efeitos do previsto no número anterior, constituem indícios de não residência per-
manente e efetiva no fogo, nomeadamente os seguintes:

a) Quando o agregado familiar nunca esteja presente na habitação, ou esteja apenas pontual-
mente, com ausência sistemática dos seus elementos, conforme resulte de diligências realizadas 
no local, em diferentes datas e períodos do dia, pelos serviços municipais ou outras entidades;

b) Inexistência de fornecimento de serviços essenciais de água, eletricidade e gás à habitação 
em questão, ou ausência de consumos por um período superior a seis meses;

c) Registo, por um período superior a seis meses, de níveis mínimos de consumos de água, 
eletricidade e ou gás, não conformes ao normal uso habitacional, tendo em conta a média do ser-
viço e do histórico da habitação;

d) Caixa de correio sistemática e visivelmente lotadas, nomeadamente com publicidade diversa 
e com notória falta de utilização pelo respetivo agregado;

e) Outras informações recolhidas ou fornecidas por entidades e autoridades públicas, que 
indiciem ou demonstrem a não utilização da habitação pelo agregado familiar.

5 — Quando existirem indícios ou elementos devidamente documentados que evidenciem de 
forma razoável que o agregado não mantém residência permanente e efetiva no fogo, é iniciado 
procedimento administrativo adequado ao despejo do mesmo.

Artigo 36.º

Condições gerais de acesso e manutenção do direito à ocupação nas habitações

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 13.º do presente Regulamento, a manutenção do direito 
à ocupação do fogo encontra -se sempre condicionada ao preenchimento das condições de acesso 
a habitação que determinaram a atribuição do fogo, fixadas na lei e no presente Regulamento, no 
período de duração do contrato.

2 — A alteração dos pressupostos e condições de ocupação das habitações municipais, nos 
termos do previsto no artigo 13.º e no número anterior, confere ao Município de Loures o direito de 
determinar a cessação do arrendamento apoiado e respetivo direito de ocupação do fogo.

3 — O titular da ocupação do fogo deve comunicar ao Município de Loures, no prazo máximo 
de 30 (trinta) dias a contar da data da respetiva ocorrência, a existência de qualquer situação de 
impedimento de tomar ou manter uma habitação em regime de arrendamento apoiado, relativamente 
a si próprio ou de qualquer membro do seu agregado familiar.

Artigo 37.º

Cedência da habitação

1 — É proibida qualquer forma de cedência, total ou parcial, temporária ou permanente, onerosa 
ou gratuita, do gozo da habitação por parte do arrendatário ou de qualquer membro do agregado 
familiar, nomeadamente a cessão da posição contratual, o subarrendamento, a hospedagem ou 
o comodato.

2 — É expressamente proibida a permanência na habitação, por período superior a um mês, 
de pessoa que não pertença ao agregado familiar autorizado e não tenha sido autorizada a ali 
coabitar.

3 — O Município de Loures pode, mediante requerimento fundamentado apresentado pelo 
arrendatário, autorizar a permanência na habitação, por período determinado, a título transitório e 
sem qualquer direito de inscrição, de pessoa não integrada no agregado familiar autorizado.

4 — A autorização referida no número anterior será concedida por um período de até 6 meses, 
com possibilidade de renovação por iguais períodos, mediante requerimento fundamentado a 
apresentar pelo arrendatário.

5 — A autorização referida nos números anteriores caduca no termo do prazo para que tiver 
sido concedida ou de eventual renovação, podendo ser revogada a todo o tempo caso se verifique 
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incumprimento, pelo autorizado, das obrigações impostas aos arrendatários municipais no regime 
do arrendamento apoiado e no presente Regulamento.

SECÇÃO II

Das Rendas

Artigo 38.º

Renda apoiada

1 — A renda corresponde a uma prestação pecuniária mensal, calculada em conformidade 
com a Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro e o disposto no presente Regulamento.

2 — O valor da renda em regime de arrendamento apoiado é determinado pela aplicação de 
uma taxa de esforço ao rendimento do agregado familiar, por consideração da fórmula legalmente 
prevista.

3 — Para determinação da renda apoiada os arrendatários deverão declarar periodicamente ao 
Município de Loures, a composição atualizada do agregado familiar e dos respetivos rendimentos.

4 — A reavaliação das circunstâncias que determinam o valor da renda realiza -se, no mínimo, 
a cada três anos, salvo se por despacho do Presidente da Câmara ou Vereador com competência 
delegada, for determinada periodicidade diferente.

5 — O valor da renda apoiada não pode exceder o valor da renda máxima aplicável aos con-
tratos de arrendamento para fim habitacional em regime de renda condicionada.

6 — Em caso de ausência total de rendimentos, aplica -se o valor da renda mínima, devendo 
a situação ser encaminhada para as entidades de assistência e ação social competentes.

Artigo 39.º

Renda Mínima

A renda mínima em Regime de Arrendamento Apoiado corresponde a 2 % do indexante dos 
apoios sociais (IAS) vigente.

Artigo 40.º

Atualização anual da renda

1 — As rendas apoiadas são objeto de atualização anual segundo o regime consagrado na 
lei, e de acordo com os coeficientes de atualização aplicáveis.

2 — A primeira atualização pode ser exigida um ano após o início da vigência da atribuição do 
fogo e as seguintes, sucessivamente, um ano após a atualização anterior.

Artigo 41.º

Revisão da renda apoiada
1 — A renda apoiada pode, a todo o tempo e no quadro do regime do presente Regulamento, 

ser revista por iniciativa do Município de Loures ou a requerimento do arrendatário, sempre que 
se verifique, designadamente, uma alteração na composição ou nos rendimentos do agregado 
familiar.

2 — A revisão da renda a pedido do arrendatário depende da apresentação, por este, de um 
requerimento de revisão de renda devidamente instruído com os documentos que fundamentam e 
justificam a pretensão, no prazo máximo de 30 dias a contar da data da ocorrência.

3 — A revisão da renda por iniciativa do Município de Loures, pode ocorrer a todo o tempo.
4 — Para efeitos do disposto no número anterior, o Município de Loures pode, a todo o tempo, 

solicitar ao arrendatário quaisquer documentos e esclarecimentos necessários para a instrução ou 
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atualização de informação determinante para a revisão da renda ou para aferir a regularidade da 
ocupação da habitação, fixando -lhe, para o efeito, um prazo não inferior a trinta dias.

5 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a reavaliação, pelo Município de Loures, 
das circunstancias que determinam o valor da renda, realiza -se, no mínimo, a cada três anos.

6 — A renda atualizada ou revista é devida no segundo mês subsequente ao da data da 
receção, pelo arrendatário, da comunicação do Município de Loures com indicação do respetivo 
valor, podendo ser atualizada no primeiro mês subsequente caso a diferença seja favorável ao 
arrendatário.

7 — A prestação de falsas declarações implica as consequências previstas no presente 
Regulamento, bem como as demais decorrentes da lei em geral, nomeadamente para efeitos de 
responsabilidade criminal do declarante.

Artigo 42.º

Aplicação da renda máxima

1 — Sem prejuízo de outras consequências legal ou contratualmente previstas, o Município 
de Loures aplicará a renda máxima prevista no n.º 3 do artigo 22.º da Lei n.º 81/2014, de 29 de 
dezembro, quando o arrendatário não apresente os elementos solicitados ao abrigo do n.º 4 do 
artigo anterior ou os apresente de forma insuficiente e incompleta, depois de ter sido notificado, 
por escrito, para corrigir ou completar a informação prestada.

2 — A aplicação da renda máxima com fundamento nas circunstâncias previstas no número 
anterior, manter -se -á até à revisão da renda que resulte da apresentação completa dos elementos 
exigidos.

3 — A aplicação da renda máxima pode resultar, ainda, como consequência do incumprimento 
de obrigações impostas aos arrendatários municipais.

4 — A decisão de aplicação da renda máxima, bem como a respetiva fundamentação, será 
notificada por escrito ao arrendatário no termo do prazo fixado no n.º 6 do artigo anterior.

Artigo 43.º

Vencimento e pagamento da renda

1 — A renda vence -se no 8.º dia do mês a que respeita e deve ser paga até ao 23.º dia sub-
sequente, no lugar e pela forma estabelecidos no contrato.

2 — Decorrido o prazo previsto no número anterior sem que a renda tenha sido paga, e a partir 
do dia imediatamente seguinte, pode ser exigida a indemnização prevista no n.º 1 do artigo 1041.º 
do Código Civil.

3 — Caso a renda não seja paga até ao final do mês seguinte a que respeita, será iniciada a 
tramitação procedimental com vista à instauração do processo de execução fiscal.

4 — Em caso de mora pode ser celebrado um acordo de liquidação de divida.

Artigo 44.º

Incumprimento do dever de pagamento da renda

1 — Existindo incumprimento do dever de pagamento da renda, o Município de Loures reserva 
 -se o direito de fazer operar a resolução do arrendamento, nos termos previstos na lei, no presente 
Regulamento e no respetivo contrato.

2 — Sem prejuízo do direito à resolução do contrato, o Presidente da Câmara ou o Vereador 
com competência delegada para o efeito, com possibilidade de subdelegação, pode autorizar um 
acordo de liquidação de dívida, mediante acordo escrito, até 60 prestações mensais.

3 — Este acordo deve indicar obrigatoriamente quais as rendas que se encontram vencidas 
e não pagas e que serão sujeitas a pagamento faseado.

4 — Pode ser admitida a negociação de um segundo acordo de liquidação de dívida, a título 
excecional e quando devidamente justificado e fundamentado.
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5 — O incumprimento de uma das prestações do acordo implica o direito à reclamação da 
totalidade da dívida e a passagem a um procedimento de despejo administrativo.

6 — Os titulares do arrendamento podem ainda, nos termos legais, obstar à resolução do 
mesmo pelo Município de Loures, devendo para tal realizar, de forma integral e numa única pres-
tação, o pagamento da totalidade da divida em atraso.

SECÇÃO III

Modificação do Agregado Familiar e Transmissão

Artigo 45.º

Modificação do agregado familiar

1 — Qualquer alteração na composição do agregado familiar autorizado terá de ser previa-
mente autorizada pelo Município de Loures, salvo as modificações a seguir indicadas que, em todo 
o caso, terão obrigatoriamente de ser comunicadas, por escrito, para atualização:

a) Nascimento de descendentes do arrendatário ou de membro do agregado familiar autorizado;
b) Falecimento ou abandono do lar de qualquer membro do agregado familiar, salvo do arrendatário;
c) Integração, no agregado familiar, de pessoas relativamente às quais exista obrigação legal 

de convivência ou de alimentos devidamente comprovada;
d) Casamento ou concretização jurídica da situação de união de facto relativa ao arrendatário.

2 — A comunicação a que alude o número anterior deve ser acompanhada dos documentos 
justificativos da relação de parentesco ou das obrigações invocadas.

3 — As pretensões de integração no agregado familiar de pessoas não autorizadas, serão 
apreciadas pelo Município de Loures e autorizadas quando se mostrem justificadas em motivo 
relevante e atendível, designadamente no caso de:

a) Carência económica e habitacional superveniente da pessoa a autorizar;
b) Necessidade comprovada de suporte assistencial do arrendatário ou outro elemento do 

agregado familiar.

4 — A verificação de alguma das situações enunciadas no n.º 1 do presente artigo poderá 
determinar, por iniciativa do Município de Loures ou a requerimento dos interessados, e em caso 
disponibilidade no parque habitacional, a atribuição de uma outra habitação, adequada à compo-
sição e caracterização do agregado.

5 — Sempre que se constitua um novo núcleo familiar, considera -se ter existido uma autono-
mização desses elementos, pelo que os mesmos devem prover por uma alternativa habitacional 
própria e deixar de utilizar o fogo.

6 — Nas situações de conflito conjugal, o casal deverá recorrer às instâncias legais e judiciais 
adequadas para definição do direito à utilização da casa de morada da família, sendo o respetivo 
título de ocupação aditado em conformidade, não havendo lugar a atribuição de novo fogo por 
esse facto.

7 — Nas situações de cotitularidade, em caso de morte ou separação, a titularidade do arren-
damento concentra -se no cotitular que permanece na habitação, assumindo este todas as respon-
sabilidades inerentes à ocupação do fogo, bem como as respeitantes ao agregado familiar.

8 — Nos casos previstos nos números anteriores, se o cotitular não pretender permanecer 
na habitação deve comunicar, por escrito, o facto à Câmara Municipal de Loures e proceder à 
entrega das chaves nos serviços municipais de gestão do parque habitacional, sem prejuízo da 
sua responsabilidade por qualquer dívida ao Município de Loures vencida à data e relacionada 
com a utilização do fogo.

9 — Todos os pedidos de integração ou indicação de saída de elementos em situação de 
coabitação, devem obrigatoriamente ser comunicados por escrito ao Município.
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Artigo 46.º

Comunicabilidade e transmissão mortis causa

1 — Em caso de morte, a posição de arrendatário transmite -se para elemento autorizado do 
agregado familiar, nos casos previstos na lei.

2 — Constitui obrigação do pretendente à posição de arrendatário comunicar ao Município, 
por escrito, o óbito no prazo de três meses.

Artigo 47.º

Comunicabilidade e transmissão inter vivos

1 — Em caso de divórcio ou de separação judicial de pessoas e bens, o destino do fogo, 
enquanto casa de morada de família, é decidido por acordo dos cônjuges, podendo estes optar 
pela transmissão ou pela concentração a favor de um deles.

2 — O disposto no número anterior é aplicável com as devidas adaptações aos titulares da 
ocupação do fogo que se encontrem em situação de união de facto, nos termos do previsto na lei, 
em caso da cessação da respetiva união de facto.

3 — Na falta de acordo, e em ambos os casos previstos nos números anteriores, cabe ao 
tribunal decidir, a requerimento dos interessados.

4 — O Município de Loures deve aguardar a notificação oficiosa da decisão de transmissão 
ou de concentração acordadas e homologadas pelo juiz ou pelo conservador do registo civil, ou a 
decisão judicial a elas relativa a fim de proceder em conformidade.

SECÇÃO IV

Mobilidade

Artigo 48.º

Transferências de habitação

1 — A transferência de um agregado familiar para fogo habitacional distinto do atribuído pelo 
Município de Loures, no mesmo ou noutro bairro, pode ser realizada por iniciativa municipal ou 
mediante requerimento do arrendatário, em casos devidamente fundamentados, nomeadamente 
por necessidade de reajustamento da tipologia.

2 — As transferências são decididas por despacho do Presidente da Câmara Municipal, ou 
do Vereador com competência delegada, mediante proposta técnica dos serviços devidamente 
fundamentada e com indicação da habitação de destino, respetiva tipologia e do valor da renda a 
aplicar, sendo posteriormente a respetiva decisão notificada aos interessados por escrito.

3 — A transferência da habitação concretiza -se mediante a cessação do contrato de arrenda-
mento apoiado em vigor e a atribuição de uma outra habitação ao arrendatário e respetivo agregado 
familiar, com a celebração de novo contrato.

Artigo 49.º

Condições gerais de transferência

1 — A realização de transferências de iniciativa dos arrendatários fica sempre sujeita, cumu-
lativamente, às seguintes condições gerais:

a) Existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregado familiar;
b) Inexistência de rendas em atraso;
c) Inexistência de dívidas no âmbito da prestação dos serviços de água, saneamento e resí-

duos sólidos;
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d) Inexistência de acordo de regularização de dívida em curso;
e) A habitação ocupada pelo agregado familiar a transferir apresentar boas condições de con-

servação e manutenção, comprovadas mediante avaliação dos serviços municipais.

2 — A realização de transferências de iniciativa do Município de Loures fica sempre sujeita à 
existência de habitação vaga com tipologia adequada à composição do agregado familiar.

Artigo 50.º

Transferência por iniciativa dos arrendatários

1 — Pelos arrendatários, pode ser requerida a transferência do agregado familiar para outra 
habitação nos seguintes casos:

a) Por doença grave ou crónica que, pela sua natureza, implique a necessidade de uma dife-
rente localização para a habitação, o que será especialmente ponderado;

b) Quando a mudança de tipologia se imponha como necessária para adequar a habitação à 
composição e caracterização do agregado familiar inscrito;

c) Outros motivos excecionais a avaliar pelos serviços do Município de Loures, em consonância 
com as regras e princípios constantes do presente Regulamento.

2 — Os pedidos de transferência previstos no número anterior devem ser sempre apresenta-
dos por escrito, com indicação, de forma clara e completa, dos motivos que sustentam o pedido, 
devidamente fundamentados e comprovados.

3 — Caso o arrendatário recuse a habitação proposta pelo Município de Loures, no decurso da 
instrução do processo de transferência, a pretensão será indeferida, não sendo apreciado qualquer 
requerimento que, com conteúdo idêntico, venha a ser apresentado pelo mesmo interessado nos 
dois anos subsequentes àquela decisão.

Artigo 51.º

Transferência por iniciativa do Município de Loures

1 — O Município de Loures pode determinar a transferência do arrendatário e dos membros 
do seu agregado familiar para uma outra habitação, ponderados os interesses em presença na 
gestão do parque habitacional e mediante decisão devidamente fundamentada, designadamente 
quando:

a) A transferência seja necessária para adequar a tipologia da fração à composição e carac-
terização do agregado familiar, mormente nos casos de subocupação ou sobreocupação;

b) A transferência seja necessária em virtude da execução de operação urbanística a promover 
ou em virtude da afetação da fração, do bloco ou do bairro a um fim específico e determinado;

c) A transferência se imponha por razões de segurança ou pela necessidade de aceder à fração 
para a realização de trabalhos de manutenção, recuperação ou reabilitação.

2 — A transferência poderá ser determinada a título provisório ou definitivo, em função da 
razão que estiver na base de tal determinação.

3 — A atribuição de novo fogo é notificada aos interessados da ordem de transferência, fixando-
-lhes um prazo de trinta dias para celebrarem novo contrato e procederem de forma voluntária à 
desocupação e entrega do fogo inicial.

4 — Em caso de incumprimento voluntário da ordem de transferência prevista no número 
anterior, será iniciado o procedimento para despejo administrativo do fogo, nos termos legais.
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SECÇÃO V

Unidades Residenciais

Artigo 52.º

Unidades residenciais

1 — As unidades residenciais são fogos em regime partilhado que garantem uma resposta 
adequada às necessidades específicas das pessoas isoladas.

2 — Sem prejuízo da aplicação das normas constantes do presente Regulamento, às unidades 
residenciais aplicam -se ainda as seguintes regras:

a) Só estão autorizados a habitar na unidade residencial os indivíduos mencionados no con-
trato de arrendamento;

b) As chaves do fogo são pessoais e intransmissíveis, sendo que a cada um dos residentes 
será fornecido um conjunto de chaves referentes à porta de entrada do prédio, à porta de entrada 
na habitação, no quarto e à caixa de correio;

c) O interior da habitação e do quarto deverá encontrar -se sempre em boas condições de 
higiene e arejamento;

d) As visitas podem ser recebidas desde que não perturbem o descanso dos restantes resi-
dentes;

e) É proibido o armazenamento de qualquer tipo de bens nas zonas comuns da habitação, 
bem como nos logradouros quando estes existam.

CAPÍTULO IV

Utilização das Habitações

SECÇÃO I

Da Utilização das Habitações — Responsabilidades dos Arrendatários

Artigo 53.º

Obrigações dos arrendatários do fogo

1 — Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no contrato de arrendamento, os 
arrendatários ficam obrigados a:

a) Efetuar as comunicações e prestar as informações ao Município de Loures obrigatórias 
nos termos da lei, designadamente as relativas a impedimentos e à composição e rendimentos do 
agregado familiar inscrito;

b) Residir e utilizar a habitação a título permanente e de forma contínua, não se ausentando, 
nem o próprio, nem o seu agregado familiar, por um período seguido superior a seis meses, exceto 
nas situações previstas no artigo 1072.º do Código Civil comunicadas e comprovadas, por escrito, 
junto do Município de Loures;

c) Manter a habitação arrendada nas condições em que a mesma foi entregue, respondendo 
pela sua conservação, sem prejuízo do desgaste resultante de uma utilização normal e prudente;

d) Utilizar a habitação arrendada, as áreas comuns e todas as demais estruturas e equipa-
mentos públicos com prudência, zelando pela sua limpeza e conservação;

e) Não conferir à habitação arrendada um uso diferente daquele para que foi atribuída, nem a 
destinar a usos ofensivos aos bons costumes, à ordem pública ou contrários à lei;

f) Avisar imediatamente o Município de Loures sempre que tenha conhecimento de qualquer 
facto ou ato relacionado com a habitação e/ou o prédio, suscetível de causar danos aos mesmos 
e/ou de pôr em perigo pessoas ou bens;
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g) Não realizar quaisquer obras de alteração ou de benfeitorias na habitação sem prévio 
conhecimento e autorização escrita do Município de Loures;

h) Facultar ao Município de Loures a vistoria do fogo;
i) Participar na gestão das partes comuns do edifício;
j) Restituir a habitação no fim do contrato no estado em que a recebeu, designadamente com 

todas as portas, chaves, vidros, instalações, canalizações, acessórios e dispositivos de uso sem 
quaisquer deteriorações, salvo as inerentes a uma prudente utilização, ficando o arrendatário obri-
gado a indemnizar o Município de Loures de todos os prejuízos que se verifiquem.

2 — São ainda deveres dos arrendatários:

a) Pagar a renda nos prazos estipulados para o efeito;
b) Promover a instalação e ligação de contadores de água, energia elétrica e gás e manter o 

pagamento dos respetivos consumos em dia, não recorrendo a ligações ilegais;
c) Não usar o fogo para fim diverso daquele a que se destina, utilizando -o apenas para sua 

habitação própria e permanente e do seu agregado familiar, autorizado pelo Município de Loures;
d) Conservar a instalação elétrica bem como todas as canalizações de água e esgotos do 

fogo, pagando à sua conta as reparações que se tornem necessárias por efeito de incúria ou de 
utilização indevida das mesmas;

e) Não ceder, total ou parcialmente, temporária ou permanentemente, onerosa ou gratuitamente, 
o gozo da habitação, designadamente através de cessão da posição contratual, subarrendamento, 
hospedagem ou comodato;

f) Manter a habitação e os espaços comuns em bom estado de limpeza, higiene, salubridade 
e de conservação;

g) Não utilizar, para seu uso exclusivo, os espaços comuns dos edifícios e terrenos adjacentes 
ao bloco habitacional, nomeadamente, não edificando qualquer tipo de construções;

h) Responsabilizar -se por quaisquer danos que provoquem na habitação arrendada, outras 
habitações ou partes comuns do prédio.

Artigo 54.º

Deveres de conduta

1 — Constituem, em especial, obrigações dos arrendatários e moradores dos fogos arrendados:

a) Utilizar a habitação de acordo com a lei, os bons costumes e a ordem pública;
b) Pautar a sua conduta pelos princípios do respeito e da urbanidade, mantendo uma convivên-

cia cordial e harmoniosa com a vizinhança e demais pessoas com quem se possam vir a relacionar 
no âmbito da sua utilização da habitação;

c) Cumprir rigorosamente o período de silêncio, nos termos do Regulamento Geral do Ruído, 
bem como respeitar a demais legislação aplicável em matéria de ruído e incomodidade sonora;

d) Não alterar a tranquilidade do prédio com sons, vozes, cantares, música ou outros que inde-
vidamente perturbem a vizinhança, devendo os aparelhos de rádio, televisão, reprodutores de som 
ou eletrodomésticos ser regulados, de modo a que os ruídos não perturbem os demais moradores, 
sem prejuízo do dever de cumprir o período de silêncio previsto na legislação em vigor;

e) Não sacudir tapetes ou roupas, despejar águas, lançar lixos, pontas de cigarro ou resíduos 
de qualquer natureza pela janela ou em áreas para tal não destinadas;

f) Não colocar cordas, estendais fixos, ou quaisquer outras estruturas fixas nas varandas e 
fachadas dos edifícios, que não estejam devidamente autorizadas;

g) Não fazer fogueiras, nem produzir fumos seja por que forma for, sendo expressamente 
vedada, nomeadamente, a realização de assados de carvão ou queimadas nas varandas, entradas 
e partes comuns do prédio;

h) Não exercer na habitação e nas partes comuns do prédio qualquer atividade comercial ou 
industrial, nem armazenar ou guardar produtos explosivos ou materiais inflamáveis;
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i) Não afetar a habitação nem as partes comuns do prédio a usos, práticas e atividades ilícitas 
ou qualificadas pela lei como crime;

j) Guardar e transportar o lixo em sacos bem fechados, os quais devem ser colocados nos 
contentores próprios, de modo a não pôr em perigo a higiene e a salubridade do prédio, assim 
como a saúde dos moradores;

k) Não colocar nas varandas ou janelas objetos que não estejam devidamente resguardados 
e seguros quanto à sua possibilidade de queda ou que não possuam dispositivos que impeçam o 
eventual gotejamento, o lançamento ou arrastamento de detritos ou de lixos sobre as outras habi-
tações, as partes comuns ou via pública;

l) Não realizar ou participar em atos que perturbem a ordem pública ou lesem os direitos e 
interesses legítimos da vizinhança;

m) Não provocar, participar ou intervir em desacatos e conflitos que interfiram com a paz e 
serenidade da vida quotidiana ou comprometam as boas relações de vizinhança.

2 — São deveres dos arrendatários e respetivos agregados, relativamente às partes comuns 
dos edifícios:

a) Utilizar as partes comuns do edifício apenas para os fins a que se destinam, utilizando, 
nomeadamente, as zonas de circulação apenas como forma de acesso ao fogo arrendado;

b) Não depositar o lixo nas partes comuns;
c) Não violar, não danificar e não dar uso indevido às caixas elétricas ou outras instalações 

semelhantes relativas à prestação pública de serviços, tais como água ou gás;
d) Não efetuar ligações indevidas de água, eletricidade ou gás, nem acionar os dispositivos 

de corte existentes nas caixas de escada;
e) Não aceder nem utilizar a cobertura, o e/ou telhado ou os seus desvãos;
f) Não adotar outros comportamentos que interfiram com a tranquilidade e bem -estar dos 

restantes moradores.

3 — Para além dos arrendatários e dos agregados familiares das habitações municipais, também 
os seus familiares ou qualquer pessoa que frequente o imóvel, devem cumprir as regras e deveres 
decorrentes do presente Regulamento, sendo os titulares do arrendamento sempre responsáveis, 
ainda que subsidiariamente, pelos comportamentos daqueles.

4 — Os arrendatários ficam responsáveis, a expensas suas, pela reparação, com a maior 
brevidade possível, de quaisquer danos causados nas outras habitações, nas partes comuns do 
prédio ou na própria habitação, bem como pelos prejuízos para a segurança, estabilidade, salubri-
dade, estética e uniformidade exterior do prédio e das habitações, resultantes de indevida e anormal 
utilização da habitação de que são titulares, por causa que lhes seja imputável.

5 — Os bens e objetos que se encontrem nos desvãos das coberturas, telhados e nos demais 
espaços comuns, incluindo os armários dos contadores, serão removidos pelos serviços da Câmara 
Municipal e considerados perdidos a favor do Município de Loures, caso não sejam retirados dentro 
do prazo notificado para o efeito.

Artigo 55.º

Obras de manutenção

1 — O arrendatário responderá pelas obras necessárias a corrigir o deficiente estado de 
conservação ou salubridade da habitação arrendada e que seja resultado de uma utilização des-
cuidada, imprudente e indevida.

2 — Compete, ainda, ao arrendatário, a realização das obras destinadas a reparar todos os 
danos causados nas áreas comuns ou outros fogos, quando os mesmos resultem de ato ou omissão 
culposa a si imputável ou a algum elemento do seu agregado familiar.
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Artigo 56.º

Responsabilização dos arrendatários

1 — Nos casos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior e no n.º 4 do artigo 54.º, o Município 
de Loures notificará o arrendatário para executar, a suas expensas, as obras necessárias à repa-
ração dos vícios que lhe sejam imputáveis e do prazo facultado para o efeito.

2 — Decorrido o prazo indicado na notificação sem que o arrendatário tenha realizado as 
obras, pode o Município de Loures realizá -las a expensas daquele, comunicando -lhe, prévia e 
formalmente, a data em que se propõe realizá -las e o respetivo custo, devidamente orçamentado, 
que incluirá o custo administrativo.

3 — Após a conclusão das obras, o arrendatário será notificado para efetuar o pagamento do 
custo total da reparação no prazo máximo de 30 dias.

4 — Findo o prazo indicado no número anterior sem que o arrendatário tenha procedido ao 
pagamento devido, o Município de Loures extrairá certidão de dívida e promoverá o competente 
processo de execução fiscal, nos termos previstos na legislação em vigor, tendo em vista a cobrança 
da dívida.

Artigo 57.º

Obras nas habitações

1 — São proibidas quaisquer obras que modifiquem ou alterem a estrutura das frações, tais 
como a abertura de janelas ou orifícios, a demolição, no todo ou em parte, de paredes interiores 
ou exteriores ou a realização de quaisquer construções ou instalações, salvo se previamente auto-
rizadas, por escrito, pelo Município de Loures, mediante requerimento dos interessados.

2 — A realização de obras só será autorizada desde que cumulativamente se encontrem 
reunidos os seguintes requisitos:

a) As obras pretendidas não contendam com a finalidade a que se destina a habitação;
b) Não sejam alteradas as características físicas, número de divisões e tipologia da habitação;
c) As obras sejam executadas com observância e em cumprimento das regras técnicas e das 

disposições legais e regulamentares aplicáveis;
d) As obras não afetem as habitações ou as partes comuns, não alterem por qualquer modo os 

elementos que fazem parte da estrutura do imóvel, nem a estabilidade e segurança do edifício.

3 — É expressamente proibida a realização de obras de ampliação, bem como qualquer tipo 
de obras ou trabalhos que alterem a estrutura resistente, a natureza e cor dos materiais de reves-
timento exterior e o seu arranjo estético, bem como aqueles de que resulte aumento da área de 
pavimento, de implantação ou da cércea.

4 — Os arrendatários dos fogos devem realizar a suas expensas pequenas obras de con-
servação ou reparação de sua responsabilidade, que não alterem as características existentes, 
nomeadamente:

a) Manutenção do revestimento dos pavimentos;
b) Reparação de rodapés, portas interiores e estores, caixas de estores e fitas enroladoras;
c) Substituição ou reparação de torneiras, chuveiros, fechos, fechaduras, lâmpadas, interrup-

tores, tomadas e instalação elétrica, louças sanitárias, autoclismos e armários de cozinha, desde 
que não impliquem intervenção nas redes de infraestruturas internas às paredes do fogo;

d) Substituição de vidros partidos;
e) Pinturas interiores que não sejam causadas por eventos da responsabilidade de outros 

arrendatários;
f) Reparação devidas por utilização deficiente do fogo, ou por atos de vandalismo do próprio 

ou de terceiros.
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5 — A realização de obras encontra -se sujeita ao cumprimento das normas legais e regula-
mentares aplicáveis, devendo os executantes possuir os respetivos títulos habilitantes exigíveis 
para tal, nos termos legais.

6 — Depois de obtida a respetiva autorização por parte do Município de Loures, o arrendatário 
deve previamente ao início das respetivas obras, comunicar à Câmara Municipal a data de início 
dos trabalhos e a duração dos mesmos.

7 — Os arrendatários ficam responsáveis a expensas suas pela reparação imediata de quais-
quer danos causados.

8 — Quaisquer obras de conservação e benfeitorias realizadas na habitação integram -se no 
edificado e revertem para o Município de Loures, não conferindo direito a qualquer tipo de compen-
sação ou indemnização, em caso de cessação do arrendamento e da utilização da habitação.

Artigo 58.º

Higiene, limpeza e salubridade das habitações

1 — Todos os moradores dos fogos de habitação de arrendamento apoiado ficam obrigados 
a manter as respetivas habitações em boas condições de higiene, limpeza e salubridade.

2 — Os moradores devem, ainda, garantir uma boa ventilação e arejamento do fogo, evitando 
humidades de condensação nos tetos e paredes com o consequente aparecimento de fungos e 
bolores.

3 — Os moradores devem respeitar a deposição de resíduos nos locais próprios e utilizar 
adequadamente os sistemas de escoamento do edifício.

Artigo 59.º

Acesso e vistoria à habitação arrendada

1 — O Município de Loures pode, a todo o tempo, aceder e vistoriar as habitações arrendadas, 
lavrando auto da diligência se tal formalidade se justificar pela sua natureza específica ou caso o 
arrendatário o pretenda.

2 — Salvo outro motivo de relevante interesse público, o acesso do Município de Loures às 
habitações arrendadas apenas pode ter por finalidade:

a) Fiscalizar o cumprimento, pelos arrendatários, das obrigações que lhe são impostas por lei, 
no respetivo contrato e no presente regulamento;

b) Verificar o estado de conservação das habitações arrendadas;
c) Executar trabalhos e serviços indispensáveis à realização de fins municipais, tais como 

implementar medidas de segurança, corrigir vícios na habitação ou nas habitações contíguas ou 
adjacentes, proceder à elaboração de plantas, medições e outros estudos destinados à execução 
de trabalhos de manutenção, reabilitação ou restauro.

3 — O exercício do direito de acesso à habitação será previamente notificado ao arrendatário 
por qualquer meio legalmente admissível, salvo se este consentir na sua efetivação imediata.

4 — Os arrendatários permitirão o acesso às habitações arrendadas aos representantes 
do Município de Loures, devidamente identificados, quando notificados nos termos previstos no 
número anterior.

5 — A recusa injustificada no acesso à habitação arrendada para os efeitos previstos no 
número anterior, consubstancia incumprimento muito grave das obrigações do arrendatário, cons-
tituindo motivo para a resolução do arrendamento apoiado, sem prejuízo do disposto no número 
seguinte.

6 — A recusa ilegítima, por parte do arrendatário ou de algum membro do agregado familiar, 
em cumprir a obrigação prevista no presente artigo confere ao Município de Loures o poder de 
determinar a posse administrativa do locado, pelo prazo estritamente indispensável ao cumprimento 
da finalidade comunicada na notificação.
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Artigo 60.º

Animais domésticos

1 — É expressamente proibido o alojamento, permanente ou temporário, de animais perigosos 
e potencialmente perigosos nas habitações arrendadas e nos espaços comuns, nos termos da 
legislação e regulamentação específica em vigor.

2 — Só é admitida a permanência de animais domésticos nas habitações, nos termos permi-
tidos por lei e quando a mesma se coadune com as características do fogo e seja compatível com 
as normais e desejáveis condições de habitabilidade do mesmo.

3 — Sem prejuízo do previsto no ponto anterior, a manutenção de um animal doméstico na 
habitação deverá obedecer a condições adequadas de higiene, saúde e bem -estar, sendo interdita 
a manutenção de animais nas partes externas à habitação — varandas e arrumos — e nas partes 
comuns do edifício.

4 — A permanência de animais domésticos nas habitações não pode provocar incomodidade 
séria para os vizinhos, nem qualquer tipo de danos na habitação ou qualquer prejuízo para a 
salubridade da mesma, ou ser incompatível com o uso habitacional e a circunscrição a um espaço 
doméstico.

5 — O animal doméstico deverá estar devidamente registado, desparasitado e vacinado, e 
cumprir os demais requisitos veterinários e sanitários nos termos da legislação em vigor.

6 — Não são permitidos animais de criação.
7 — É absolutamente interdita a permanência de animais nas partes comuns dos edifícios, 

bem como a sua livre circulação sem acompanhamento dos seus responsáveis.
8 — Os arrendatários ficam inteiramente responsáveis, a todos os títulos, pela permanência 

do animal doméstico no fogo, devendo assegurar que o mesmo não causa quaisquer incómodos 
ou danos a pessoas e bens, respondendo pelos que venham a ocorrer.

9 — Os animais mantidos nos fogos devem ser encerrados ou retirados aquando da visita 
de técnicos e no decurso da realização de obras, vistorias e outras intervenções ordenadas pela 
Câmara Municipal.

SECÇÃO II

Responsabilidades do Município de Loures

Artigo 61.º

Obrigações do Município de Loures

1 — Ficam a cargo do Município de Loures as obras de manutenção, conservação e reabilitação 
geral dos edifícios que integram o parque habitacional municipal, designadamente dos respetivos 
elementos estruturais, tais como a reparação e reabilitação das coberturas e paredes exteriores, 
a manutenção e preservação das redes de água, de esgotos, de gás e de eletricidade e, ainda, 
outras instalações técnicas e equipamentos integrados nas áreas comuns e de utilização coletiva, 
excluindo todas as reparações resultantes da incúria, omissão no cuidado ou atuação dolosa dos 
residentes.

2 — São deveres gerais do Município de Loures no âmbito do arrendamento do parque de 
habitação municipal:

a) Entregar o fogo ao arrendatário e assegurar -lhe o gozo do mesmo para os fins a que se 
destina;

b) Manter as adequadas condições de habitabilidade, salubridade e segurança básica do fogo;
c) Manter as adequadas condições de funcionamento do fogo, nomeadamente, no que res-

peita ao bom estado geral das diferentes redes, atenta sua responsabilidade, na qualidade de 
senhorio;

d) Executar todas as obras de conservação ordinárias ou extraordinárias, requeridas pelas 
leis vigentes ou pelo fim do contrato;
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e) Manter em boas condições de utilização e devidamente conservadas as partes comuns dos 
edifícios que sejam da sua propriedade;

f) Manter em boas condições de utilização, higiene e limpeza os espaços urbanos exteriores, 
tais como arruamentos, passeios, muros e jardins;

g) Comunicar por escrito ao arrendatário, com uma antecedência mínima de 30 dias, qualquer 
alteração aos valores da respetiva renda;

h) Informar com a devida antecedência o arrendatário de quaisquer ações que venha a desen-
volver junto dele, tais como obras, reuniões e recolha de documentos;

i) Proceder à verificação periódica das condições de recurso dos indivíduos e agregados 
familiares, nos termos da lei e do presente Regulamento;

j) Proceder à verificação periódica das condições de habitabilidade, nos termos da lei.

3 — Para efeitos da prossecução dos deveres previstos no número anterior, no âmbito do 
arrendamento do parque de habitação municipal, assistem ao Município de Loures os direitos de 
monitorizar a utilização dos respetivos fogos e de garantir e fiscalizar o cumprimento da lei e do 
presente Regulamento.

Artigo 62.º

Obras de conservação e reparação

1 — Compete ao Município de Loures realizar as obras de conservação dos prédios de habita-
ção de arrendamento apoiado, de sua propriedade, nomeadamente, nas estruturas, partes comuns, 
coberturas e fachadas, bem como a reparação das infraestruturas no interior das habitações.

2 — O Município de Loures não é obrigado a proceder às reparações ou obras de conserva-
ção decorrentes de uma utilização e conduta indevidas ou negligentes por parte dos moradores 
das habitações, bem como de atos praticados por seus familiares ou pessoas pelos quais sejam 
responsáveis.

3 — O Município de Loures também não procederá a reparações ou obras de conservação em 
situações em que os arrendatários se encontrem em procedimento de despejo ou tenham rendas 
ou dívidas em atraso de valor superior a um mês.

4 — Nos casos previstos nos números anteriores, o titular do arrendamento é inteiramente 
responsável pelas reparações, que correrão sempre a expensas suas.

5 — Em casos excecionais, a Câmara Municipal pode assumir as reparações, desde que a 
situação sociofamiliar do agregado não permita comprovadamente a responsabilização por essas 
reparações, ou que estejam em causa a segurança, salubridade ou higiene do edifício ou de habi-
tações de terceiros.

SECÇÃO III

Das Partes Comuns

Artigo 63.º

Espaços de utilização comum

São espaços de utilização comum dos imóveis integrados no parque habitacional todas as 
áreas que não sejam de uso exclusivo de algum arrendatário, designadamente:

a) Os átrios de entrada, vestíbulos, escadas e corredores de uso ou passagem de utilização 
comum;

b) Os elevadores;
c) Os espaços destinados a caixas do correio;
d) As fachadas dos edifícios;
e) Os telhados ou terraços de cobertura;
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f) As instalações técnicas e equipamentos;
g) Salas e arrecadações de uso comum;
h) As instalações mecânicas existentes nos edifícios, tais como condutas de lixo, bombas de 

águas e outras semelhantes;
i) Os elementos da estrutura dos edifícios, nomeadamente, fundações, pilares, vigas, lajes e 

paredes resistentes;
j) Todas as estruturas e equipamentos de utilização coletiva e as demais coisas e áreas que 

não sejam de uso exclusivo adstrito a uma determinada fração.

Artigo 64.º

Uso das partes comuns

1 — Os arrendatários gozam do direito de fazer uso dos espaços de utilização comum, aplicando-
-os às finalidades a que os mesmos se destinam.

2 — Os arrendatários devem utilizar os espaços comuns com cuidado e diligência e contribuir 
para a sua preservação e valorização, abstendo -se de condutas suscetíveis de causarem danos nas 
instalações e equipamentos existentes nesses espaços, sendo -lhes vedado, designadamente:

a) Efetuar quaisquer obras e alterações nas partes e espaços comuns do interior ou do exterior 
do prédio;

b) Colocar e manter nas partes comuns do edifício bens próprios, nomeadamente mobiliário, 
bicicletas, carrinhos de bebé, motorizadas, bilhas de gás ou outros similares;

c) Utilizar de forma ofensiva dos bons costumes ou diversa dos fins a que se destina;
d) Aceder à cobertura e ou telhado;
e) Provocar fumos, fuligens, vapores, calores ou cheiros, nomeadamente assados com carvão 

ou queimadas;
f) Realizar ajuntamentos, festas e convívios nas entradas, patamares e espaços de circulação 

do prédio, com exceção das reuniões de prédio;
g) Realizar quaisquer atividades que possam perturbar o descanso dos moradores ou provocar 

danos nas partes comuns ou viaturas, junto aos prédios, nos passeios ou parques de estaciona-
mento;

h) Utilizar as torneiras e as tomadas de energia elétrica do prédio para quaisquer outros fins 
que não os de limpeza e conservação das zonas comuns, sendo absolutamente vedada a sua 
utilização para fins particulares e pessoais;

i) Estacionar motociclos, automóveis ou quaisquer outras viaturas motorizadas em qualquer 
parte comum do prédio não vocacionada para o efeito, nomeadamente, passeios e zonas de acesso, 
entre outros, excetuando acesso de pessoas portadoras de deficiência motora;

j) Manter animais domésticos ou outros nas partes comuns e permitir nelas a sua livre circu-
lação, desacompanhados dos responsáveis;

k) Instalar no interior ou exterior do prédio qualquer tipo de equipamentos ou elementos 
estranhos à construção, como marquises, estendais, antenas ou outros, sem a devida autorização, 
ficando a sua remoção a expensas dos titulares da ocupação do fogo;

l) Violar ou abrir as caixas elétricas, ou outras relativas a prestação pública de serviços, desig-
nadamente água, gás, telefone ou cabo;

m) Realizar ligações não autorizadas às redes de prestação pública de serviços de água, 
eletricidade, gás, telecomunicações ou televisão, bem como adulterar as ligações existentes e 
respetivos contadores ou equipamentos;

n) Ocupar, mesmo temporariamente, com construções provisórias ou coisas móveis de qualquer 
espécie, as entradas ou patamares ou qualquer outra zona comum, ficando obrigados a assumir os 
custos em que a Câmara Municipal incorra com a remoção e transporte dos bens irregularmente 
colocados;

o) Aplicar letreiros ou tabuletas identificadoras, alusivas ou não a uma atividade profissional 
em qualquer área das zonas comuns;
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p) Danificar as partes integrantes ou equipamentos do edificado, ou praticar quaisquer atos 
que coloquem em perigo a segurança das pessoas ou do prédio.

2 — São deveres dos arrendatários relativamente ao uso das partes comuns:

a) Manter os espaços comuns limpos e em condições de higiene e conservação adequados;
b) Manter as zonas de circulação e de acesso aos fogos livres e desimpedidas;
c) Não utilizar os espaços de arrecadação, a não ser para produtos de limpeza comuns;
d) Preservar a caixa do correio que lhe é atribuída;
e) Manter a porta do edifício fechada, de modo a que o acesso seja restringido apenas aos 

moradores do prédio, e zelar pela sua conservação e bom estado da fechadura e intercomunica-
dores;

f) Não permitir às demais pessoas que de si dependam ou frequentem a sua habitação, com-
portamentos suscetíveis de danificar ou sujar as partes comuns e perturbar o bom e regular fun-
cionamento do prédio e da respetiva entrada, ou que provoquem incomodidade para o bem -estar 
dos restantes moradores.

Artigo 65.º

Limpeza e conservação dos espaços comuns

1 — A limpeza dos espaços de uso comum dos prédios de habitação de arrendamento apoiado, 
como entradas, átrio, patamares, escadas e demais áreas de circulação e fruição comum, é da 
responsabilidade dos arrendatários.

2 — Para além do pagamento de eventuais danos nas partes comuns, os titulares dos contra-
tos de arrendamento ficam obrigados ao pagamento das despesas de manutenção dos espaços 
comuns, designadamente substituição de lâmpadas e vidros partidos, caixas de correio, interrupto-
res, campainhas, intercomunicadores, e outras situações que não se possam considerar incluídas 
na conservação ordinária a cargo do Município de Loures.

Artigo 66.º

Comissão de Lote

1 — Nos prédios de habitação de arrendamento apoiado será obrigatoriamente criada uma 
comissão de lote, a ser eleita anualmente através de uma reunião geral de arrendatários do prédio 
convocada para o efeito e onde será, também, estipulado um valor mensal a pagar, preferencial-
mente em partes iguais, para custear as despesas a que se refere o artigo anterior.

2 — O valor mensal definido será obrigatoriamente pago à comissão de lote até ao dia 8 de 
cada mês, sem prejuízo da fixação de outro prazo em reunião geral de arrendatários.

Artigo 67.º

Espaços exteriores

1 — Os espaços exteriores aos edifícios são aqueles que lhe estão anexos ou afetos e que 
podem ser jardins e zonas relvadas, logradouros, parques desportivos e infantis e lugares de 
estacionamento.

2 — É totalmente proibida a deposição de lixos, nomeadamente de sucatas, e o abandono 
de objetos e viaturas nos espaços exteriores, ficando os arrendatários sujeitos às penalizações 
municipais tipificadas.

3 — Os arrendatários municipais devem abster -se de comportamentos que destruam ou 
degradem os espaços verdes e de utilização coletiva da área da sua residência
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Artigo 68.º

Litígios e conflitos entre moradores

1 — É expressamente proibido aos arrendatários municipais a adoção de qualquer conduta 
suscetível de provocar incómodo sério aos vizinhos.

2 — Os litígios entre moradores e conflitos de vizinhança que ocorram nos edifícios de habitação 
de arrendamento apoiado do Município de Loures, podem ser mediados pelos serviços técnicos da 
Câmara Municipal, sem prejuízo da intervenção das autoridades competentes.

CAPÍTULO V

Cessação do Arrendamento Apoiado

Artigo 69.º

Formas de cessão do contrato

O contrato de arrendamento apoiado poderá cessar por revogação, caducidade, renúncia, 
resolução ou outras causas previstas na lei.

Artigo 70.º

Revogação

1 — Os contraentes podem, a qualquer momento e por acordo, revogar o contrato de arren-
damento apoiado.

2 — A revogação do contrato por acordo entre o Município de Loures e os arrendatários, 
carece de formalização por acordo escrito entre as partes, o qual deverá incluir eventual cláusula 
de confissão de dívida dos arrendatários, caso existam rendas vencidas e não pagas à data do 
acordo de revogação do contrato.

3 — O acordo de revogação a outorgar entre as partes poderá, para além de cláusulas pelas 
quais se determine a forma de pagamento da divida vencida, estabelecer a forma de compensação 
do Município de Loures, em caso do fogo se encontrar deteriorado à data da entrega do mesmo.

4 — Os efeitos da revogação são os que tiverem sido validamente fixados no acordo escrito 
de revogação.

Artigo 71.º

Caducidade

1 — O contrato de arrendamento apoiado caducará:

a) No termo do prazo da sua vigência, ou de alguma das suas eventuais renovações, caso 
alguma das partes se oponha à renovação;

b) A partir do momento em que se deixe de verificar a condição a que o contrato ficou subor-
dinado, nos termos do n.º 3 do artigo 5.º do presente regulamento;

c) Por morte do arrendatário, sempre que não haja lugar a transmissão da posição de arren-
datário, nos termos previstos no artigo 46.º do presente Regulamento.

2 — A cessação do contrato por caducidade nos termos da alínea b) do numero anterior, 
confere ao Município de Loures o direito de tomar posse do locado após a emissão da respetiva 
declaração.
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Artigo 72.º

Renúncia

1 — O contrato de arrendamento apoiado cessará por renúncia:

a) Se o arrendatário entregar ao Município de Loures, por sua iniciativa, a habitação arren-
dada, significando esse ato um comportamento concludente da intenção de nela não continuar a 
residir;

b) Se a habitação não for usada pelo arrendatário ou pelo agregado familiar por período 
seguido superior a seis meses, nos termos previstos no n.º 1 do artigo 26.º da Lei n.º 81/2014, de 
19 de dezembro.

2 — A cessação do contrato nos termos previstos na alínea a) do número anterior opera ime-
diatamente, conferindo ao Município de Loures o direito de tomar posse do locado e de considerar 
abandonados os bens móveis nele existentes após o decurso do prazo de 60 dias, salvo se com a 
declaração forem entregues igualmente as chaves da habitação, considerando -se, nessa hipótese, 
transmitida a posse.

3 — Para efeitos do disposto na alínea b) do n.º 1 considera -se não uso da habitação a situa-
ção em que, dentro do período mínimo de seis meses, se verifiquem cumulativamente as seguintes 
condições:

a) Tenham sido realizadas pelo menos três tentativas, com intervalo mínimo de duas semanas 
entre cada uma delas, de entrega de comunicação na pessoa do arrendatário ou de elemento do 
agregado familiar, consoante for o caso, por representante do senhorio devidamente identificado 
e a entrega tenha resultado impossível por ausência dos mesmos;

b) Tenha sido afixado aviso na porta da entrada da habitação, pelo período mínimo de 30 dias, 
de conteúdo idêntico ao da comunicação;

c) Os registos do fornecimento de serviços essenciais de água e eletricidade evidenciarem a 
ausência de contratos de fornecimento ou de consumos relativamente ao locado;

4 — A comunicação e o aviso devem referir:

a) Que o senhorio tem conhecimento do não uso da habitação por parte do arrendatário ou 
do agregado familiar, consoante for o caso;

b) Que o não uso da habitação por período superior a seis meses a contar da data da pri-
meira tentativa de contacto pessoal, ali indicada, constitui renúncia ao arrendamento e determina 
a cessação do contrato;

c) O prazo, no mínimo de 30 dias, de que o arrendatário e os elementos do seu agregado 
familiar dispõem, após o decurso dos seis meses, para procederem à desocupação e entrega 
voluntária da habitação, livre de pessoas e bens.

5 — A cessação do contrato opera no termo do prazo de seis meses a contar da data da primeira 
tentativa de contacto pessoal referida na alínea a) do n.º 3 e confere ao senhorio o direito de tomar 
posse do locado e de considerar abandonados a seu favor os bens móveis nele existentes, se, após 
o decurso do prazo de 60 dias sobre a tomada de posse do locado, não forem reclamados.

Artigo 73.º

Resolução pelo Município de Loures

1 — Sem prejuízo das demais obrigações previstas na lei e no contrato, constituem, funda-
mento de resolução do contrato de arrendamento apoiado:

a) A recusa infundada do arrendatário ou da maioria absoluta do agregado familiar em ocupar 
a habitação arrendada;



N.º 162 23 de agosto de 2022 Pág. 272

Diário da República, 2.ª série PARTE H

b) A violação reiterada e grave das regras de higiene, de sossego, de boa vizinhança ou de 
normas constantes do regulamento do condomínio ou de disciplina equiparada;

c) A utilização da habitação arrendada em termos contrários à lei e/ou à ordem pública;
d) A prestação, pelo agregado familiar, de falsas declarações ou omissão dolosa de informa-

ção sobre os rendimentos ou sobre factos e requisitos determinantes para a formação do contrato 
de arrendamento apoiado, ou para a manutenção, sem prejuízo de outras sanções aplicáveis nos 
termos legais;

e) A mora no pagamento da renda por período igual ou superior a três meses ou o incumpri-
mento do plano de pagamentos que tenha sido celebrado;

f) A oposição à realização de obras de conservação ou de obras urgentes na habitação;
g) Não uso declarado ou a falta de residência permanente documentada na habitação arrendada;
h) A verificação de alguma das situações de impedimento, nos termos legalmente previstos;
i) A permissão de permanência na habitação de pessoa que não pertença ao agregado familiar 

por período superior a um mês, salvo se o Município de Loures o tiver autorizado;
j) A recusa em mostrar o fogo habitacional aos representantes do Município de Loures, nos 

termos previstos no presente regulamento;
k) A oposição à realização na habitação arrendada, ou nas áreas comuns de acesso exclusivo, 

de obras, trabalhos e reparações determinadas pelo Município de Loures;
l) A não manutenção da habitação arrendada em bom estado de conservação;
m) A prática, na habitação ou nas áreas comuns, de atos que contribuam para criar risco para 

a segurança ou salubridade do prédio, a realização de obras não autorizadas ou a colocação de 
equipamentos ou instalações que alterem as condições das habitações ou sejam comprovadamente 
perturbadoras da vizinhança e da sua segurança, designadamente, a realização de ligações ilegais 
à rede elétrica e/ou de água;

n) A utilização da habitação arrendada para fins distintos daqueles a que a mesma se des-
tina, designadamente quando em causa esteja a prática comprovada de atividades ilícitas ou de 
condutas desviantes que, pela sua gravidade, possam colocar em causa a paz ou a segurança do 
parque habitacional, bem como a ocupação de áreas comuns e espaços de forma indevida, ilícita 
ou abusiva;

o) A não comunicação ou não prestação de informações relativas à composição e aos rendi-
mentos do agregado familiar, sem prejuízo do disposto no artigo 42.º do presente Regulamento;

p) A utilização das áreas comuns do edifício para uso próprio, danificar partes integrantes ou 
equipamento do edifício ou praticar quaisquer atos que façam perigar a segurança das pessoas 
ou do edifício;

q) A realização de obras na habitação sem que para tal tenha existido prévia autorização do 
Município;

r) A declaração expressa do arrendatário da intenção de não cumprir voluntariamente alguma 
obrigação imposta por lei, no presente regulamento ou no contrato.

2 — A decisão de resolução do contrato é da competência da Câmara Municipal, com pos-
sibilidade de delegação, que decide em face do relatório dos serviços, o qual deve, entre outras 
informações que se mostrem necessárias, indicar o motivo e a fundamentação adequada ao caso 
concreto.

3 — As notificações para a audiência prévia dos arrendatários e da decisão final, efetuam -se 
pelas formas previstas no Código do Procedimento Administrativo, preferindo a notificação pessoal, 
sempre que possível a efetuar pelos serviços de Polícia Municipal.

4 — Os arrendatários dispõem de um prazo de 90 (noventa) dias a contar da notificação 
da decisão final de resolução do contrato, para desocuparem o fogo e entregarem as respetivas 
chaves.
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5 — Se, resolvido o contrato, o arrendatário não proceder à entrega voluntária do locado 
no prazo referido no número anterior, pode o Município de Loures ordenar e mandar executar o 
despejo.

Artigo 74.º

Procedimentos para despejo

1 — O despejo administrativo é executado pelos serviços da Câmara Municipal, os quais podem 
proceder à requisição da autoridade policial, sempre que se mostre necessário.

2 — Os arrendatários são notificados da data do despejo pelas formas previstas no Código 
do Procedimento Administrativo, preferindo a notificação pessoal sempre que possível, a efetuar 
pelos serviços de Polícia Municipal.

3 — A decisão de execução do despejo por falta de pagamento de rendas ou de despesas 
imputáveis aos arrendatários, implica a decisão de execução para pagamento de quantia certa, a 
qual será tramitada pelos serviços de contencioso da autarquia.

4 — Salvo acordo em contrário, os bens retirados dos fogos despejados serão considerados 
abandonados a favor da autarquia após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias, sem direito a 
qualquer compensação ao arrendatário, nos termos do n.º 5 do artigo 28.º da Lei n.º 81/2014, de 
19 de dezembro, na redação da Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto.

Artigo 75.º

Restituição da habitação

1 — O arrendatário deverá restituir a habitação, independentemente da causa que está na 
origem da cessação do contrato, livre de pessoas e bens e no estado de conservação em que lhe 
foi entregue, sem prejuízo das deteriorações normais e correntes, fruto de uma utilização prudente.

2 — O arrendatário responde perante o Município de Loures pela perda ou deterioração do 
locado.

Artigo 76.º

Ocupações sem título

1 — São consideradas sem título as situações de ocupação, total ou parcial, de habitações 
sociais do Município de Loures por quem não detém contrato ou documento de atribuição ou de 
autorização que a fundamente.

2 — O Presidente da Câmara Municipal, ou o vereador com competência delegada, determi-
nará a desocupação do fogo e a restituição de posse, nos termos legais, independentemente de 
quem esteja a ocupar o fogo.

3 — As decisões destinadas à restituição da posse em resultado de uma ocupação abusiva 
assumem caráter urgente.

4 — O ocupante está obrigado a desocupar a habitação e a entregá -la, livre de pessoas e 
bens, no prazo de 10 dias a contar da notificação para o efeito.

5 — Não se verificando a desocupação ordenada, procede -se ao despejo imediato nos termos 
do artigo anterior, com as necessárias adaptações.

6 — Os responsáveis pelas ocupações sem título ficam impedidos de aceder a uma habitação 
nos termos do artigo 13.º do presente Regulamento.

7 — Os responsáveis pelas ocupações sem título respondem perante o Município de Loures 
pela perda ou deterioração do imóvel.
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TÍTULO III

Atribuição de Apoio Financeiro à Habitação Jovem em Loures

CAPÍTULO I

Disposições Gerais

Artigo 77.º

Objeto

1 — O apoio financeiro à habitação jovem previsto no Regulamento, visa promover a fixação de 
residência de jovens na área do Município, mediante a atribuição de uma subvenção mensal de apoio 
ao arrendamento ou aquisição de imóvel com recurso a crédito, para habitação permanente.

2 — Para efeitos do presente Título, entende -se por:

a) «Residência permanente» a habitação onde os jovens ou os membros do agregado jovem 
residem de forma estável e duradoura e que constitui o respetivo domicílio para todos os efeitos, 
incluindo os fiscais;

b) «Renda» a prestação mensal devida pelo arrendamento ou pelo crédito bancário;
c) «Renda máxima admitida (RMA)» o valor máximo da renda estabelecida para o Município 

de Loures, nos termos do artigo 81.º do presente Regulamento.

Artigo 78.º

Beneficiários

1 — Para efeitos do disposto no n.º 1 do artigo anterior, podem beneficiar do apoio financeiro:

a) Jovens com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 35 anos;
b) Jovens em coabitação, com idade igual ou superior a 18 anos e igual ou inferior a 35 anos, 

partilhando uma habitação para residência permanente.

2 — O agregado jovem integra o conjunto de pessoas que vivem em comunhão de habitação, 
formado por um ou mais jovens ou por um casal de jovens e dependentes, assim considerados os 
filhos, adotados e enteados, menores não emancipados, ascendentes, bem como os menores sob 
tutela e os irmãos, maiores ou emancipados, que não aufiram de qualquer rendimento.

3 — Os limites de idade referidos no n.º 1 do presente artigo, reportam -se ao 1.º dia do período 
da candidatura.

Artigo 79.º

Rendimento mensal bruto

1 — Considera -se rendimento mensal bruto (RM) o valor correspondente à soma dos rendi-
mentos brutos, auferidos, por mês, pelo jovem e por todos os membros do agregado, definidos de 
acordo com o disposto nos n.os 3 a 7.

2 — Integram, ainda, o rendimento mensal bruto (RM):

a) As bolsas e os prémios atribuídos aos jovens no exercício de atividades científicas, culturais 
e desportivas;

b) Quaisquer outras prestações compensatórias da perda ou inexistência de rendimentos, 
garantidas pelo sistema previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança social, ou 
garantidas por outros sistemas de proteção social obrigatória, bem como quaisquer outros subsídios 
ou apoios financeiros.
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3 — Considera -se rendimento mensal bruto, do candidato ou dos membros do agregado jovem, 
o correspondente a 1/12 do respetivo rendimento anual bruto no ano imediatamente anterior ao 
da candidatura, incluindo, nos casos de rendimentos da categoria A, os montantes relativos aos 
duodécimos referentes aos subsídios de férias e de Natal recebidos.

4 — Caso o candidato ou algum dos membros do agregado jovem tenham iniciado atividade 
profissional no decurso do 1.º semestre, considera -se rendimento mensal bruto o correspondente 
à divisão do rendimento anual bruto pelo número de meses em que efetivamente teve atividade, 
ao qual acrescem os duodécimos referentes aos subsídios de férias e de Natal recebidos, caso 
se aplique.

5 — Tratando -se de rendimentos da categoria B do CIRS enquadrados no regime simplificado, 
considera -se rendimento bruto o resultante da aplicação do coeficiente 0,2 ao valor das vendas de 
mercadorias e de produtos, bem como aos serviços prestados no âmbito de atividades hoteleiras e 
similares, restauração e bebidas e ao montante dos subsídios destinados à exploração que tenha 
por efeito compensar reduções nos preços de venda de mercadorias e produtos e do coeficiente 
0,70 aos restantes rendimentos provenientes desta categoria, excluindo a variação de produção.

6 — Tratando -se de rendimentos de categoria B, nos termos do CIRS, enquadrados no regime 
de contabilidade organizada, considera -se rendimento bruto o resultado líquido do exercício apurado.

7 — No caso dos jovens titulares de rendimentos das categorias A e B, à data da candidatura, 
o rendimento mensal bruto calcula -se por aplicação cumulativa das regras constantes dos n.os 3 
e 4 para os rendimentos tributados na categoria A e dos n.os 3 a 6 para os rendimentos tributados 
na categoria B.

8 — Para os efeitos previstos no n.º 1, as importâncias auferidas pelos bolseiros, pelos bene-
ficiários de prestações compensatórias da perda ou inexistência de rendimentos, garantidas pelo 
sistema previdencial ou pelo subsistema de solidariedade da segurança social, ou garantidas por 
outros sistemas de proteção social obrigatória, são contabilizadas no apuramento dos rendimentos 
do candidato ou dos membros do agregado jovem, considerando -se o rendimento mensal bruto o 
correspondente a 1/12 dessas mesmas importâncias concedidas no ano imediatamente anterior 
ao da candidatura, sem prejuízo das necessárias adaptações sempre que se verifique o disposto 
no n.º 4 do presente artigo.

9 — Aos jovens candidatos em regime de coabitação é aplicável o disposto nos números 
anteriores sobre os rendimentos de todos os jovens, com as necessárias adaptações.

Artigo 80.º

Tipologia

1 — Para efeito de acesso à atribuição do apoio previsto no presente Título é considerada 
adequada à dimensão do agregado familiar, a habitação cuja tipologia respeite os limites esta-
belecidos infra, de acordo com o disposto no Quadro III do Anexo da Portaria n.º 277 -A/2010, de 
21 de maio:

a) 1 a 2 pessoas — até T2;
b) 3 pessoas — até T3;
c) 4 a 6 pessoas — até T4;
d) > 7 pessoas — T5 ou superior.

2 — Se a tipologia da habitação não corresponder à dimensão do agregado familiar, de 
acordo com o previsto no número anterior, a renda a considerar, para efeitos de cálculo do apoio 
financeiro, é o valor da renda máxima admitida para a tipologia adequada, constante na tabela do 
artigo seguinte.
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Artigo 81.º

Renda

Para efeito da concessão de apoio financeiro, o valor da renda máxima admitida (RMA) é o 
constante da tabela da renda máxima admitida anualmente para o Município de Loures, de acordo 
com o disposto na portaria n.º 277 -A/2010, de 21 de maio.

CAPÍTULO II

Formalização da Candidatura

Artigo 82.º

Requisitos

1 — A candidatura ao apoio financeiro à habitação jovem na área do Município de Loures 
depende do cumprimento dos seguintes requisitos:

a) Todos os jovens ou membros do agregado jovem terem ou virem a ter residência permanente 
na habitação a que se refere a candidatura;

b) Nenhum dos jovens ou membros do agregado jovem ser, no momento da entrega dos ele-
mentos definitivos, proprietário, usufrutuário ou detentor de prédio urbano ou de fração autónoma 
de prédio urbano destinado a habitação, localizado na Área Metropolitana de Lisboa, desde que 
o imóvel seja adequado a satisfazer o fim habitacional do agregado e não constitua residência 
permanente de terceiros com direitos legais ou contratuais sobre o mesmo;

c) Nenhum dos jovens ou membros do agregado jovem esteja a usufruir de apoios financeiros 
públicos para fins habitacionais;

d) Nenhum dos jovens ou membros do agregado jovem ser parente ou afim do senhorio, na 
linha reta ou linha colateral;

e) O rendimento mensal bruto (RM) do jovem ou do agregado não ser superior a quatro vezes 
o valor da retribuição mínima mensal garantida (RMMG).

2 — São, ainda, requisitos da candidatura:

a) Ser titular de contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria permanente 
ou de declaração emitida pela instituição de crédito que irá conceder o crédito para a aquisição da 
habitação, de contrato de arrendamento ou de contrato -promessa de arrendamento;

b) Apresentar documento comprovativo do pagamento da prestação bancária ou documento 
emitido pela instituição de crédito com a definição do valor da futura prestação, o último recibo de 
renda ou contrato -promessa com a definição da futura renda.

3 — O acesso ao apoio financeiro depende, ainda, da completa instrução do pedido de can-
didatura com os elementos e documentos identificados no artigo seguinte.

4 — O beneficiário do apoio deve cumprir os requisitos do presente artigo durante todo o 
período em que recebe a subvenção, devendo comunicar ao Município qualquer alteração.

Artigo 83.º

Instrução das candidaturas

A apresentação das candidaturas é efetuada exclusivamente no Balcão Único, em https://bal-
caounico.cm-loures.pt, através de preenchimento eletrónico do formulário disponibilizado para o 
efeito e da digitalização dos seguintes documentos:

a) Contrato de arrendamento ou contrato -promessa de arrendamento;
b) No caso de apresentação do contrato de arrendamento, o último recibo de renda ou docu-

mento comprovativo do respetivo pagamento;
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c) Contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria permanente ou declaração 
emitida pela instituição de crédito que irá conceder o crédito para a aquisição da habitação, onde 
expressamente constem as condições, o valor da futura prestação mensal do crédito e a referência 
ao período de carência;

d) No caso de apresentação do contrato de mútuo bancário para aquisição de habitação própria 
permanente, comprovativo de despesa relativa à prestação mensal do crédito;

e) Documento de identificação pessoal do candidato e de todos os membros do agregado 
familiar;

f) Declaração de IRS relativa ao ano imediatamente anterior ao da candidatura;
g) Os elementos do agregado familiar isentos de apresentação de IRS, deverão entregar uma 

certidão comprovativa, emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira, que comprove a isenção, 
cumulativamente com os comprovativos dos rendimentos auferidos, nos últimos doze meses ante-
riores à candidatura;

h) Comprovativo dos vencimentos auferidos, bem como dos subsídios de férias e de Natal 
recebidos até ao momento da candidatura, no caso do candidato ou algum dos membros do agre-
gado familiar terem iniciado atividade profissional no decurso do 1.º semestre;

i) Comprovativo dos três últimos recibos de vencimento para os candidatos que não se encon-
trem abrangidos pela alínea anterior;

j) Comprovativos da atribuição de bolsas ou prémios no exercício de atividades científicas, 
culturais ou desportivas e de quaisquer outras prestações compensatórias da perda ou inexistência 
de rendimentos, garantidas pelo sistema previdencial ou por outros sistemas de proteção social 
obrigatória, bem como quaisquer outros subsídios ou apoios financeiros;

k) Declaração emitida pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da (in)existência 
de bens imóveis em nome do requerente e demais elementos do agregado familiar, desde que 
maiores de idade;

l) Declaração de início de atividade ou contrato de trabalho, nos casos previstos no n.º 4 do 
artigo 79.º;

m) Certidão emita pela Autoridade Tributária e Aduaneira comprovativa da situação tributária;
n) Comprovativo de IBAN/NIB;
o) Declaração emitida pelo IHRU — Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana compro-

vativa da não receção de qualquer apoio ou subvenção de apoio ao arrendamento em nome do 
requerente e demais elementos do agregado familiar;

p) Comprovativo de candidatura ao programa de apoio financeiro Porta 65 Jovem e da deci-
são que tenha recaído sobre a mesma, designadamente nos casos de não aprovação por falta de 
orçamento;

q) Caso se aplique, comprovativo da existência de elementos do agregado jovem portadores 
de deficiência e do respetivo grau de incapacidade.

Artigo 84.º

Formulário eletrónico e esclarecimentos

1 — Devem constar do formulário eletrónico referido no n.º 1 do artigo anterior, todos os ele-
mentos necessários à verificação dos requisitos de acesso ao apoio financeiro, bem como outros 
elementos necessários à sua gestão, designadamente, o NIB da conta bancária a utilizar para efeito 
do pagamento do apoio financeiro.

2 — Na fase de apreciação das candidaturas, a Câmara Municipal pode solicitar aos candidatos 
os esclarecimentos que considere necessários, devendo estes responder no prazo de cinco dias 
úteis a contar da data de envio do pedido.

3 — Não são elegíveis as candidaturas que não estejam devidamente instruídas dentro dos 
prazos fixados pela Câmara Municipal, sendo ainda objeto de rejeição aquelas que nos termos do 
número anterior não obtenham resposta adequada e atempada aos pedidos de esclarecimento.
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Artigo 85.º

Período de candidatura

1 — Tendo presente os limites orçamentais definidos anualmente pela Câmara Municipal, 
será aberto um período para apresentação de candidaturas, que decorrem do dia 1 de agosto ao 
dia 30 de setembro, salvo se outro período for estabelecido por decisão do Presidente da Câmara 
Municipal ou Vereador com competência delegada.

2 — A aprovação das candidaturas atribui o direito ao apoio financeiro para um período de 
12 meses.

Artigo 86.º

Hierarquização das candidaturas

1 — As candidaturas formalizadas estão sujeitas a aprovação pelo Presidente da Câmara 
Municipal ou Vereador com competência delegada, de acordo com uma determinada ordem de 
precedência, até ao limite das verbas fixadas para o apoio a atribuir, de acordo com o estabelecido 
nos números seguintes.

2 — As candidaturas são apreciadas com base nas informações prestadas pelos candidatos no 
formulário submetido no Balcão Único, sendo hierarquizadas por ordem decrescente das pontuações 
finais resultantes da soma das pontuações parciais atribuídas ao agregado nos termos Anexo IV, 
dando -se preferência às candidaturas dos jovens que concorreram ao programa de apoio financeiro 
Porta 65 Jovem e cuja candidatura não tenha sido aprovada por falta de orçamento.

3 — Em caso de igualdade de pontuação de candidaturas, é classificada em primeiro lugar a 
que apresentar menor rendimento mensal (RM) e, no caso de a igualdade persistir, a do agregado 
com maior número de elementos.

4 — No caso do número anterior, se a igualdade se mantiver, o desempate será decidido 
atendendo, e por ordem decrescente, ao número de dependentes portadores de deficiência física, 
motora ou psíquica e ao número de dependentes menores de idade.

Artigo 87.º

Notificação da decisão

1 — As candidaturas serão objeto de apreciação por parte dos serviços da Câmara Municipal.
2 — A decisão de exclusão das candidaturas será notificada aos interessados, acompanhado 

da respetiva fundamentação, sem prejuízo do direito de audiência prévia previsto no Código de 
Procedimento Administrativo.

3 — Após a elaboração da lista final das candidaturas, os candidatos aprovados e elegíveis 
são notificados por via eletrónica.

Artigo 88.º

Obrigações dos Beneficiários

1 — Em relação aos apoios financeiros concedidos, constituem obrigações dos beneficiários:

a) Proceder à entrega mensal de recibo de renda ou de documento comprovativo do pagamento 
da prestação bancária até ao dia 10 de cada mês;

b) Proceder à entrega trimestral da certidão emita pela Autoridade Tributária e Aduaneira 
comprovativa da situação tributária;

c) Não utilizar os valores postos à sua disposição para fins diferentes dos previstos no contrato;
d) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocor-

rência, sobre a concessão de outros apoios para o mesmo fim;
e) Informar a Câmara Municipal, no prazo máximo de 10 dias a contar da data da sua ocorrên-

cia, sobre a alteração das circunstâncias que estiveram na base da atribuição do apoio financeiro;
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f) Comunicar imediatamente à Câmara, a ocorrência de qualquer situação ou evento que possa 
prejudicar ou impedir o cumprimento das obrigações decorrentes da concessão do apoio.

Artigo 89.º

Pluralidade de candidatos

1 — Se durante a vigência da concessão do apoio financeiro algum dos membros do agre-
gado deixar de residir na habitação, o apoio financeiro mantém -se em relação aos restantes, sem 
prejuízo dos efeitos das alterações verificadas, designadamente ao nível do RM dos jovens ou do 
agregado jovem.

2 — Se algum dos jovens deixar de residir na habitação durante a vigência do apoio financeiro, 
tal facto deve ser comunicado à Câmara Municipal, no prazo de 15 dias após a saída.

Artigo 90.º

Apoio técnico

Para efeito de apresentação das candidaturas, os interessados podem utilizar os meios técnicos 
e recorrer ao apoio existente no Balcão Único, em https://balcaounico.cm-loures.pt.

CAPÍTULO III

Apoio Financeiro

Artigo 91.º

Apoio financeiro

1 — O apoio financeiro previsto no presente Regulamento é concedido sob a forma de sub-
venção mensal não reembolsável, pelo período de 12 meses.

2 — A subvenção mensal corresponde a uma percentagem do valor da renda mensal, fixada 
com base na relação entre o Rendimento Mensal Bruto dos jovens ou agregados jovens candidatos 
e a Renda Máxima Admitida.

3 — A subvenção mensal atribuída é calculada mediante a aplicação das percentagens esta-
belecidas na tabela I do Anexo IV, ao valor da renda paga pelo jovem ou agregado jovem.

4 — Os escalões decorrem das pontuações finais resultantes das pontuações parciais atribuí-
das ao agregado nos termos da tabela II Anexo IV.

5 — A subvenção é de montante igual e paga por 12 vezes, até ao dia 8 de cada mês.
6 — O pagamento da subvenção é efetuado mediante transferência bancária.

Artigo 92.º

Não acumulação de apoios

Os candidatos ao apoio financeiro objeto do presente Título, não podem acumular esse apoio 
com quaisquer outras formas de apoio público à habitação, nem ter dívidas decorrentes de ante-
riores concessões de apoios desta natureza.

Artigo 93.º

Limite temporal

O apoio financeiro à habitação jovem previsto no presente Título tem o limite temporal máximo 
de atribuição de 5 anos.
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CAPÍTULO IV

Gestão de Dados

Artigo 94.º

Dados pessoais

1 — O Município, na sua qualidade de Responsável pelo Tratamento, procede ao tratamento 
dos dados pessoais dos participantes e interessados em aderir ao presente apoio financeiro à 
fixação de habitação jovem na área do concelho de Loures, nos termos da política de proteção de 
dados acessível em www.cm-loures.pt.

2 — A Ficha de Informação sobre Tratamento de Dados Pessoais está disponível em qualquer 
Balcão de Atendimento do Município, sendo disponibilizada a todos os candidatos ou interessados 
cujos dados são objeto de tratamento no momento da apresentação do Formulário de Candidatura.

3 — Todos os titulares de dados podem exercer os seus direitos de informação, de reclamação 
ou de proteção de dados, designadamente os direitos de acesso, retificação, oposição, limitação 
de tratamento, portabilidade ou apagamento, através de pedido de exercício desses direitos for-
mulado ao Encarregado da Proteção de Dados através do email protecaodedados@cm-loures.pt 
ou, presencialmente, através do preenchimento do formulário de exercício de direitos disponível 
em qualquer Balcão de Atendimento do Município.

4 — Em caso de ocorrência de incidentes de violação de dados, qualquer interessado ou titular 
dos dados pode comunicar esse incidente ao Encarregado da Proteção de Dados através do email 
protecaodedados@cm-loures.pt ou, presencialmente, através do preenchimento do formulário de 
comunicação de incidentes disponível também em qualquer Balcão de Atendimento.

5 — Os titulares dos dados têm ainda o direito a apresentar reclamação diretamente à autori-
dade de controlo, devendo, nessa situação, contactar a Comissão Nacional de Proteção de Dados.

Artigo 95.º

Verificação de dados

Sempre que se mostre necessário, poderá a Câmara Municipal solicitar, por via eletrónica, 
aos competentes serviços públicos, de acordo com a informação disponível em cada um deles, a 
verificação dos dados relativos às candidaturas rececionadas.

CAPÍTULO V

Obrigações e fiscalização

Artigo 96.º

Verificação e fiscalização

1 — Os beneficiários do presente apoio financeiro estão sujeitos à verificação pela Câmara 
Municipal do cumprimento das condições e dos deveres a que se vinculam para efeito de atribuição 
do apoio financeiro, designadamente quanto à entrega de elementos ou documentos e ao respeito 
pelas condições de acesso e de permanência no mesmo.

2 — Compete à Câmara Municipal efetuar as ações de fiscalização que considere necessárias 
para avaliar o cumprimento das obrigações pelos beneficiários, podendo, para efeito de apuramento 
dos factos, solicitar elementos diretamente àqueles ou utilizar o procedimento previsto no artigo 94.º 
do presente Regulamento.
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Artigo 97.º

Suspensão e cessação do apoio

1 — No exercício das suas competências de gestão do apoio financeiro, a Câmara Municipal 
pode suspender a atribuição do mesmo, sempre que verifique existirem da prática de atos ou omis-
sões por parte dos beneficiários contrários ao disposto no presente Regulamento.

2 — A Câmara Municipal pode ainda fazer cessar o apoio financeiro, quando:

a) Os requisitos e condições de atribuição deixarem de se verificar;
b) O beneficiário não proceder à entrega mensal do recibo de renda até ao dia 10;
c) O beneficiário prestar falsas declarações ou omitir dados relevantes;
d) Ocorrer arrendamento, subarrendamento ou hospedagem na habitação objeto do apoio;
e) Ocorrer a morte do titular;
f) Verificarem motivos considerados justificáveis face ao disposto no presente Regulamento 

e demais legislação em vigor.

TÍTULO IV

Disposições Finais

Artigo 98.º

Monitorização e avaliação

1 — A implementação do presente Regulamento é sujeita a um processo contínuo de moni-
torização e de avaliação.

2 — O exercício de monitorização e de avaliação do Regulamento deve, entre outros, produzir 
informação que forneça evidências sobre os resultados da sua implementação e aplicação.

Artigo 99.º

Proteção de dados pessoais

1 — O Município de Loures aplica, tanto no momento de definição dos meios de tratamento 
de dados como no momento do próprio tratamento, medidas técnicas e organizativas adequadas 
para assegurar que, por defeito, só sejam tratados os dados pessoais que forem estritamente 
necessários para cada finalidade específica, incluindo as garantias necessárias para cumprimento 
dos requisitos previstos no Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 
27 de abril de 2016, relativo à proteção das pessoas singulares no que diz respeito ao tratamento 
de dados pessoais e à livre circulação desses dados.

2 — Esta obrigação aplica  -se à quantidade de dados pessoais recolhidos, à extensão do seu 
tratamento, ao seu prazo de conservação e à sua acessibilidade.

3 — Os dados pessoais dos membros do agregado familiar serão tratados com total confi-
dencialidade, sem prejuízo do cumprimento das obrigações de acesso à informação administrativa 
procedimental e não procedimental.

4 — O Município de Loures implementará medidas procedimentais e informáticas adequadas 
para que os dados inexatos, tendo em conta as finalidades para que são tratados, sejam apagados 
ou retificados sem demora.

5 — Os dados pessoais objeto de tratamento serão conservados numa aplicação informática 
cujo responsável é o Município de Loures, dados esses a serem utilizados unicamente com a fina-
lidade de planear, gerir e executar os programas objeto do presente Regulamento.

6 — Quaisquer dados pessoais disponibilizados pelos interessados ou a que o Município tenha 
ou venha a ter acesso legítimo, ainda que depois de extinta a relação contratual, serão incorporados 
na aplicação informática referida no número anterior
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7 — O Município de Loures garante adequados níveis de segurança e de proteção de dados 
pessoais dos titulares através de medidas de segurança de caráter técnico e organizativo, nos 
termos dos artigos 25.º e 32.º do Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeu e do Con-
selho, de 27 de abril de 2016.

8 — Os interessados podem, a todo o tempo, aceder à informação sobre o tratamento dos 
seus dados, retificá -los ou solicitar o seu apagamento.

9 — O tratamento de dados pessoais realizados ao abrigo do presente Regulamento é regulado 
pela legislação relativa à proteção de dados pessoais, designadamente o Regulamento identificado 
no número anterior.

Artigo 100.º

Declarações

1 — A prestação de falsas declarações pelos candidatos é punível nos termos da lei penal.
2 — Os documentos apresentados e as declarações prestadas pelos candidatos às habitações 

municipais podem, a todo o tempo, ser confirmadas junto das entidades competentes para atestar 
os factos documentados e declarados.

Artigo 101.º

Dúvidas e omissões

1 — As dúvidas ou omissões suscitadas no âmbito da aplicação do presente Regulamento 
serão resolvidas por Despacho do Presidente da Câmara Municipal ou do Vereador com compe-
tência delegada.

2 — Aos aspetos não previstos no presente Regulamento, aplicam  -se subsidiariamente, 
conforme aplicável, as disposições da Lei n.º 81/2014, de 19 de dezembro, com as alterações 
introduzidas pela Lei n.º 32/2016, de 24 de agosto, o Código Civil, o Novo Regime do Arrendamento 
Urbano, o Código de Procedimento Administrativo e demais legislação em vigor sobre a matéria 
que constitui o seu objeto.

Artigo 102.º

Aplicação no tempo

O disposto no presente Regulamento aplica -se aos contratos a celebrar após a respetiva data 
de entrada em vigor e, ainda, a todos os contratos de arrendamento e demais títulos de ocupação 
de habitação vigentes.

Artigo 103.º

Entrada em vigor

O presente regulamento entra em vigor cinco dias úteis após a sua publicação no Diário da 
República.
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ANEXOS

ANEXO I

Fator de capitação 

Composição do agregado familiar
(número de pessoas)

Percentagem
a aplicar

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 %
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 %
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 %
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 %
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 %
6 ou mais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 %

 ANEXO II

Matriz de Ponderação de Pedidos de Habitação 

Variáveis Categorias Pontos Ponderação

Antiguidade do Pedido de habitação + de 6 anos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 0,2

3-5 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

0-2 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tipo de Alojamento. . . . . . . . . . . . . . . Sem alojamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1,8

Alojamento em barraca, roulotte, edifício degradado e locais sem 
fins habitacionais.

8

Partes de edificações — alojamento em quarto, parte de casa, pensão 
ou alojamento coletivo.

4

Edificações (casa arrendada, ocupada, cedida ou de função). . . . . . 2

Motivo do Pedido de Habitação . . . . . Falta de habitação  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1,5

Condições de habitabilidade e salubridade deficientes . . . . . . . . . . . 8

Alojamento desadequado (mobilidade, sobrelotação) . . . . . . . . . . . . 4

Outro motivo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Tempo de Permanência . . . . . . . . . . . Mais de 15 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 0,3

De 10 a 15 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

De 5 a 10 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

De 2 a 5 anos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Menos de 2 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Tipo de Família. . . . . . . . . . . . . . . . . . Monoparental com dependentes/Nuclear com +65 anos com depen-
dentes.

10 0,5

Nuclear com 3 ou mais dependentes/Nuclear com +65 anos sem 
dependentes.

8

Nuclear com 1 ou 2 dependentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
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Variáveis Categorias Pontos Ponderação

Alargada com 3 ou mais dependentes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Nuclear sem dependentes/1 progenitor com filhos não dependentes 3

Alargada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Isolado/a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Elementos com grau de incapacidade 
igual ou superior a 60 %.

2 ou mais elementos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 1,7

1 elemento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Sem elementos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Vítimas de violência doméstica  . . . . . Vítimas de violência doméstica  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 0,8

Sem elementos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Existência de menores em risco. . . . . Menores em risco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 0,8

Sem elementos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

Rendimento per capita em função do 
IAS.

0 %-30 % (1xIAS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 2,4

30 % (1IAS)-60 % (1IAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

60 % (1xIAS)-90 % (1IAS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

90 % (1xIAS)-100 % (1IAS)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

100 % (1xIAS)-30 % (4xIAS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

30 % (4xIAS)-60 %(4xIAS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

Superior a 60 % (4xIAS)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0

 ANEXO III

Adequação da tipologia 

Composição do agregado familiar
(número de pessoas)

Tipologia da habitação (1)

Mínima Máxima

1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T0 T1/2
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T1/2 T2/4
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T2/3 T3/6
4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T2/4 T3/6
5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T3/5 T4/8
6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T3/6 T4/8
7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T4/7 T5/9
8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T4/8 T5/9
9 ou mais  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . T5/9 T6

(1) A tipologia da habitação é definida pelo número de quartos de dormir e pela sua capacidade de alojamento (exemplo. T 2/3 — dois quartos, três 
pessoas)
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 ANEXO IV

Tabela I 

Escalão Número de pontos

Valor do apoio à renda (percentagem)

12 prestações

1.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 180 e ≤ 240 50
2.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 120 e ≤ 180 40
3.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 90 e ≤ 120 30
4.º . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 90 25

 Tabela II

Mapa de pontuação para efeitos de hierarquização e definição de escalão 

Critérios de hierarquização Pontos

A — Dimensão e composição do agregado:  

A= 1 + 0,7 × (número de candidatos — 1) + 0,25 × (número de dependentes) + 0,25 × (número de 
portadores de deficiência ≥ 60 %) + 0,25 × (número de dependentes em situação de monoparenta-
lidade):

 

A ≥ 3  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
A < 3 = A × 30  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ≥ 30 e < 90

B — Rendimento mensal (1):  

< 2 RMMG  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
≥ 2 RMMG e < 3 RMMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
≥ 3 RMMG e ≤ 4 RMMG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

C — Proporcionalidade da renda (2)(3):  

Valor real da renda mensal/renda máxima admitida (VRRM/RMA):  

≤ 50 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
> 50 % = [1 — (VRRM/RMA)] × 30 × 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . < 30

(1) Rendimento mensal calculado de acordo com o artigo 79.º
(2) Relação entre a renda efetivamente paga mencionada na candidatura e a renda máxima admitida.
(3) Se o valor da renda efetivamente paga mencionada na candidatura for igual ou superior à renda máxima admitida, este fator não terá pontuação.

RMA — Renda Máxima Admitida.
RMMG — Retribuição Mínima Mensal Garantida.

 Tabela III

Mapa de pontuação para efeitos de hierarquização 

Critérios de hierarquização Pontos

E — Título:

Contrato de arrendamento  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

F — Idade:

Idade inferior a 30 anos  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

G — Local da residência(1):

Reside no concelho  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 

(1) Candidatos que já residiam no concelho antes de se candidatarem ao apoio.
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 MUNICÍPIO DE LOURES

Aviso n.º 16712/2022

Sumário: Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Loures.

Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Loures

Ricardo Leão, Presidente da Câmara Municipal de Loures, em cumprimento do disposto no 
Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, e na alínea m) 
do n.º 1 do artigo 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, todos na sua atual redação, torna 
público que a Assembleia Municipal de Loures aprovou, na sua 10.ª sessão extraordinária de 28 
de julho de 2022, a proposta n.º 450/2022 relativa ao Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures, aprovada na 2.ª reunião extraordinária da Câmara Municipal de Loures rea-
lizada em 21 de julho de 2022, que a seguir se publica:

TÍTULO I

Preâmbulo

Nota Justificativa

A presente alteração ao Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Loures 
(ROSMLRS), inclui a revisão e o ajustamento da estrutura interna municipal, que resulta, essen-
cialmente, das necessidades imperativas de responder, (i) aos desafios do novo mandato autár-
quico, com um novo executivo na liderança e com uma estratégia diferente para o Município de 
Loures, e (ii) às exigências das novas transferências de competências realizadas, do Governo 
para as Autarquias Locais e para as entidades intermunicipais na sequência do disposto da Lei 
n.º 50/2018 (1), de 16 de agosto, e dos respetivos Decretos Regulamentares.

A transferência de competências, vem trazer um conjunto variado de desafios que urge alcançar 
de forma ágil e personalizada a cada território e Município. Para que seja possível, face ao aumento 
das responsabilidades financeiras, de recursos humanos e do edificado, torna -se necessária a 
reorganização da estrutura orgânica municipal, a desburocratização e o aumento da eficiência na 
afetação dos recursos públicos, na melhoria quantitativa e qualitativa dos serviços prestados, bem 
como, a aproximação e resposta mais célere às Pessoas.

A atual reestruturação orgânica também tem como objetivo, a centralização de algumas com-
petências e responsabilidades, que atualmente estão dispersas por diversas Unidades Orgânicas, 
comprometendo, assim, o conhecimento técnico especializado, a eficiência e a eficácia dos pro-
cessos, o que dificulta e compromete a execução de mecanismos de monitorização e controlo da 
informação, numa perspetiva de prestar às Pessoas um resultado ou serviço oportuno e com os 
padrões de qualidade esperada.

Salienta -se, que esta revisão da organização da estrutura interna, no que se refere à cen-
tralização de competências e responsabilidades, e respetiva informação em termos do conceito 
de processo e da entrega de resultados ou serviços às Pessoas, não significa a centralização 
da execução de todas as atividades e operações dos respetivos processos numa única unidade 
organizacional, mas sim, a responsabilização centralizada da coordenação, do controlo e da moni-
torização, com partilha e participação especializada de outras unidades organizacionais ao nível 
da execução operacional.

Assente numa filosofia de melhoria contínua e de forma a não se criarem ruturas ou um mau 
ambiente interno, pretende -se potenciar todos os recursos existentes, valorizando e adaptando os 
mesmos, de forma progressiva e ponderada, para dar resposta eficiente e eficaz às pessoas, cada 
vez mais exigentes.
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Desta forma, orientada à Estratégia do presente Executivo, adicionalmente às alterações embu-
tidas ao longo do presente documento, em termos de Organização, nomeadamente de princípios, 
conceitos, metodologias, modelo, tipo, forma, especialização de funções, segregação de funções, 
polivalência de conhecimento, para se assegurar a sempre desejada continuidade das operações 
de todos os serviços municipais, introduzem -se e alteram -se um conjunto de novas competências 
e responsabilidades, que apresentamos de seguida de modo resumido, a referir:

a) Na Divisão de Compras Públicas (DCP), centraliza -se todo o processo de compras, de todos 
os bens e serviços da CMLRS, objeto de Contratação Pública;

b) Na nova Unidade de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas (UCEOP) no DOM, 
centraliza -se todo o processo de contratação de empreitadas de obras públicas da CMLRS;

c) Na DCP e UCEOP, são introduzidas novas competências e responsabilidades, de (i) Plane-
amento e Organização das Compras, (ii) Procurement, Acreditação e Controlo de Fornecedores, 
Bens e Serviços, (iii) Avaliação de Fornecedores, (iv) Elaboração de Minutas tipo (p.e. Cadernos 
de Encargos, Programas de Procedimentos, etc.), bem como (v) Elaboração de Contratos;

d) Na Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD), centraliza -se todo o processo de 
Planeamento de todos os planos de Manutenção e Conservação de todos Ativos Fixos Tangíveis e 
Propriedades de Investimento registados contabilisticamente na Unidade de Gestão do Património 
(UGP), com responsabilidades partilhadas com as respetivas Unidades Organizacionais;

e) No novo Departamento de Logística, Transportes e Oficinas (DLTO), assegura -se o planea-
mento, gestão, programação e controlo dos ativos de transporte e equipamentos mecânicos muni-
cipais, necessários à atividade e às iniciativas dos serviços, incluindo -se os armazéns, essenciais 
ao abastecimento de peças das oficinas e operação dos equipamentos;

f) No Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU), face à importância, quanti-
dade e necessidade imperativa de Licenciamento, nomeadamente de reconversão de Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal, segregam -se as atuais competências de Planeamento com as de Licenciamento, 
permitindo -se assim, assegurar a concentração e especialização dos meios e recursos às suas 
respetivas competências. Salienta -se a criação de 2 (duas) Unidades de reconversão de Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, uma na Zona Este e outra na Zona Oeste, nos respetivos territórios, 
dentro da Divisão de Reconversão Urbanística (DRU), para assegurar o fomento do Licenciamento 
e a proximidade com as populações;

g) No novo Departamento de Planeamento Urbano (DPU), é objetivo pensar -se estrategicamente 
e de modo integrado todo o território do Concelho, e alavancar -se a eficiência de execução dos 
principais instrumentos de gestão, nomeadamente, o Plano Diretor Municipal e respetivos Planos 
de Pormenor, sempre essenciais ao fomento e desenvolvimento da economia local;

h) No Departamento de Obras Municipais (DOM), face à importância desta área no dia a dia 
das Pessoas, propõe -se uma nova Divisão de Gestão da Mobilidade (DGM), específica para pen-
sar, definir e implementar, em articulação com as demais Unidades Organizacionais competentes, 
os planos e projetos de Mobilidade e Acessibilidades adequadamente integrados no território do 
Concelho de Loures;

i) No Departamento de Recursos Humanos, especializam -se na Unidade de Gestão de Cre-
che (UGC) e na Unidade de Gestão de Refeitório (UGR), a gestão dos serviços da Creche e dos 
Refeitórios Municipais, respetivamente, sendo também criada a Divisão de Valorização Profissio-
nal (DVP), direcionada para os assuntos inerentes ao desenvolvimento, percurso profissional e 
valorização interna do pessoal da CMLRS, mantendo -se as restantes Unidades Orgânicas com as 
respetivas competências;

j) No Departamento Financeiro e Controlo de Gestão (DFCG), centralizam -se as competências 
e responsabilidades, de toda a informação referente a todo o ciclo de vida do processo contabilístico, 
desde a Orçamental, a Patrimonial e a de Gestão, com a partilha de responsabilidades de todas 
as outras Unidades Orgânicas, nomeadamente, todos os procedimentos de cabimentação, verifi-
cação e controlo dos compromissos, a colaboração no controlo dos fundos disponíveis, execução 
financeira dos projetos de investimento, assim como a análise e controlo das receitas municipais 
de modo centralizado;
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k) Mantém -se uma Equipa Multidisciplinar (Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da 
Juventude — EMJMJ), para acompanhar o Planeamento, Implementação, Gestão e o Controlo dos 
projetos e atividades relativas à organização da Jornada Mundial da Juventude em 2023, nomea-
damente, no âmbito das responsabilidades assumidas, das atividades e projetos no território de 
Loures;

l) Face à elevada importância que a Energia tem diariamente na vida de todas as Pessoas, tal 
como o elevado impacto do valor financeiro que as respetivas rubricas apresentam nas demons-
trações financeiras da CMLRS, centralizam -se e especializam -se as competências e responsabili-
dades de governação estratégica da Energia, em toda a sua cadeia de valor e relativa a todas as 
fontes de energia, nomeadamente, as relacionadas com o termo do atual contrato de concessão 
de distribuição de energia e da eficiência energética (pública e dos edifícios próprios), na Divisão 
de Energia e Sustentabilidade (DES), para pensar e defender os direitos e interesses de todas as 
Pessoas de Loures. As competências técnicas e respetivas responsabilidades de desenvolvimento, 
gestão e controlo dos projetos de Energia, são asseguradas de modo partilhado e articulado com 
o DOM;

m) Face à importância e diversidade que os temas da Habitação apresentam, segregam -se 
as atuais competências do Departamento de Coesão Social e Habitação, num novo Departamento 
específico, que inclui 3 (três) divisões orientadas para a gestão da atribuição, gestão do arrenda-
mento e construção ou conservação de habitação municipal, no sentido do fomento da habitação, 
alavancado por novos programas de habitação;

n) Considerando os impactos que as transferências de competências do Governo Central, 
apresentam hoje e no futuro para a CMLRS, na qualidade de vida e no bem -estar das pessoas 
de Loures, face à sua quantidade (cerca de 18) e complexidade (Saúde, Justiça, Habitação, Vias 
Comunicação, Turismo, etc.), tais como as respetivas responsabilidades e volumes financeiros 
envolvidos (dezenas de milhões de euros), é criado um novo Departamento de Governação e Trans-
ferência de Competências (DGTC), com a missão de apoiar o Executivo, a avaliar de modo regular 
e consolidado os impactos, assegurando a implementação das transferências de competências no 
Município, em parceria com as respetivas unidades organizacionais competentes, nomeadamente, 
em termos de meios, recursos, infraestruturas, económicos e financeiros, com o objetivo de em 
parceria o Governo Central, se assegurar uma melhoria e adequada solução ao bem -estar das 
Pessoas. Este departamento, agrega também dois pilares fundamentais estratégicos, a Unidade 
de Planeamento Estratégico (UPE), para planear o futuro estratégico do MLRS e a nova Divisão de 
Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento (DFEIF), que visa maximizar o aproveitamento 
dos Fundos Europeus;

o) A Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento (DFEIF), visa centralizar 
as competências e informações em todo o ciclo de vida dos projetos relacionados com os Fundos 
Europeus, desde (i) o Planeamento das orientações estratégicas de investimento apresentadas pela 
CMLRS, (ii) a Verificação da sua viabilidade de enquadramento no âmbito dos avisos dos Sistemas 
de Incentivos Comunitários existentes, (iii) a Definição, elaboração e submissão do projeto de can-
didatura, (iv) o Acompanhamento da Execução do Projeto, nas suas vertentes, física e financeira, 
até à preparação dos respetivos pedidos de reembolso, até ao saldo final do investimento;

p) São introduzidas 2 (duas) novas categorias de Unidades Organizacionais, as (i) direções 
Municipais e os (ii) Núcleos. As Direções Municipais, visam (i) apoiar o Executivo Municipal do ponto 
de vista da qualidade técnica, para definir, coordenar e monitorizar o desempenho do planeamento 
dos objetivos estratégicos a atingir, em termos setoriais ou áreas de natureza similar, (ii) libertando 
o Executivo Municipal para as suas funções de Governação. Os Núcleos, liderados por dirigentes 
intermédios de 4.º grau, que visam regularizar, reconhecer e valorizar financeiramente os traba-
lhadores que exercem funções técnicas instrumentais complexas, de caráter administrativo ou 
operacional, sobre um grupo de trabalhadores.

Assim, com as anteriores alterações à organização interna, esperamos responder a esta con-
juntura de competências acrescidas e garantir o desenvolvimento sustentado do nosso território, da 
atividade económica e a promoção do bem -estar das pessoas, bem como o respeito pela natureza, 
fauna e meio ambiente.
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Para o efeito, também foram introduzidas algumas alterações profundas ao nível de novos 
conceitos que observam os requisitos internacionais de Governação Pública, Qualidade e de Con-
trolo Interno, e que detalham de forma mais clara e objetiva, as competências e responsabilidades 
comuns atribuídas aos diversos níveis hierárquicos de Direção, tais como competências e respon-
sabilidades específicas às diversas Unidades Orgânicas que compõem a nova estrutura orgânica, 
com foco na realização das orientações estratégicas deste novo mandato autárquico.

Por fim, mas de primeira importância, é imperativo salientar o papel e a relevância, que os dirigentes 
das Unidades Orgânicas assumirão neste novo modelo de estrutura da gestão municipal, cabendo -lhes 
a liderança e as responsabilidades técnicas do Planeamento, da Gestão, do Controlo, de Monitoriza-
ção e Relato regular entre si e ao Executivo Municipal, das respetivas competências, assentes num 
elevado profissionalismo, espírito de iniciativa, criatividade e inovação, sem nunca esquecerem uma 
permanente ação pedagógica de exigência profissional relativamente aos seus subordinados.

Salienta -se também, que a atual organização da Estrutura Orgânica e o seu respetivo Regula-
mento, têm como princípio assegurar a conformidade legal com os diplomas legais vigentes, 
nomeadamente, o Decreto -Lei n.º 305/2009 (2), de 23 de outubro, na sua redação atual, e as regras 
e critérios previstos no Estatuto de Dirigentes da Administração Local (EDAL) na sequência da 
publicação da Lei n.º 49/2012 (3), de 29 de agosto, na sua versão atualizada.

Deste modo, ao abrigo do disposto no artigo 241.º da Constituição da República Portuguesa, 
do preceituado na alínea m) do n.º 1 do artigo 25.º e da alínea ccc) do n.º 1 do artigo 33.º, ambos 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013 (4), de 12 de setembro, na sua redação atual, e em cumprimento do 
disposto no Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na redação atual, e na Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na redação atual, procede -se a uma revisão da Organização da Estrutura Orgânica 
do MLRS e do seu Regulamento, procedendo -se, concomitantemente, à revogação do anterior 
Regulamento.

Definições

Face à inexistência de uniformização de conceitos e definições na legislação nacional, e no 
sentido de uniformizar e facilitar a leitura e o entendimento, para efeitos do presente Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de Loures, são apresentados alguns conceitos e defini-
ções essenciais, a referir:

Assembleia Municipal — É o órgão representativo do Município com poderes deliberativos, 
no qual têm assento os membros eleitos por sufrágio direto e universal, o Presidente da Câmara 
Municipal e os Vereadores e os Presidentes de Junta de Freguesia que a integram.

Câmara Municipal — É o órgão representativo do Município com poderes executivos, direta-
mente eleito pelos Cidadãos recenseados na respetiva área, constituído pelo Presidente da Câmara 
Municipal e os Vereadores, um dos quais designado Vice -presidente.

Cargos Dirigentes — São Cargos Dirigentes os cargos de direção, gestão, coordenação e con-
trolo dos serviços. Os Cargos Dirigentes qualificam -se em cargos de (i) direção superior e (ii) cargos 
de direção intermédia, e em função do nível hierárquico, das competências e das responsabilidades 
que lhes estão cometidas, e subdividem -se, os primeiros, em dois graus, e os segundos, em tantos 
graus quanto os que a organização interna do serviço ou organismo exija.

Competências — Significa o objeto e o âmbito do papel, das atribuições, das funções, ou das 
responsabilidades inerentes a um trabalhador ou a uma Unidade Orgânica, de acordo com respetivo 
nível ou categoria hierárquica.

Departamento Municipal — É a designação atribuída a uma Unidade Orgânica Nuclear de 
caráter permanente e fixo, que agrega competências de âmbito operacional e instrumental, inte-
grada numa determinada área setorial ou de suporte da atuação municipal, de 3.º nível hierárquico 
em termos organizacionais.

Direção Municipal — É a designação atribuída a uma Unidade Orgânica Nuclear de caráter 
permanente e fixo, representativa de uma área setorial ou de suporte da atuação municipal, que 
integra, coordena e superintende hierarquicamente diferentes unidades e/ou subunidades orgâ-
nicas de âmbito operacional e/ou instrumental, agregadas consoante a natureza das atividades e 
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objetivos determinados pelo Executivo no âmbito da gestão e do desenvolvimento municipal, de 
2.º nível hierárquico de liderança e responsabilidade em termos organizacionais.

Divisão Municipal — É a designação atribuída a uma Unidade Orgânica de caráter flexível, 
que reúne competências de âmbito operacional e instrumental, integrada numa determinada área 
funcional de atuação municipal, constituindo uma componente variável da organização de 4.º nível 
hierárquico de liderança e responsabilidade em termos organizacionais.

Equipa Multidisciplinar — É a designação atribuída às áreas operativas que se desenvolvem 
essencialmente por projetos, agrupando -se por diversos núcleos de competências técnicas ou de 
produto bem identificados, visando assegurar a constituição de equipas com base na mobilidade 
funcional. A constituição e a designação dos membros é efetuada através de deliberação da Câmara 
Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara.

Estrutura Interna — Consiste na disposição e organização das Unidades e Subunidades 
Orgânicas dos respetivos serviços (cf. artigo 4.º, do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
na sua redação atual).

Estrutura Orgânica — Corresponde a um modelo de organização interna dos serviços muni-
cipais, adequada às atribuições do Município, que atualmente se limita em termos legais, aos 
seguintes modelos:

Estrutura Hierarquizada: constituída por Unidades Orgânicas Nucleares e Flexíveis;
Estrutura Matricial: é adotada sempre que as áreas operativas dos serviços municipais se 

possam desenvolver essencialmente por projetos, devendo agrupar -se por núcleos de competên-
cias ou de produto;

Modelo Estrutural Misto (cf. n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, 
na sua redação atual).

Gabinete de Apoio — É a designação atribuída nos termos do preconizado no artigo 42.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, referente ao apoio do Presidente e do conjunto de 
Vereadores.

Infraestrutura Física — Significa o ambiente existente nas estruturas e instalações físicas “p.e.: 
edifícios, salas…” necessárias e adequadas para que as pessoas desenvolvam as suas atividades, 
executem as suas funções e responsabilidades.

Input — Algo que entra no processo e é alterado pelo processo para se tornar um output.
Níveis Hierárquicos de Liderança e Responsabilidade Organizacional — Existem 8 (oito), Níveis 

Hierárquicos Organizacionais de Liderança e Responsabilidade, a referir, 6 (seis) de dirigentes e 
2 (dois) de coordenação:

De Superintendência e ou de Direção Política, que compete ao Presidente da Câmara Muni-
cipal e Vereadores com pelouros atribuídos;

De Dirigente de Direção Superior de 1.º Grau, que é da competência do Diretor Municipal, que 
é o responsável máximo da Direção Municipal;

De Dirigente de Direção Intermédia de 1.º Grau, que é da competência do Diretor do Depar-
tamento Municipal, que é o responsável máximo do Departamento Municipal;

De Dirigente de Direção Intermédia de 2.º Grau, que é da competência do Chefe de Divisão 
Municipal, que é o responsável máximo da Divisão Municipal;

De Dirigente de Direção Intermédia de 3.º Grau, que é da competência do Responsável Máximo 
da Unidade Municipal;

De Dirigente de Direção Intermédia de 4.º Grau, que é da competência do Chefe de Núcleo;
De Encarregado Geral Operacional, com a responsabilidade de coordenar três ou mais encar-

regados operacionais;
 De Coordenador Técnico ou Encarregado Operacional, com a responsabilidade de coordenar 

10 ou mais assistentes técnicos ou operacionais respetivamente.

Núcleo — É a designação atribuída a uma Unidade Orgânica de caráter flexível, liderada por 
pessoal com cargo de direção intermédia de 4.º grau, que congregam atividades instrumentais, de 
caráter administrativo, técnico e/ou operacional, dirigido pelo Chefe de Núcleo.
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Núcleo de Apoio — É a designação atribuída nos termos do preconizado no artigo 31.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, referente ao apoio de funcionamento da assembleia municipal.

Órgãos Municipais — São os órgãos representativos do Município: Assembleia Municipal e 
Câmara Municipal (cf. artigos 250.º a 252.º, da Constituição da República Portuguesa (CRP), conjuga-
dos com os n.os 2, dos artigos 5.º e 6.º, ambos do RJAL, constante no Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua redação atual).

Output — Algo que resulta da transformação operada num processo.
Pessoas — Significa todas as pessoas individuais e coletivas residentes ou que desenvolvem 

atividade no Concelho de Loures, também normalmente conhecidas por Munícipes ou Cidadãos 
ou Clientes.

Processo — Conjunto sequencial de atividades inter -relacionadas que transformam entradas 
(inputs), provenientes de um fornecedor, em saídas (outputs), a fornecer a um cliente.

Serviços — São todos os organismos do setor local, dotados de autonomia administrativa 
e financeira, com atribuição(ões) própria(s), que não tenham natureza, forma e designação de 
empresa pública, fundação ou associação públicas, mesmo se submetidos ao regime aplicável a 
qualquer destas. Todos os Serviços são constituídos por quatro pilares principais, a referir: (i) Es-
trutura Orgânica e respetivo pessoal, (ii) Sistemas de Tecnologias de Informação, (iii) Processos, 
e (iv) Infraestruturas físicas.

Sistemas de Tecnologias de Informação — Significa o conjunto de (i) Aplicações Informáticas 
“p.e. Medidata ou AIRC”, (ii) dados e Informações existentes, (iii) Bases de Dados e Ficheiros, 
(iv) Hardware “p.e. Servidores, Computadores, Impressoras, etc.”, (v) Software de Sistemas “p.e. 
Windows, Unix, etc.” e (vi) Rede de Comunicações e Telecomunicações.

Subunidade — Subunidade Orgânica Flexível com função de natureza executiva e adminis-
trativa nos diversos domínios de atuação dos serviços municipais, criadas, alteradas e extintas por 
despacho do Presidente da Câmara, lideradas por um responsável com funções de coordenação 
ou por trabalhador pertencente a carreira especial ou subsistente com idênticos requisitos de 
recrutamento e remuneração.

Superintendência — É a designação atribuída à Direção Política, que corresponde ao 1.º nível 
hierárquico de liderança e responsabilidade em termos organizacionais, que compete ao Presidente 
da Câmara Municipal e aos Vereadores com pelouros atribuídos.

Unidade — É a designação atribuída a uma Unidade Orgânica de caráter flexível, liderada por pessoal 
com cargo de direção intermédia de 3.º grau, e que constitui uma componente variável da organização 
dos serviços do Município, com funções de natureza instrumental ou de projeto nos vários domínios de 
atuação dos órgãos e serviços, criadas, alteradas e extintas por despacho do Presidente da Câmara.

Unidades Orgânicas Flexíveis — São as Unidades Orgânicas de caráter flexível (Divisões, 
Unidades e Núcleos), que são dirigidas respetivamente por um Chefe de Divisão, Chefe de Uni-
dade e Chefe de Núcleo, as quais são criadas, alteradas e extintas por deliberação da Câmara 
Municipal. Visam assegurar a permanente adequação dos serviços municipais às necessidades 
de funcionamento e de otimização dos recursos, tendo em conta uma programação e controlo 
criteriosos dos custos e resultados.

Unidades Orgânicas Nucleares — São as Unidades Orgânicas de caráter permanente e fixo, e 
que são aprovadas pela Assembleia Municipal, estruturadas de forma a criar a organização interna 
fixa dos serviços municipais, e correspondem às Direções e Departamentos Municipais.

Unidades Organizacionais — É a designação genérica atribuída ao conjunto de categorias de 
Unidades Orgânicas ou Subunidades Orgânicas que integra a Estrutura Interna.

Índice

Face à dimensão do conteúdo do ROSMLRS, com o objetivo de facilitar a sua consulta, é 
apresentado de seguida a título ilustrativo, o seu índice.
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TÍTULO II

Disposições Gerais

Artigo 1.º

Objeto e Objetivos

1 — O presente documento é designado “Regulamento de Organização dos Serviços Muni-
cipais de Loures” (doravante abreviado para ROSMLRS), e tem como objeto principal definir (i) a 
estrutura e a organização dos órgãos e serviços autárquicos do Município de Loures, e (ii) suas 
respetivas principais atribuições e competências.

2 — São igualmente objetivos do presente ROSMLRS, apresentar de modo simples e estrutu-
rado, os elementares princípios de organização, de liderança e relato que permitam uma adequada 
atuação e articulação de todos os trabalhadores do Município de Loures, no sentido de se assegurar 
a eficiência, eficácia, qualidade e agilidade no desempenho das suas atribuições e competências, 
numa lógica de racionalização, agregação e partilha de informação que satisfaça as necessidades 
comuns às várias Unidades Orgânicas.

3 — O presente ROSMLRS visa também garantir uma maior racionalidade e operacionalidade 
dos serviços municipais, assegurando uma maior autonomia e segregação de decisão, assentes 
em princípios de responsabilização, transparência e comunicação com as Pessoas.

Artigo 2.º

Âmbito de Aplicação

O ROSMLRS aplica -se a todos os Serviços sob administração do Município de Loures e, em 
especial, a todos os seus respetivos trabalhadores.

Artigo 3.º

Elaboração, Aprovação, Distribuição e Publicação

1 — A elaboração do presente ROSMLRS, pela CMLRS, ao abrigo do disposto pelo artigo 5.º 
do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de outubro, na sua atual redação, é o resultado da participação 
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conjunta de vários trabalhadores da Câmara Municipal de Loures, do Serviço Municipal de Proteção 
Civil, do Serviço da Polícia Municipal de Loures, Veterinário Municipal e do Executivo Municipal.

2 — Compete à Assembleia Municipal, sob proposta fundamentada da Câmara Municipal, 
aprovar o presente ROSMLRS.

3 — A responsabilidade pelo envio para publicação no Diário da República, distribuição e 
divulgação nos meios internos do presente ROSMLRS, é do Departamento de Recursos Humanos 
(DRH), mantendo uma lista dos locais sobre a qual se efetua a distribuição e publicação.

4 — O ROSMLRS, de acordo com os bons princípios de Governação, é divulgado no sítio da 
internet da CMLRS.

Artigo 4.º

Revisões e Controlo de Versões

1 — O processo de revisão do presente Regulamento, tem início por despacho do Presidente 
da Câmara Municipal de Loures ou deliberação da CMLRS.

2 — A promoção e acompanhamento do processo de revisão e atualização do ROSMLRS é 
da competência da Unidade de Auditoria Interna, e visa assegurar a conformidade com evolução 
da legislação, da regulamentação e normas nacionais e internacionais aplicáveis, assim como de 
alterações na organização da estrutura das Unidades Orgânicas resultantes de necessidades dos 
serviços e de sugestões dos trabalhadores.

3 — No sentido de assegurar o registo e controlo de todas as alterações do ROSMLRS, 
devem ser evidenciadas, conforme a tabela seguinte, todas as alterações e revisões do presente 
Regulamento.

4 — Em evidência de aprovação da proposta, assina o(a) Presidente da Câmara Municipal 
de Loures, e em evidência de aprovação do ROSMLRS, assina o(a) Presidente da Assembleia 
Municipal de Loures. 

N. Rev. Data 

Proposta Aprovação 

Assinatura Nome Assinatura Nome 

Vers1   Dr. Ricardo Leão  Dr.ª Susana Amador 
      

 Artigo 5.º

Referências Legais e Normativas

1 — O presente Regulamento, tem como referências principais, por área de conhecimento, 
as seguintes:

a) Decreto -Lei n.º 116/98, de 5 de maio, que estabelece os Princípios Gerais da Carreira de 
Médico Veterinário Municipal;

b) Decreto -Lei n.º 54 -A/99, de 22 de fevereiro, que aprova o Plano Oficial de Contabilidade 
das Autarquias Locais (POCAL), e que veio estabelecer o Regime do Sistema de Controlo Interno 
(ponto 2.9 do respetivo anexo);

c) Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece o Quadro de Competências e Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, na sua redação atual;

d) Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, que estabelece o Estatuto do Pessoal Dirigente dos Serviços 
e Organismos da Administração Pública, na sua redação atual;

e) Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, que procede a revisão da lei -quadro que define o Regime 
e Forma de Criação das Polícias Municipais, na sua redação atual;

f) Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, que define o Enquadramento Institucional e Operacional 
da Proteção Civil no Âmbito Municipal, estabelece a Organização dos Serviços Municipais de Proteção 
Civil e determina as Competências do Comandante Operacional Municipal, na sua redação atual;
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g) Decreto -Lei n.º 197/2008, de 7 de outubro, que estabelece as regras a observar na delibera-
ção da assembleia municipal que crie, para o respetivo Município, a Polícia Municipal, e regulando, 
nesse âmbito, as relações entre a Administração Central e os Municípios;

h) Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 de setembro, que estabelece o Regime da Organização 
dos Serviços das Autarquias Locais, na sua redação atual;

i) Lei n.º 64/2011, de 22 de dezembro, que modifica os Procedimentos de Recrutamento, Sele-
ção e Provimento nos Cargos de Direção Superior da Administração Pública, na sua redação atual;

j) Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, que procede à adaptação à Administração Local da Lei 
n.º 2/2004, de 15 de janeiro, na sua redação atual, que aprova o Estatuto do Pessoal Dirigente dos 
Serviços e Organismos da Administração Central, Regional e Local do Estado;

k) Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que estabelece o Regime Financeiro das Autarquias 
Locais e Entidades Intermunicipais, versão atualizada;

l) Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que aprova o Regime Jurídico das Autarquias Locais 
e da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades 
Intermunicipais, na sua redação atual;

m) Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, que estabelece a Lei -Quadro da Transferência de Com-
petências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais;

n) Decreto -Lei n.º 97/2018, de 27 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio das Praias Marítimas, Fluviais e Lacustres;

o) Decreto -Lei n.º 98/2018, de 27 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competência dos Órgãos Municipais no Domínio da Autorização de Exploração das Modalidades 
afins de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo, na sua redação atual;

p) Decreto -Lei n.º 100/2018, de 28 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio das Vias de Comunicação, na sua redação atual;

q) Decreto -Lei n.º 101/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio da Justiça;

r) Decreto -Lei n.º 103/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência 
de Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio do Apoio 
aos Bombeiros Voluntários;

s) Decreto -Lei n.º 104/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência 
de Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio das 
Estruturas de Atendimento ao Cidadão;

t) Decreto -Lei n.º 105/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência 
de Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio da 
Habitação;

u) Decreto -Lei n.º 106/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio da Gestão do Património Imobiliário Público 
sem Utilização;

v) Decreto -Lei n.º 107/2018, de 29 de novembro, que concretiza o Quadro de Transferência 
de Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio do Esta-
cionamento Público;

w) Decreto -Lei n.º 12/2019, de 21 de janeiro, que Transfere para os Municípios a Competência 
Relativa à Autorização e Comunicação Prévia das Ações de Arborização e Rearborização, na sua 
redação atual;

x) Decreto -Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio da Educação, 
na sua redação atual;

y) Decreto -Lei n.º 22/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio da Cultura, na sua redação atual;

z) Decreto -Lei n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio da Saúde, 
na sua redação atual;

aa) Decreto -Lei n.º 32/2019, de 4 de março, que alarga a Competência dos Órgãos Municipais 
no Domínio do Policiamento de Proximidade;
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bb) Decreto -Lei n.º 44/2019, de 1 de abril, que concretiza o Quadro de Transferência de Com-
petências para os Órgãos Municipais no Domínio da Proteção Civil;

cc) Decreto -Lei n.º 57/2019, de 30 de abril, que concretiza a Transferência de Competências 
dos Municípios para os Órgãos das Freguesias, na sua redação atual;

dd) Decreto -Lei n.º 58/2019, de 30 de abril, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio do Transporte Turístico de Passageiros e do 
Serviço Público de Transporte de Passageiros Regular em Vias Navegáveis Interiores;

ee) Decreto -Lei n.º 72/2019, de 28 de maio, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais no Domínio das Áreas Portuário -Marítimas e Áreas 
Urbanas de Desenvolvimento Turístico e Económico não afetas à Atividade Portuária;

ff) Decreto -Lei n.º 116/2019, de 21 de agosto, que define o Modelo de Cogestão das Áreas 
Protegidas;

gg) Lei n.º 123/2019, de 18 de outubro, que concretiza o Quadro de Transferência de Compe-
tências para os Órgãos Municipais no Domínio da Segurança contra Incêndios em Edifícios (inclui 
republicação do Decreto -Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro);

hh) Decreto -Lei n.º 55/2020, de 12 de agosto, que concretiza o Quadro de Transferência de 
Competências para os Órgãos Municipais e das Entidades Intermunicipais no Domínio da Ação 
Social, na sua redação atual;

ii) Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo Decreto -Lei n.º 18/2008, de 29 de 
janeiro, na sua redação atual, e respetiva legislação e orientações relacionadas;

jj) A família das ISO 9001:2015, assegurando conformidade com as normas deste sistema de 
gestão da qualidade;

kk) O Framework do “COSO” Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Com-
mission, como referencial de base ao Controlo Interno;

ll) O “COBIT®”, Control Objectives for Information and Related Technology, que é um guia de 
boas práticas apresentado como framework, dirigido para a gestão de tecnologia de informação 
“TI”. Mantido pelo ISACA (Information Systems Audit and Control Association), possui uma série 
de recursos que podem servir como um modelo de referência para gestão da TI.

Artigo 6.º
Entrada em Vigor

1 — O presente Regulamento entra em vigor 30 dias após a sua publicação no Diário da 
República.

2 — O Organograma (Anexo I), constitui parte integrante do presente Regulamento.

Artigo 7.º
Revogação

Com a entrada em vigor do presente Regulamento é revogado o Regulamento da Estrutura 
Orgânica da Câmara Municipal de Loures, publicado na 2.ª série do Diário da República, n.º 205, 
de 24 de outubro de 2019 (Despacho n.º 9712/2019) e respetivas alterações.

TÍTULO III

Princípios Gerais de Organização

Artigo 8.º

Princípios Gerais de Organização Administrativa Municipal

1 — A CMLRS, nos termos legalmente previstos, prossegue fins de interesse público, geral e 
municipal, a fim de promover o desenvolvimento de adequadas condições gerais de vida, de trabalho 
e de lazer de todas as pessoas, individuais e coletivas, em todo o território de Loures.
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2 — Os serviços municipais, no seguimento das suas atribuições e competências, devem 
orientar -se pelos princípios da unidade e eficácia da ação, da aproximação dos serviços às Pessoas, 
da desburocratização, da racionalização de meios e da eficiência na afetação de recursos públicos, 
da melhoria quantitativa e qualitativa do serviço prestado e da garantia de participação das Pessoas, 
bem como pelos demais princípios constitucionais e legais aplicáveis à atividade administrativa e 
acolhidos no Código do Procedimento Administrativo, sendo de salientar, os seguintes princípios 
de organização e ação administrativa:

a) Da Administração Aberta, que permite a participação das Pessoas no processo administra-
tivo, através do sistemático conhecimento dos processos que lhes digam respeito, designadamente 
prestando as informações de que careçam, divulgando as atividades da Autarquia e recebendo as 
suas sugestões e reclamações;

b) Da Eficiência e Eficácia, que visa a melhor aplicação dos meios disponíveis e prestando um 
serviço ágil e de qualidade, para uma melhor prestação de Serviço Público Municipal;

c) Da Simplificação de Procedimentos, que rejeita e evita atos inúteis e redundantes, diminuindo 
circuitos, providenciando a simplificação de processos de trabalho e promovendo a comunicação 
intra e inter Serviços;

d) Da Coordenação dos Serviços e Racionalização dos Circuitos Administrativos, que visa 
observar a articulação entre as diferentes Unidades Orgânicas e tendo em vista dar célere e integral 
execução às deliberações e decisões;

e) Da Gestão Participada, que garante uma comunicação eficaz e transparente e o envolvi-
mento dos trabalhadores municipais e dos interessados, na Conceção, Coordenação e Execução 
das Decisões Municipais;

f) Da Dignificação e Valorização dos Trabalhadores Municipais, que fomenta a sua formação e 
desempenho profissional, diligenciando melhores condições de trabalho e garantindo mecanismos 
adequados de acesso ao conhecimento das decisões tomadas pelas Unidades Orgânicas;

g) Do Respeito pela Legalidade e Adequação das atividades Municipais ao quadro jurídico -legal 
e regulamentar aplicável à Administração Local;

h) Da Imparcialidade e Igualdade de tratamento de todos os Cidadãos, com transparência, 
diálogo e participação, consubstanciados ao nível da gestão e dos procedimentos;

i) Do Fomento da Comunicação Virtual e da preferência dos meios eletrónicos nas comuni-
cações e nas notificações das decisões e a potenciação das novas tecnologias da informação e 
comunicação.

Artigo 9.º

Princípios Fundamentais de Atuação Ética e Deontologia

1 — A organização dos serviços municipais, enquanto organização de pessoas, deverá dar 
cumprimento aos principais princípios fundamentais de conduta ética e deontológica que norteiam 
a atuação de todos, ou seja, de todos os trabalhadores, dirigentes e não dirigentes, incluindo os 
órgãos municipais da Autarquia, inclusive até ao seu contacto com a população, a referir:

a) Ausência de Desvio de Poder — A atividade deve ser exercida unicamente para os fins 
estabelecidos pelas disposições legais, nomeadamente, abster -se de utilizar as suas prerrogativas 
para fins que não tenham fundamento legal ou que não sejam motivados pelo interesse público 
colocado a seu cargo;

b) Colaboração e Boa -Fé — No exercício das suas funções devem agir e relacionar -se segundo 
as regras da boa -fé e devem atuar em estreita colaboração com os particulares, designadamente, 
através da prestação de todas as informações e esclarecimentos de que aqueles necessitem, bem 
como apoiar e estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões e informações;

c) Competência e Responsabilidade — Devem cumprir sempre com zelo, eficiência e de forma 
dedicada e crítica as responsabilidades e deveres que lhes estejam cometidos, demonstrando sempre 
um comportamento de elevado profissionalismo e empenhando -se na sua valorização profissional 
e no desenvolvimento permanente das suas capacidades e competências;
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d) Confidencialidade — Deverão atuar com moderação e cautela, assegurando a não divul-
gação e proteção de informação privilegiada a pessoas não autorizadas, tal como a emissão de 
opiniões assentes nessa informação;

e) Conflito de Interesses Zero — Sempre que no exercício das suas funções os trabalhadores 
sejam chamados a intervir em processos ou atividades que envolvam, direta ou indiretamente, os 
seus interesses pessoais ou de pessoas individuais ou entidades coletivas com que colaborem 
ou tenham colaborado, seus familiares e afins até ao primeiro grau ou ainda outros conviventes, 
devem comunicar o mesmo, por escrito ao seu responsável hierárquico e de imediato abster -se 
de participar;

f) Divulgação de Atos de Corrupção e Infrações Conexas — Sendo a corrupção um crime 
público, as autoridades estão obrigadas a investigar a partir do momento em que adquirem a notí-
cia do crime, seja através de denúncia ou de qualquer outra forma, todos têm a obrigação moral 
de denunciar as situações que possam conduzir à sua prática, sob pena de processos disciplinar 
e penal;

g) Honestidade — Durante o exercício das suas competências, todos deverão assegurar um 
comportamento irrepreensível, de honra e verdade, procurando agir com retidão e integridade, no que 
se refere à aceitação de ofertas, prendas ou de favores que possam favorecer a sua cumplicidade 
ou ter atitudes que possam ser interpretadas como obtenção de vantagem ou de compensação 
não devida, que poderão constituir crimes próximos da corrupção, tais como o suborno, peculato, 
concussão, tráfico de influências e participação económica em negócio;

h) Igualdade no Tratamento e não Discriminação — Nas suas relações com as Pessoas, tem-
-se de assegurar e respeitar o princípio da igualdade, assegurando que situações idênticas são 
objeto de tratamento igual. Não é aceitável qualquer tipo de discriminação, em especial, baseada 
na raça, sexo, filiação política, religiosa ou clubística;

i) Independência — Todos se devem abster de qualquer conduta incompatível com a sua 
qualidade de servidor da coisa pública ou suscetível de os colocar em situação de conflito de inte-
resses, seja real, potencial ou meramente percecionada como tal ou de sujeição a qualquer tipo 
de pressões, designadamente políticas ou de grupos. Em especial, devem recusar participar nas 
decisões em que tenham interesses pessoais ou familiares, designadamente de índole económica, 
financeira ou patrimonial;

j) Informação e Qualidade — Todos devem prestar, nos termos legais, a informação que lhes 
for solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser divulgada. As informações 
ou esclarecimentos devem ser prestados de forma clara, simples, cortês e rápida, aplicando as 
competências técnicas e interpessoais adequadas;

k) Justiça e Imparcialidade — Na sua atuação, todos se regem por critérios de objetividade, 
justiça, isenção e imparcialidade, atuando segundo rigorosos princípios de neutralidade e abstendo -se 
de qualquer ação arbitrária que prejudique as Pessoas e evitando qualquer espécie de tratamento 
preferencial, quaisquer que sejam os motivos;

l) Lealdade e Cooperação — No exercício das suas competências, funções e responsabilidades, 
devem agir de forma leal, solidária e cooperante, comprometendo -se a respeitar os regulamentos e 
procedimentos estabelecidos e a atuar nos prazos determinados, procurando sempre corresponder 
às necessidades e expectativas da Autarquia e das Pessoas. A lealdade é indissociável da condição 
da prossecução do interesse e do serviço público;

m) Legalidade — Todos devem atuar em conformidade absoluta com o quadro legal vigente 
e com as orientações internas e disposições regulamentares da Autarquia;

n) Proporcionalidade — Todos devem atuar com ponderação e razoabilidade, significando que, 
no exercício das suas funções, só podem exigir às Pessoas o indispensável e na “justa medida” à 
realização da atividade administrativa, e nada mais;

o) Prossecução do Interesse Público — Encontram -se exclusivamente ao serviço da Autarquia, 
da Comunidade e das Pessoas, prosseguindo o interesse público, sempre em prevalência sobre os 
interesses particulares ou de grupo, e respeitando os direitos e interesses legalmente protegidos;

p) Proteção da Confiança — Todos devem pautar a sua atuação por critérios de previsibilidade, 
coerência e de não contraditoriedade, tendo em consideração, nomeadamente, a confiança gerada 
nas Pessoas e as suas legítimas expectativas que decorram de práticas administrativas anteriores 
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do órgão ou serviço público em causa. A modificação destas práticas deve ser devidamente fun-
damentada e imediatamente reportada ao seu superior hierárquico;

q) Transparência e Integridade — Todos devem pautar a sua atuação por valores de hones-
tidade pessoal e de integridade de caráter, alicerçando a sua conduta em critérios objetivos e no 
exclusivo interesse público, demonstrando a honradez, honestidade e justeza das suas decisões, 
não infringindo as normas e as leis, nem prejudicando outrem sem motivo. Da sua prática resulta 
o respeito e a confiança dos outros, assim como o fortalecimento da moral dos próprios.

Artigo 10.º

Princípios Gerais de Gestão

1 — Sem prejuízo dos princípios gerais de organização administrativa, ética e deontologia 
identificados nos artigos anteriores, deve atender -se e ter em consideração no desempenho das 
respetivas competências, funções e responsabilidades, os seguintes Princípios Gerais de Gestão:

a) Autoridade e Responsabilidade;
b) Planeamento;
c) Coordenação;
d) Controlo;
e) Qualidade e Modernização;
f) Delegação;
g) Avaliação;
h) Controlo dos Resultados;
i) Dever de Informação;
j) Controlo Interno e Risco.

Artigo 11.º

Princípio da Autoridade e Responsabilidade

1 — O Modelo de Estrutura Misto adotado combina princípios, autoridade e responsabili-
dade única, ao nível das respetivas (i) Competências, (ii) Categorias de Unidades Orgânicas, 
(iii) Processos, e (iv) Funções, que serão atribuídas na fase de implementação do atual Modelo 
de Estrutura.

2 — A autoridade e responsabilidade única identificada no número anterior refere -se à existência 
da centralização de responsabilidade e autoridade de um único responsável máximo na CMLRS.

3 — A presente revisão da organização da estrutura interna assenta na responsabilização 
centralizada da coordenação, do controlo e da monitorização, com partilha e participação especia-
lizada de outras unidades organizacionais ao nível da execução operacional.

Artigo 12.º

Princípio de Planeamento

1 — O funcionamento dos serviços municipais de Loures é organizado e segregado em 3 tipos 
de Planeamento, a referir:

a) Estratégico, de curto, médio e longo prazo, orientado para períodos de 1 ou mais anos, da 
competência e da responsabilidade da Direção Executiva, com apoio técnico de todos os dirigentes;

b) Tático, de curto prazo, normalmente associados a períodos até 1 ano, de 3 ou 6 meses, nor-
malmente constituído por um conjunto de Planos setoriais, áreas ou serviços, e orientados e alinhados 
imperativamente com os Planos Estratégicos e detalham os grandes objetivos dos mesmos, cuja 
competência é da responsabilidade das Direções Municipais e dos respetivos Departamentos, ou de 
Chefias de Divisão, quando aplicável, com apoio técnico de todos os níveis hierárquicos inferiores;

c) Operacional, de muito curto prazo, normalmente associados a períodos até 1 mês, a uma 
unidade organizacional, e são orientados e alinhados imperativamente com os respetivos Planos 
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setoriais, de áreas ou dos serviços, e detalham os objetivos táticos dos mesmos, cuja competência 
é da responsabilidade das Chefias de Divisão, Unidades, Núcleos e Gabinetes.

2 — Constituem documentos principais de Planeamento e instrumentos de Programação e 
Controlo, sem prejuízo de outros que venham a ser definidos:

a) Plano Estratégico de Desenvolvimento do MLRS: documento de Planeamento Estratégico, 
tendo em vista o desenvolvimento económico, cultural, social e ambiental do território de Loures e 
a respetiva qualidade de vida das Pessoas, onde a CMLRS define a sua Visão e Missão, pensa e 
estabelece as grandes linhas de orientação e as opções estratégicas;

b) Plano Diretor Municipal do MLRS: documento de Planeamento Estratégico, e integra 
aspetos económicos, sociais, físico territoriais, financeiros e institucionais, e define o quadro 
global de referência da atuação municipal e as bases para a elaboração dos planos e programas 
de atividades;

c) Grandes Opções do Plano (que englobam o Plano Plurianual de Ações Mais Relevan-
tes e o Plano Plurianual de Investimentos): são considerados documentos de Planeamento 
Estratégico;

d) Plano Anual de Atividades: estabelece objetivos e metas de atuação municipal, definindo 
prioridades em sede de realizações, ações e empreendimentos que a Câmara Municipal pretende 
concretizar durante o período considerado, é um documento de Planeamento Estratégico;

e) Plano Plurianual de Investimentos: documento de Planeamento Estratégico que sistematiza, 
a informação de projeto de investimento, considerando -se para o efeito de definição de Projeto de 
Investimento, o conjunto de ações inter -relacionadas, delimitadas no tempo, com vista à concreti-
zação de um objetivo que contribua para a formação bruta de capital fixo;

f) Orçamentos e demais Instrumentos de Gestão Previsional, anuais e plurianuais: também 
considerados documentos de Planeamento Estratégico, e preveem os recursos financeiros ade-
quados ao cumprimento dos objetivos e metas fixadas no Plano Anual de Atividades, constituindo 
um quadro de referência da gestão económica e financeira do Município e base da avaliação ins-
titucional das respetivas Unidades Orgânicas.

Artigo 13.º

Princípio de Coordenação

1 — As atividades dos serviços municipais, nomeadamente as relativas à execução 
dos planos e programas de atividades, são objeto de monitorização e coordenação aos 
diferentes níveis.

2 — A coordenação interorgânica é garantida de forma organizada e sistemática, através de 
reuniões periódicas de coordenação de serviços, podendo, também, ser determinada a criação 
de grupos de trabalho, com objetivos definidos e que envolvam a ação conjugada de diferentes 
Unidades Orgânicas.

Artigo 14.º

Princípio do Controlo

1 — O controlo deverá assumir -se como uma atividade regular e permanente consistindo na 
comparação dos resultados obtidos com os objetivos previamente fixados, no relacionamento dos 
meios e dos métodos usados com os resultados, e na análise dos meios e dos métodos em função 
dos referidos objetivos.

2 — O controlo implica o estabelecimento de uma relação social entre controlador e controlado, 
deverá constituir uma via de esclarecimento dos serviços municipais e deverá ser levado a cabo 
por todos os colaboradores, servindo a respetiva cadeia hierárquica.

3 — Os dirigentes, assumem as funções dos controladores dos serviços municipais e um papel 
relevante em todo o processo de gestão autárquica, cabendo -lhes responsabilidades técnicas, de 
gestão e de liderança das Unidades Orgânicas e respetivos processos ou parte destes.
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Artigo 15.º

Princípio da Qualidade e da Modernização

1 — Os responsáveis pelos serviços e pelas Unidades Organizacionais deverão promover a 
qualidade e a modernização, através da contínua introdução de soluções inovadoras que permitam 
a racionalização, desburocratização, simplificação e o aumento da produtividade dos processos, e 
conduzam à elevação da qualidade dos serviços prestados à população.

2 — A modernização assenta na qualidade, no desejo contínuo de melhoria e na definição dos 
processos, com conhecimentos embutidos de controlo interno, que orientam a informatização dos 
serviços da autarquia, e num programa coerente, visando a melhoria do atendimento e do serviço 
prestado diretamente ao público e da gestão económico -financeira municipal.

3 — A definição de processos e procedimentos simples e curtos face aos seus objetivos, tal 
como a implementação de um sistema de gestão por objetivos e de um sistema de qualidade e 
melhoria continua, aliada às demais vertentes do processo de modernização, constituirão as fer-
ramentas que por excelência permitirão aos serviços da autarquia a conquista da modernização, 
da eficiência e da eficácia.

Artigo 16.º

Princípio da Delegação

1 — O conceito de Delegação de Competências na Câmara Municipal de Loures define a 
possibilidade de determinadas decisões ou factos, em conformidade com a legislação, serem con-
cedidos ou transmitidos a outras Unidades Orgânicas, cargos ou trabalhadores do mesmo nível, a 
níveis hierárquicos inferiores ou superiores àqueles a quem a responsabilidade foi atribuída.

2 — A delegação de competências é a forma privilegiada de desconcentração de decisões 
e atividades, e de promover a responsabilidade que, nos termos da lei, sejam competências 
próprias ou delegadas no Presidente e que este delegue ou subdelegue nos Vereadores e 
Dirigentes.

3 — Nos termos e nos limites previstos na lei, é admissível a delegação e subdelegação de 
competências nos líderes das Categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas.

4 — Apesar da possibilidade da delegação de competências da CMLRS no Presidente da 
CMLRS, e deste nos Vereadores e ou Dirigentes, todos estes ficam obrigados a informar formal-
mente o Presidente da Câmara, com a periodicidade mínima mensal, sobre o desempenho das 
atividades de que tenham sido incumbidos e sobre o exercício das competências que neles tenham 
sido delegadas ou subdelegadas, nomeadamente, através de relação identificativa das decisões 
que tomem e que impliquem obrigações ou responsabilidades para o Município ou sejam consti-
tutivas de direitos de terceiros.

5 — Nas delegações de competências e poderes, o delegante tem, ainda, o poder de a qual-
quer momento, de revogar os atos do delegado e o poder de revogar a delegação. O delegante 
tem, ainda, o poder de avocar a competência delegada.

6 — As Delegações de Competências na CMLRS, obedecem a modelo único próprio, que 
são assinadas como evidência de aprovação e de conhecimento/aceitação pelo delegante e pelo 
delegado, assumindo um cariz genérico ou específico e deve obrigatoriamente compreender os 
seguintes aspetos: (i) Identificação do Delegante (titular da competência) e do Delegado (destina-
tário); (ii) Objeto; (iii) Período, (iv) Limites em termos de valor ou equivalente, (v) Assinaturas dos 
Intervenientes;

7 — Com o objetivo de registar, gerir as alterações, controlar todas as delegações de compe-
tências realizadas na CMLRS e respetiva aceitação, é realizada uma listagem única de delegação 
de competências, que compila os aspetos do ponto anterior, e onde se evidenciam as assinaturas, 
iguais ao cartão de cidadão;

8 — No sentido de se gerirem de modo adequado as delegações realizadas, a Unidade de 
Auditoria Interna (UAI), é responsável por assegurar uma cópia de todos os documentos relativos a 
todas as Delegações de Competências efetuadas, assegurar a realização e atualização da listagem 
única de delegação de competências, mantendo o arquivo das mesmas.
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9 — Existem quatro princípios na aplicação geral, na aplicação da Delegação ou no Exercício 
de Autorização:

a) Princípio de Área de Responsabilidade — na Delegação, as Competências de Decisão e 
de Autorização concedidas aos titulares de um determinado cargo ou categoria profissional, den-
tro de uma Unidade Orgânica, só podem ser exercidas quando digam respeito às áreas da sua 
responsabilidade;

b) Transferência de Responsabilidades — no impedimento de um responsável, ou na ausência 
do nível a que está atribuída a responsabilidade, as Competências de Decisão e Autorização, que 
no âmbito da presente área lhe estão atribuídas, passam a ser exercidas pelo nível imediatamente 
superior na sua linha hierárquica;

c) As despesas pessoais ou a tomada de decisões que envolvem interesses próprios, nomea-
damente, despesas de representação, viagens, quilómetros e similares, serão aprovadas pelo nível 
hierárquico superior ou diferente, ainda que, pelo seu tipo e valor, estejam dentro do limite da sua 
capacidade de aprovação;

d) Aprovação Independente — na possibilidade de não verificação dos 3 princípios estabeleci-
dos das alíneas anteriores deste Artigo, será delegada e realizada a decisão por Unidade Orgânica, 
categoria profissional ou cargo independente e transversal à área.

Artigo 17.º

Princípio de Avaliação

No âmbito do ciclo anual de Gestão Municipal e sob responsabilidade legal do respetivo 
Executivo, a quem compete a respetiva viabilização, estão sujeitos ao regime jurídico do Sistema 
Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho da Administração Pública — SIADAP, as Unida-
des Orgânicas, os Dirigentes e todos os trabalhadores em exercício funcional na Câmara Municipal 
de Loures.

Artigo 18.º

Princípio do Controlo dos Resultados

1 — Sem prejuízo do disposto no Artigo anterior, toda a atividade municipal fica sujeita a ava-
liação interna, em termos quantitativos e qualitativos.

2 — Todos os trabalhadores devem apresentar relatórios sobre a execução e estatísticas das 
suas atividades desenvolvidas e resultados alcançados, nomeadamente, organizados sobre a 
forma de Unidade Orgânica ou atividade, em particular as que reportam diretamente ao Presidente 
da Câmara ou a qualquer dos Vereadores, face aos objetivos e com justificação para desvios ou 
atrasos sobre a execução programada.

3 — É objeto de tratamento analítico periódico e regular, toda a atividade municipal, sobre a 
qual se formulam conclusões sobre aspetos positivos ou negativos e apresentam sugestões sobre 
decisões a tomar para corrigir desvios ou melhorar os resultados.

4 — Deverá a análise referida no número anterior, ser articulada com a monitorização trimestral 
do desempenho institucional para efeitos do regime do SIADAP.

Artigo 19.º

Princípio do Dever de Informação

1 — Todas as unidades organizacionais e respetivos trabalhadores têm a obrigação de conhecer 
as decisões e deliberações tomadas pelos Órgãos Municipais nos assuntos relativos às competên-
cias das Unidades Orgânicas em que se integram.

2 — É responsabilidade em especial dos titulares dos lugares de direção e chefia ou coorde-
nação instituir as formas mais apropriadas de dar conhecimento e publicidade às deliberações e 
decisões dos Órgãos Municipais.
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3 — Quando solicitada pelos superiores hierárquicos, todas as Unidades Orgânicas deverão 
prestar informação qualitativa e estatística relativamente ao trabalho desenvolvido.

Artigo 20.º

Princípio do Controlo Interno e Risco

1 — Concebido para oferecer confiança razoável, o Controlo Interno é um processo que inclui 
todas as Unidades Orgânicas do MLRS, e é realizado por todos os trabalhadores, na prossecução 
de objetivos nos seguintes domínios:

a) Eficácia e eficiência das operações;
b) Confiança na informação financeira (Demonstrações Financeiras);
c) Conformidade com a legislação e regulamentos aplicáveis.

2 — As cinco componentes inter -relacionadas que derivam da forma como são integrados 
no processo de gestão e de como são geridos os respetivos serviços municipais, que compõem o 
Controlo Interno, são as seguintes:

a) Ambiente de Controlo: Os trabalhadores (atributos e particularidades dos indivíduos incluindo 
a integridade pessoal, ética e competência) e o ambiente em que estes trabalham são a base de 
qualquer serviço, pois são o motor que impulsiona o Município e a base sobre o qual o Controlo 
Interno assenta;

b) Avaliação de Risco: O Município deve conhecer e antecipar os riscos que enfrenta, esta-
belecendo:

i) Objetivos integrados entre as Unidades Orgânicas operacionais e de suporte, de modo que 
o Município atue de forma concertada;

ii) Mecanismos para identificar, analisar e gerir os riscos relacionados com os seus serviços.

c) Atividades de Controlo: De forma a garantir que as ações identificadas pelo Executivo como 
necessárias para tratar os riscos de não realização dos objetivos do Município, são efetuadas de 
forma eficiente, devem ser estabelecidas e executadas políticas e procedimentos de controlo;

d) Informação e Comunicação: Em torno dos serviços municipais existem sistemas de informa-
ção e comunicação os quais possibilitam que os trabalhadores do Município adquiram e permutem 
a informação requerida para conduzir, gerir e controlar o desempenho dos serviços;

e) Controlo ou Monitorização: Globalmente, o processo deve ser controlado, sendo as modificações 
efetuadas sempre que necessário, permitindo, deste modo, que o sistema reaja de forma dinâmica.

3 — As duas principais disciplinas de controlo interno, são a:

a) A Supervisão, ou seja, todas as pessoas que executam controlos devem ser adequadamente 
supervisionadas. A supervisão envolve, (i) a verificação do trabalho efetuado, ainda que por amos-
tragem, (ii) a certificação de que as pessoas compreendem as suas funções e os procedimentos que 
executam, e (iii) a disponibilidade para fornecer formação adequada. Em qualquer caso, o exercício 
do controlo de supervisão deve originar evidência de que este foi efetuado, nomeadamente através 
de aposição de assinatura, rubrica ou outra técnica;

b) Segregação de Funções, na medida do possível, deve ser implementada uma adequada 
segregação de funções e responsabilidades, por forma a que um único indivíduo não esteja envolvido 
em todo o ciclo de vida de um processo.

Artigo 21.º

Cadeia de Valor

1 — Tendo por base o perfil das pessoas que constituem o atual Executivo, nomeadamente, de 
melhoria contínua e gestão das suas competências, a CMLRS, numa pura atitude de antecipação 
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e alinhamento aos melhores modelos de governação internacionais, adota o modelo preconizado 
por Michael Porter e pelas ISO, da Cadeia de Valor e centrado na ótica dos processos.

2 — A Cadeia de Valor da CMLRS, representa um conjunto de processos inter -relacionados 
entre si, decompostos em dois tipos de processos principais, tendo em consideração o referencial 
legal de competências atribuídas às Autarquias Locais no âmbito do seu Regime Jurídico e Trans-
ferência de Competências, a referir:

a) Processos de Valor: Inerentes às competências próprias;
b) Processos de Suporte: Inerentes às competências administrativas e transversais, de apoio 

e suporte a todos os processos de valor. 

  
 3 — A Cadeia de Valor é a imagem que expressa, de modo sumário, o somatório de todos os 

processos existentes.
4 — Em termo do conceito de processo, das ISO, a CMLRS, pode ser entendido, como um pro-

cesso em si mesmo, ou seja, na medida que recebe diversos inputs externos (Pessoas, Freguesias, 
Governo, etc.), utiliza, trabalha os mesmos internamente, e produz outputs/resultados sobre a forma 
de serviços de valor acrescentado às Pessoas e à sociedade em geral, nomeadamente, o bem -estar 
social e respetiva satisfação.

TÍTULO IV

Níveis de direção e autorização

Artigo 22.º

Categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas

1 — Com o objetivo de facilitar o entendimento e a organização dos serviços municipais, as Uni-
dades Orgânicas e Subunidades Orgânicas são classificadas de acordo com as seguintes categorias:

a) Direções Municipais: Unidades Orgânicas Nucleares de caráter permanente, com as função 
principais de planear, dirigir, coordenar e superintender hierarquicamente um conjunto de diferentes 
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Unidades Orgânicas e Subunidades de cariz operacional e/ou instrumental, organizadas conforme 
a natureza das atividades e objetivos determinados pelo Executivo, que se inter -relacionam entre 
si, constituindo um setor de atividade, numa perspetiva da gestão e desenvolvimento municipal, 
cabendo -lhes coadjuvar o Presidente da Câmara e os Vereadores na Governação da CMLRS;

b) Departamentos Municipais: Unidades Orgânicas Nucleares de caráter permanente, com 
as função principais de planear, dirigir, supervisionar, coordenar e monitorizar hierarquicamente 
um conjunto de diferentes Unidades Orgânicas e Subunidades de cariz operacional e/ou instru-
mental, organizadas conforme a natureza das atividades e objetivos determinados pelo Executivo, 
que se inter -relacionam entre si, constituindo uma área de atividade, numa perspetiva da gestão 
e desenvolvimento municipal, cabendo -lhes coadjuvar o Presidente da Câmara e os Vereadores 
na Governação da CMLRS, quando não existam Direções Municipais ou quando estes o solicitem;

c) Divisões Municipais: Unidades Orgânicas de caráter flexível, criadas, alteradas e extintas 
por deliberação da Câmara Municipal, com as função principais de planear, dirigir, supervisionar, 
executar e controlar hierarquicamente um conjunto de diferentes Unidades Orgânicas e Subuni-
dades de cariz operacional e/ou instrumental, organizadas conforme a natureza das atividades e 
objetivos determinados pelo Executivo, que se inter -relacionam entre si, constituindo um domínio 
de atividade, numa perspetiva da gestão e desenvolvimento municipal, cabendo -lhes coadjuvar o 
Presidente da Câmara e os Vereadores na Governação da CMLRS, quando não existam Direções 
ou Departamentos Municipais, ou quando estes o solicitem;

d) Unidades: Unidades Orgânicas de caráter flexível, criadas, alteradas e extintas por despacho 
do Presidente da Câmara, com as função principais de programar, dirigir, executar, supervisionar 
e fiscalizar hierarquicamente um conjunto de diferentes Unidades Orgânicas e Subunidades de 
cariz operacional e/ou instrumental, organizadas conforme a natureza das atividades e objetivos 
determinados pelo Executivo, que se inter -relacionam entre si, constituindo um subdomínio de 
atividade, numa perspetiva da gestão e desenvolvimento municipal, cabendo -lhes coadjuvar o 
Presidente da Câmara e os Vereadores na Governação da CMLRS, quando não existam Direções, 
Departamentos ou Divisões Municipais, ou quando estes o solicitem;

e) Equipas Multidisciplinares: São formas de designação de áreas operativas que se desen-
volvem essencialmente por projetos, agrupando -se por núcleos de competências ou de produto 
bem identificados. A constituição e a designação dos membros e das respetivas chefias, é efetuada 
através de deliberação da Câmara Municipal, sob proposta do Presidente da Câmara. O estatuto 
remuneratório das chefias é definido por equiparação ao estatuto remuneratório dos Diretores de 
Departamento ou dos Chefes de Divisão, de acordo com diversos critérios objetivos de responsa-
bilidades da respetiva Equipa Multidisciplinar, nomeadamente, volume de execução orçamental, 
recursos humanos, complexidade, habilitações académicas, formação técnica e experiência;

f) Núcleos: Unidades Orgânicas de caráter flexível, criadas, alteradas e extintas por despacho do 
Presidente da Câmara, que congregam atividades instrumentais, de caráter administrativo, técnico e/ou 
operacional, organizadas conforme a natureza das atividades e objetivos determinados pelo Executivo, 
que se inter -relacionam entre si, constituindo um tema de atividade e são dirigidas por Chefes de Núcleo;

g) Subunidades: Subunidades Orgânicas de caráter flexível com funções de natureza predomi-
nantemente executiva e administrativa nos diversos domínios de atuação dos serviços municipais, 
criadas, alteradas e extintas por despacho do Presidente da Câmara, lideradas por um responsável 
com funções de coordenação ou por trabalhador pertencente a carreira especial ou subsistente 
com idênticos requisitos de recrutamento e remuneração;

h) Gabinetes: Estruturas de apoio aos membros da Câmara Municipal.

2 — Excecionam -se desta caracterização organizacional o Serviço Municipal de Proteção 
Civil, a Polícia Municipal, o Serviço de Veterinário Municipal e o Gabinete Técnico Florestal, cujas 
chefias seguem os regimes previstos na legislação aplicável e específica.

Artigo 23.º
Níveis de Liderança

1 — Considerando os princípios básicos de organização e as boas práticas de governação, todas 
as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, têm um responsável máximo pela sua liderança.
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2 — A liderança de todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas subdivide -se em 
8 (oito) níveis hierárquicos de liderança e segregados em dois tipos, a de dirigentes e coordenadores.

3 — Os serviços municipais da Câmara Municipal de Loures compreendem 6 (seis) níveis 
hierárquicos de direção ou de dirigentes:

a) 1.º Nível: é assegurado pela Direção Executiva, nomeadamente pela CMLRS, pelo Presidente 
da CMLRS e Vereadores, funcionando em coletivo ou individualmente, nos termos da lei;

b) 2.º Nível: é assegurado pela Direção Superior de 1.º Grau, que é conferida às Unidades 
Orgânicas Nucleares designadas de Direções Municipais, designado por Diretor Municipal;

c) 3.º Nível: é assegurado pela Direção Intermédia de 1.º Grau, que é conferida às Uni-
dades Orgânicas Nucleares designadas de Departamentos, designado por Diretor de Depar-
tamento, ou por Chefe de Equipa Multidisciplinar de competências técnicas muito elevadas e 
muito complexas;

d) 4.º Nível: é assegurado pela Direção Intermédia de 2.º Grau, que é conferida às Uni-
dades Orgânicas Flexíveis designadas de Divisões, designado por Chefe de Divisão, ou por 
Chefe de Equipa Multidisciplinar de competências técnicas muito elevadas e com algum grau 
de complexidade;

e) 5.º Nível: é assegurado pela Direção Intermédia de 3.º Grau, que é conferida às Unidades 
Orgânicas Flexíveis designadas de Unidades, sendo desempenhada por trabalhador designado 
por Chefe de Unidade;

f) 6.º Nível: é de assegurado pela Direção Intermédia de 4.º Grau que congrega atividades 
instrumentais, de caráter administrativo, técnico e/ou operacional, dirigido por Chefe de Núcleo.

4 — Os serviços municipais da Câmara Municipal de Loures compreendem no máximo 2 (dois) 
níveis de coordenação:

a) 7.º Nível: é assegurado pelo Encarregado Geral Operacional de Subunidade Orgânica 
flexí vel com função de natureza predominantemente executiva/operativa, nos diversos domínios 
de atuação dos serviços municipais, por trabalhador pertencente a carreira especial ou subsistente 
com idênticos requisitos de recrutamento e remuneração com a responsabilidade de coordenar três 
ou mais encarregados operacionais;

b) 8.º Nível: é assegurado pelo Coordenador Técnico de Subunidade Orgânica flexível com 
função de natureza predominantemente executiva/operativa nos diversos domínios de atuação 
dos serviços municipais, por trabalhador pertencente a carreira especial ou subsistente com idên-
ticos requisitos de recrutamento e remuneração com a responsabilidade de coordenar 10 ou mais 
assistentes técnicos, ou por Encarregado Operacional, com a responsabilidade de coordenar 10 ou 
mais assistentes operacionais do respetivo setor de atividade.

Artigo 24.º

Modos de Atuação

1 — A concretização dos objetivos da CMLRS, é assegurado de modo individual ou coletivo 
entre as Unidades Orgânicas, de acordo com os seus atuação, nomeadamente, de direção, de 
coordenação e cooperação.

2 — As atividades que são desenvolvidas na íntegra e de modo autónomo por uma Unidade 
Orgânica, ainda que com recurso à colaboração exterior, consideram -se abrangidas pelo Nível de 
Direção.

3 — Pelo Nível de Coordenação consideram -se abrangidas as atividades que, sendo da 
responsabilidade da Unidade Orgânica, em termos de gestão e de apresentação do resultado do 
trabalho, obriguem à compatibilização de propostas e ou ações oriundas de outros diversos ser-
viços municipais e ou Unidades Organizacionais, devendo as regras ser fixadas por quem tem a 
responsabilidade da coordenação.

4 — As atividades parcelares enquadradas em processos cuja Direção ou Coordenação per-
tença a outra Unidade Orgânica, consideram -se abrangidas pelo Nível de Cooperação.
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Artigo 25.º

Hierarquia das Decisões de Liderança

As decisões da liderança podem assumir um caráter geral ou específico de aplicação individual 
a uma liderança, nível de liderança ou a todos níveis de liderança hierarquicamente inferiores, e 
devem ser sempre tomadas em conformidade com os normativos legais, regulamentos e outros 
normativos em vigor.

Artigo 26.º

Substituição dos Níveis de Direção e Coordenação

1 — Com o objetivo de assegurar a continuidade dos Serviços junto das Pessoas em caso 
de alguns acontecimentos anormais, de contingência ou pela ausência programada de qualquer 
Dirigente, faltas e impedimentos de curto prazo, é definido o seguinte:

a) O Presidente da Câmara será substituído, nas suas competências, pelo Vice -Presidente;
b) Os Vereadores serão substituídos, nas suas competências, por outro(s) Vereador(es), a 

designar pelo Presidente da CMLRS, ou pelo próprio Presidente da CMLRS;
c) Os dirigentes ou coordenadores serão substituídos, nas suas competências, por outro(s) 

por trabalhador(es) do mesmo nível hierárquico ou excecionalmente por nível inferior, na mesma 
área ou unidade orgânica, de acordo com escolha e designação do Presidente da CMLRS;

2 — Excecionalmente ao previsto no número anterior, o Presidente da CMLRS pode designar 
quem considere mais adequado.

Artigo 27.º

Níveis e Limites de Autorização

1 — O conceito de Nível de Autorização, em termos dos Órgãos Municipais, Unidades Orgânicas 
ou Categorias Profissionais, tem por referência uma escala ou hierarquia que constituem as sedes 
de decisão. Na CMLRS, o nível de autorização define o nível mais baixo na estrutura hierárquica 
em que pode ser delegada a capacidade de tomada de decisão e ou autorização.

2 — Os níveis de autorização estão associados a competências, atribuições, atividades, fun-
ções ou responsabilidades relacionadas com montantes e ou limites de valores que certas decisões 
determinam e responsabilizam as organizações, em termos internos ou externos com terceiros, 
sejam de caráter monetário, de direitos ou obrigações, tanto ao nível da despesa (custo) como da 
receita (proveito).

3 — A Estrutura de Níveis de Autorização estabelece uma hierarquia ou escala de níveis de 
autorização, associados a Níveis de Direção, a que estão relacionados os órgãos decisores, cargos 
ou categorias profissionais identificadas na Estrutura Orgânica da CMLRS.

4 — De forma resumida são apresentados na tabela seguinte, os limites monetários referente 
aos principais níveis e limites de autorização de cada autorização, segregados nas respetivas fun-
ções de (i) Autorizar a Realização de Despesas, e a de (ii) Autorizar Pagamentos, a vigorar: 

Nível autorização Órgãos Municipais, o Presidente da CMLRS, Vereador, e categorias
de Unidades e Subunidades Orgânicas

Valor limite (em euros) 

(i) (ii) 

A0   . . . . . . . . . . Assembleia Municipal   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado Ilimitado 
A1   . . . . . . . . . . Câmara Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ilimitado Ilimitado 
A2   . . . . . . . . . . Presidente da Câmara Municipal   . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 350.000,00 ou 

<= 705.000,00 (1) 
Ilimitado 

A3   . . . . . . . . . . Vereador   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 100.000,00 Ilimitado 
B1   . . . . . . . . . . Diretor Municipal  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 20.000.00 <= 100.000,00 
B2   . . . . . . . . . . Diretor de Departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 5.000,00 <= 45.000,00 
B3   . . . . . . . . . . Chefe de Divisão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 5.000,00 <= 45.000,00 
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Nível autorização Órgãos Municipais, o Presidente da CMLRS, Vereador, e categorias
de Unidades e Subunidades Orgânicas

Valor limite (em euros) 

(i) (ii) 

B4   . . . . . . . . . . Chefe de Unidade  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1.500,00 <= 20.000,00 
B5   . . . . . . . . . . Chefe de Núcleo   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 1.000,00 –
C1   . . . . . . . . . . Coordenador Geral de Subunidade . . . . . . . . . . . . . . . . – –
C2   . . . . . . . . . . Coordenador de Subunidade   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . – –
D1   . . . . . . . . . . Chefe de Gabinete   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 5.000,00 <= 45.000,00 
E1   . . . . . . . . . . Chefe de Serviço . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <= 5.000,00 <= 45.000,00 

(1) Alienação ou oneração de bens imóveis de valor até 1.000 vezes a RMMG, ou seja, até o limite de 705.000 €.

 5 — Por questões de Controlo Interno, nomeadamente de segregação de funções entre a 
atividade de (i) Autorizar a Realização de Despesas e a atividade de (ii) Autorizar Pagamentos, não 
são permitidas acumulações de autorização para o mesmo procedimento.

6 — Por questões de rigor e controlo orçamental e de gestão, o valor acumulado anual relativo à 
autorização de despesa, a cada responsável de Unidade Organizacional, é limitado a 6 (seis) vezes 
o valor do limite delegado, a cada autorização. Atingido o limite, este é renovado por Despacho do 
Presidente da CMLRS, após respetiva fundamentação do Dirigente.

7 — Todos os níveis de autorização e respetivos valores máximos, referentes aos Vereadores, 
Dirigentes e Coordenadores, Chefes de Serviços e de Gabinetes, podem a qualquer momento, ser 
alterados por Despacho do Presidente da CMLRS.

8 — Com o objetivo de registar, gerir e controlar todas alterações dos níveis de autorização 
e respetivos valores máximos na CMLRS, a Unidade de Auditoria Interna (UAI) é responsável por 
realizar e atualizar uma listagem única de níveis de autorização, nos termos do n.º 4 deste artigo, 
e por manter o arquivo das mesmas.

Artigo 28.º

Qualidade da Decisão de Autorização

1 — Para efeitos do conceito da Decisão de Autorização, entende -se que a Decisão de Auto-
rização, no máximo da sua segregação, é composta por 2 (duas) naturezas, uma técnica e outra 
política, e qualquer uma destas, pode ser segregada no máximo em 3 (três) momentos, qualitati-
vamente diferentes, o de “propor”, “decidir” e o de “confirmar”, a referir:

a) Propor — corresponde ao primeiro momento no processo de decisão de autorizar, exercido 
de modo formal por um responsável técnico da CMLRS, que, tendo ou não cargo de liderança 
ou responsabilidades de gestão administrativa ou operacional numa determinada competência, 
de pensar, analisar, refletir e ou estudar o tema, submete de modo sustentado e fundamentado à 
apreciação, de um nível hierárquico mais elevado na hierarquia de liderança, as decisões e pedidos 
de autorização para os quais não tenha competência delegada;

b) Decidir — corresponde a um segundo momento qualitativo do processo de decisão 
efetiva de autorizar, exercido de modo formal por responsável técnico ou órgão executivo, com 
delegação ou não efetiva de poderes para decidir, autorizar e fazer executar uma decisão, sem 
necessidade de consulta a níveis mais elevados na hierarquia de decisão, exceto nos casos 
para os quais está definida a necessidade de confirmação. Esta deverá também obedecer aos 
princípios de pensar, analisar, refletir, estudar o tema e ponderar de modo sustentado e funda-
mentado a sua apreciação;

c) Confirmar — corresponde ao momento final qualitativo do processo de decisão efetiva de 
autorizar, exercido pelo maior nível de liderança técnica ou política da CMLRS, ou seja pelo Pre-
sidente da Câmara, pelo(s) Vereador(es) ou Dirigente(s), de uma aprovação formal das decisões 
tomadas pelos responsáveis a quem está atribuída ou delegada a competência com a capacidade 
de confirmar ou ratificar qualitativamente que terá de ser obtida imperativamente, por estes antes 
de passar à fase de execução/implementação da decisão.
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TÍTULO V

Modelo de Estrutura Orgânica

Artigo 29.º
Modelo de Estrutura Misto

1 — Considerando as atribuições atuais do MLRS e dos seus respetivos serviços autárquicos, tais 
como os princípios, orientações estratégicas, critérios, metodologias, conceitos, e quadro legal aplicável, 
é adotado o Modelo de Estrutura Misto, nos termos do n.º 2 do artigo 9.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, 
de 23 outubro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ambos nas respetivas redações atuais.

2 — O Modelo de Estrutura Misto adotado, é definido e caracterizado, pelo número médio de:

a) Uma Estrutura Hierarquizada, constituída por 17 Unidades Orgânicas Nucleares, 66 Uni-
dades Orgânicas Flexíveis e 22 Subunidades Orgânicas:

i) 03 (três) direções Municipais com Direção Superior de 1.º Grau;
ii) 14 (catorze) Departamentos com Direção Intermédia de 1.º Grau;
iii) 45 (quarenta e cinco) divisões com Direção Intermédia de 2.º Grau;
iv) 20 (vinte) Unidades com Direção Intermédia de 3.º Grau;
v) 01 (um) Núcleo com Direção Intermédia de 4.º Grau;
vi) 22 (vinte e duas) Subunidades Orgânicas.

b) Uma Estrutura Matricial, constituída por 03 (três) Equipas Multidisciplinares, com referência 
ao estatuto remuneratório dos dirigentes intermédios, de:

i) 1.º grau, a Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local (EMDL); e
ii) 2.º grau, a Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude 2023 (EMJMJ) e Equipa 

Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança (EMCLS).

3 — Nos termos previsto (i) na Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, referente ao Serviço Municipal 
de Proteção Civil, (ii) na Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, referente ao Serviço da Polícia Municipal, 
e (iii) no Decreto -Lei n.º 116/1998, de 5 de maio, referente ao Veterinário Municipal, todas na sua 
redação atualmente em vigor, estes respetivos serviços têm Estrutura e Organização própria.

4 — De acordo com o estabelecido na alínea a) do n.º 1 do artigo 10.º da Lei n.º 49/2012, de 
29 de agosto, na sua versão atualizada, e demais legislação específica, designadamente a relativa 
aos Serviço Municipal de Proteção Civil, ao Serviço da Polícia Municipal e ao Serviço de Veteriná-
rio Municipal, não são contabilizadas, para efeitos do número de Unidades Orgânicas da CMLRS 
apresentados no anterior n.º 2, as referentes aos cargos de dirigentes ou de comando impostos 
por estas leis específicas, nomeadamente:

a) Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC):

i) Gabinete de Planeamento, Prevenção e Avaliação (GPPA);
ii) Gabinete de Operações, Logística e Comunicações (GOLC);
iii) Gabinete de Sensibilização e Informação Pública (GSIP).

b) Serviço da Polícia Municipal de Loures (SPML):

i) Divisão Operacional da Polícia (DOP);
ii) Divisão Jurídico -Administrativa (DJA).

c) Divisão de Bem -estar Animal (DBA):

i) Unidade do Centro de Recolha Oficial (UCRO).

d) Gabinete Técnico Florestal (GTF);
e) Gabinete de Apoio à Presidência (GAP);
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f) Gabinete de Apoio à Vereação (GAV);
g) Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal (NAAM).

Artigo 30.º

Limites Máximos Totais de Unidades Orgânicas

1 — Atendendo ao conteúdo do artigo 6.º do Decreto -Lei n.º 305/2009, de 23 outubro, assu-
mindo o princípio de melhoria contínua dos serviços e acautelando alguma possível futura trans-
ferência de novas competências do Governo, são definidos os seguintes números máximos totais 
da estrutura orgânica flexível:

a) 55 (cinquenta e cinco) divisões — Direção Intermédia de 2.º Grau;
b) 22 (vinte e duas) Unidades — Direção Intermédia de 3.º Grau;
c) 15 (quinze) Núcleos — Direção Intermédia de 4.º Grau;
d) 25 (vinte e cinco) Subunidades Orgânicas;
e) 04 (quatro) Equipas Multidisciplinares.

2 — O disposto no n.º 2 do artigo 29.º do presente Regulamento não prejudica a possibilidade 
de extinção e/ou criação de Unidades Orgânicas Flexíveis, por deliberação da Câmara Municipal 
para as Unidades Orgânicas com Direção Intermédia de 2.º Grau, e por despacho do Presidente 
da Câmara para as Unidades Orgânicas com Direção Intermédia de 3.º Grau, até ao limite máximo 
definido no número anterior, desde que tal se revele necessário em função da prossecução das 
atribuições e competências municipais.

3 — Quando estejam predominantemente em causa funções de natureza executiva, podem ser 
criadas, por despacho do Presidente da Câmara Municipal e dentro dos limites fixados n.º 1 deste Artigo, 
Subunidades Orgânicas coordenadas por um Coordenador Geral Operacional, Coordenador Técnico 
ou Coordenador Operacional sem prejuízo do estabelecido no n.º 3 do artigo 88.º da Lei n.º 35/2014, 
20 de junho, na sua redação atual.

Artigo 31.º

Requisitos dos Cargos Dirigentes de 3.º Grau e 4.º Grau

1 — Considerando o artigo 29.º, artigo 30.º anteriores, e as competências definidas no artigo 37.º 
e no artigo 38.º do presente Regulamento, nos termos fixados nos números 2 e 3 do artigo 4.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, são definidos no presente Artigo os requisitos da área, requisitos 
do recrutamento, do período de experiência profissional e da respetiva remuneração.

2 — Os titulares dos cargos de Direção Intermédia de 3.º Grau — Chefe de Unidade, são 
recrutados de entre trabalhadores em funções públicas, contratados ou designados por tempo 
indeterminado, licenciados na área de competência do cargo a prover, com 4 (quatro) anos de 
experiência em funções públicas.

3 — Os titulares de cargos de Direção Intermédia de 4.º Grau — Chefe de Núcleo, são recru-
tados preferencialmente, de entre trabalhadores dotados de competência técnica e aptidão para 
o exercício de funções de coordenação e controlo, com relação jurídica de emprego por tempo 
indeterminado e pelo menos 2 (dois) anos de experiência profissional em áreas relevantes para 
a do cargo a prover na carreira de técnico superior, devendo ser titulares, de grau académico e 
exigida a titularidade de licenciatura ou de curso que lhe seja equiparado.

4 — Para os efeitos do disposto nos números anteriores, os titulares daqueles cargos deverão 
apresentar um perfil com, (i) Sentido Crítico, (ii) Motivação, (iii) Expressão e (iv) Fluência Verbal.

5 — A remuneração do cargo de Direção Intermédia de 3.º Grau corresponde à 6.ª posição 
remuneratória da carreira geral de técnico superior, sendo -lhes igualmente aplicáveis as corres-
pondentes atualizações anuais.

6 — Aos cargos de Direção Intermédia de 4.º Grau corresponde uma remuneração equiva-
lente à prevista para a 3.ª posição remuneratória da carreira geral de técnico superior, sendo -lhes 
igualmente aplicáveis as correspondentes atualizações anuais.
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7 — O procedimento concursal para cargo de direção intermédia é precedido de publicitação 
da vaga na Bolsa de Emprego Público — BEP (https://www.bep.gov.pt/) durante 10 dias com indi-
cação da identificação do cargo a prover, dos requisitos formais de provimento, do perfil pretendido, 
tal como se encontra caracterizado no mapa de pessoal, da composição do júri e dos métodos de 
seleção a aplicar.

8 — A publicitação da vaga na BEP é precedida de aviso a publicar em órgão de imprensa 
de expansão nacional e na 2.ª série do Diário da República, com indicação do cargo a prover e do 
dia daquela publicitação.

9 — Os métodos de seleção a utilizar incluem, necessariamente, a realização de uma fase 
final de entrevistas públicas.

10 — O júri deverá ser constituído pelos seguintes elementos:

a) Pelo/a titular do cargo de Direção Superior de 1.º Grau do serviço ou órgão em cujo mapa 
se encontre o cargo a prover ou por quem ele designe, que preside;

b) Por dois dirigentes de nível e grau igual ou superior ao cargo a prover, um deles em exer-
cício no serviço ou órgão em cujo mapa se encontre o cargo a prover e outro em diferente serviço 
ou órgão, ambos designados pelo respetivo dirigente máximo.

11 — Findo o procedimento concursal, o júri, tendo por base os resultados obtidos, elabora 
uma proposta de designação, que deverá recair no(a) candidato(a) que melhor corresponda ao perfil 
pretendido, com indicação das razões que motivaram a escolha do(a) candidato(a) proposto(a).

12 — O júri abstém -se de ordenar os(as) restantes candidatos(as), podendo também considerar 
que nenhum destes/as reúne condições para ser designado(a).

Artigo 32.º

Organograma

Com o objetivo de facilitar a consulta e visualização do Modelo de Estrutura Misto adotado, é 
apresentado no Anexo I, o respetivo Organograma do ROSMLRS.

TÍTULO VI

Competências comuns

Sem prejuízo das demais atribuições e competências legais definidas para os Municípios, nos 
termos do disposto no artigo 2.º, artigo 3.º e artigo 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, respetivamente, na sua versão atualizada, os res-
ponsáveis máximos pela liderança das respetivas categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas 
dos serviços municipais, têm competências técnicas comuns e competências específicas ao seu 
setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade respetivamente, que apresentamos 
nos artigos seguintes do presente título.

Artigo 33.º

Competências Comuns das Categorias de Unidades Orgânicas

1 — Sem prejuízo das competências legalmente definidas, nomeadamente as definidas do 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, são competências comuns aos responsáveis máxi-
mos pela liderança das respetivas categorias de Unidades Orgânicas dos serviços municipais, 
nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar o Executivo na definição, implementação e execução das políticas e estratégias 
respeitantes à governação municipal;

b) Exercer as atribuições, responsabilidades, funções, tarefas ou procedimentos, que lhe forem 
cometidos por legislação, norma, regulamento, deliberação, despacho ou determinação superior;
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c) Promover os atos necessários à prossecução das atribuições do Município e ao exercício 
das competências dos Órgãos Municipais e dos seus titulares, relacionadas com as áreas de 
competências próprias e comuns, definidas no presente Regulamento, e colaborar ativamente na 
prossecução conjunta das demais atribuições do Município;

d) Preparar os projetos de propostas de regulamentos, normas, despachos, documentos 
regulamentares, instruções, ou outros documentos que forem julgados necessários ao correto 
exercício da atividade a submeter à aprovação dos Órgãos Municipais e assegurar a sua adequada 
implementação, após aprovação, bem como os despachos do Presidente ou Vereadores com 
competências delegadas;

e) Articular as atividades com os demais serviços e, quando seja o caso, com as entidades 
que prestam serviços públicos no território do Município de Loures, na prossecução de objetivos e 
na realização de atividades ou tarefas comuns ou complementares, nomeadamente, na elaboração 
e execução de planos e programas intersetoriais, na resposta atempada ao cidadão e na harmo-
nização das diversas intervenções;

f) Assegurar a implementação, execução e manutenção dos processos e procedimentos, 
garantindo a respetiva legalidade, regularidade e celeridade, nomeadamente, através da designação 
de um gestor do processo ou do procedimento e, quando necessário, assegurando a intervenção 
atempada de outros serviços e a racionalização dos circuitos administrativos;

g) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais, incluindo instalações, equi-
pamentos, mobiliário e recursos tecnológicos afetos à sua Unidade Orgânica, em articulação com 
as restantes Unidades Organizacionais;

h) Verificar, cumprir e informar sobre a legalidade das decisões ou deliberações dos órgãos 
municipais;

i) Apoiar e acompanhar ações externas de inspeção, investigação, auditoria, fiscalização, ou 
outras ações relacionadas, realizadas por entidades legalmente competentes e reconhecidas, após 
autorização por quem de direito;

j) Assegurar a conformidade legal relativa à proteção de dados, de acordo com o Regulamento 
Geral de Proteção de Dados (RGPD), e demais legislação e normas vigentes;

k) Proceder ao registo, alteração e controlo dos dados mestres e informação, da sua Unidade 
Organizacional e ao seu setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade da sua 
respetiva responsabilidade.

Artigo 34.º

Competências das Direções Municipais

1 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas do 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, constituem competências 
comuns dos responsáveis máximos pela liderança das Direções Municipais, nomeadamente, as 
competências técnicas as seguintes:

a) Apoiar, avaliar, fundamentar, sugerir, recomendar e confirmar ou não autorizações técnicas, 
ao Executivo Municipal, sobre todos os assuntos, informações ou documentos das suas áreas 
técnicas de competência ou das Unidades Organizacionais que coordena hierarquicamente;

b) Diligenciar e realizar todas as ações necessárias à realização dos documentos de índole 
Estratégica do Município de Loures, integrado e alinhado com as restantes Unidades Orgânicas;

c) Coordenar e controlar anualmente ou em períodos mais curtos, a elaboração e definição 
formal de todos os instrumentos legais de responsabilidade do Município, das suas áreas de com-
petência, em termos de Planeamento Previsional, nomeadamente, as Grandes Opções do Plano, 
Plano de Atividades, Plano de Investimentos e Orçamento, ou de Prestação de Contas Individuais 
e Consolidadas;

d) Coordenar, planear, organizar e definir o calendário anual, tal como a produção e entrega de 
documentos legais a relatar a entidades externas das áreas sobre a sua coordenação, nomeada-
mente, Entidades Reguladoras, Tribunal de Contas, Administração Tributária, Agência Portuguesa 
do Ambiente (APA), Ministérios, Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL), entre outras;
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e) Assegurar a implementação de sistemas de informação de Governação, que permita a realiza-
ção de documentos tipo “tableaux de bord” ou “balanced scorecard”, onde se identifiquem os objetivos 
estratégicos a atingir, tais como os respetivos indicadores de desempenho por Unidades Organizacionais 
ou por Processo, que permita ao Executivo avaliar e acompanhar o desempenho, de modo regular, 
por exemplo, semestral, trimestral ou mensal, ou em períodos mais curtos, face aos objetivo definidos;

f) Informar e divulgar de modo formal e oportuno “Top -Down”, a todas as Unidades Orgânicas 
sob sua dependência, todos os documentos de aplicação generalizada ou específica na CMLRS, 
em Planeamento Estratégico ou de índole provisional definidos, Regulamentos, Despachos, entre 
outros, explicando e detalhando os mesmos, caso lhe seja solicitado;

g) Definir anualmente e aprovar os objetivos estratégico de desempenho quantitativos e qua-
litativos de cariz técnico de atuação para a sua Direção Municipal, e para as respetivas Unidades 
Orgânicas que a integram, tendo em consideração os objetivos globais estratégicos, do planeamento 
previsional aprovados pelo Executivo Municipal, tanto em termos de desempenho interno, tal como 
em termos de resposta sobre a eficiência e eficácia de resposta às Pessoas;

h) Assegurar a transposição dos objetivos estabelecidos na alínea anterior, para as Unidades e 
Subunidades Orgânicas que coordena, e respetivamente para os trabalhadores, com o objetivo da 
concretização adequada e oportuna do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação do Desempenho 
na Administração Pública (SIADAP);

i) Definir a Organização, os Processos, as Aplicações e a Informação, e as Infraestruturas 
necessárias e adequadas às respetivas Unidades Orgânicas que lidera, nomeadamente:

i) Definir o caminho mais curto em todos os processos, procedimentos e atividades, tais como 
o desenvolvimento, apenas de documentos essenciais, com o objetivo de simplificar, agilizar e 
diminuir o tempo dos mesmo e assegurar -se a satisfação das Pessoas;

ii) definir os requisitos funcionais de todas aplicações informáticas de suporte, tal como asse-
gurar a totalidade, exatidão e aprovação de toda a informação existente ao nível dos dados mestres 
das entidades chave, inerentes à sua Direção Municipal ou Processos dos Serviços;

iii) Orientar e recomendar programas e iniciativas de modernização, inovação, otimização e 
simplificação dos Serviços de forma integrada e alinhada, assente nos seguintes pilares principais, 
de (i) Organização e Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição de Fluxos de Informação, 
(iii) Aplicações Informáticas e Informação, e (iv) Infraestruturas Físicas;

iv) Implementar o Modelo de Centralização e de Partilha de Responsabilidades com as res-
tantes Unidades Orgânicas;

v) Definir, confirmando tecnicamente qual o melhor modelo e Sistema de Gestão de Qualidade 
(SGQ) a implementar, monitorando a consolidação dos resultados e a sua respetiva implementação, 
e reportar ao Executivo.

j) Reunir com a regularidade necessária (p.e. mínima mensal) com o (i) Executivo Municipal, 
(ii) e/ou os Responsáveis Máximos das outras Unidades Orgânicas, (iii) e/ou com as Unidades 
Orgânicas que constituem a sua respetiva Direção Municipal, de modo individual ou em conjunto, 
com o objetivo de:

i) Alinhar, coordenar, gerir e controlar de modo integrado, em termos de se assegurarem requi-
sitos adequados de (i) Organização e Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição de Fluxos de 
Informação, (iii) Aplicações Informáticas e Informação, e (iv) Infraestruturas Físicas, com o objetivo 
da CMLRS assegurar resposta adequada, eficiente e eficaz às Pessoas.

ii) Consolidar e gerir todos os projetos em curso das suas áreas de competência.

k) Orientar e sensibilizar todos os trabalhadores para os conceitos essenciais existentes na 
legislação, nos regulamentos, metodologias reconhecidas internacionalmente e adotadas pelo 
MLRS, com objetivo de facilitar a comunicação entre todos os trabalhadores;

l) Incentivar e fomentar um adequado e saudável ambiente de trabalho;
m) Organizar e coordenar atividades com entidades externas, pessoas individuais ou coletivas, 

com o objetivo de analisar a situação atual, desenvolver e fomentar o desenvolvimento económico 
e o bem -estar dos mesmos, bem como a sua satisfação total;
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n) Monitorizar, avaliar e divulgar internamente com regularidade anual, e assegurar o conhe-
cimento dos índices de satisfação dos serviços prestados às Pessoas;

o) Definir, implementar e testar Planos de Contingência para assegurar a continuidade das 
operações dos serviços, na ótica das Unidades Orgânicas que integram a respetiva Direção 
Municipal;

p) Relatar de modo formal, com a regularidade necessária (p.e. mínima mensal) ao Executivo 
Municipal, todos assuntos relevantes, nomeadamente, todos os projetos em curso da sua Direção, 
indicadores de desempenho relativos aos objetivos estratégicos, por unidade organizacional ou 
processo.

2 — Adicionalmente às competências previstas nos números anteriores, salienta -se que, são 
também competências do responsável máximo pela liderança da Direção Municipal, as que lhe 
forem cometidas por regulamentos, normas, deliberações, despachos ou determinações superio-
res, bem como, participar na definição dos requisitos técnicos de competências partilhadas, e cuja 
responsabilidade máxima pertence ou está centralizada em outra Unidade Orgânica, fora do seu 
objeto e âmbito, seja ao nível de (i) Organização e Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição 
de Fluxos de Informação, (iii) Aplicações Informáticas e Informação, e (iv) Infraestruturas Físicas.

Artigo 35.º

Competências dos Departamentos

1 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas no 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, constituem competências 
comuns dos responsáveis máximos pela liderança dos Departamentos Municipais, nomeadamente, 
as competências técnicas seguintes:

a) Apoiar e sugerir, quando apropriado, cenários de recomendação à Direção Municipal, em 
termos técnicos, na implementação e execução da estratégia municipal e seu respetivo modelo 
de governação municipal, ou quaisquer outros assuntos de índole tática ou operacional, que seja 
solicitado;

b) Analisar o grau de detalhe de todas as fundamentações técnicas, que serão objeto de 
autorização da Direção Municipal, melhorando -as, sempre que oportuno;

c) Promover, com as demais Unidades Orgânicas, a execução de ações necessárias à reali-
zação do planeamento estratégico definido para o MLRS;

d) Coordenar a elaboração técnica, anual ou em períodos mais curtos, dos Instrumentos de 
Planeamento, em termos de Grandes Opções, Atividades e Investimentos da Gestão Previsional 
Orçamental;

e) Promover, de modo mensal ou em períodos mais curtos, a elaboração de documentos, 
que permitam o Controlo dos Instrumentos de Planeamento, em termos das Grandes Opções, das 
Atividades, em termos da gestão previsional, orçamental, e dos relatórios e contas;

f) Diligenciar, de modo anual ou em períodos mais curtos, a produção de informação íntegra 
e total, de cariz técnico, que permita a elaboração de documentos legais de prestação de contas 
ou o relato a entidades externas da tutela, reguladores e outros;

g) Informar todas as Unidades Orgânicas sob sua dependência e difundir de modo formal e 
conveniente, todos os documentos de Planeamento Estratégico ou de índole provisional definidos, 
explicando e aprofundando os mesmos, caso lhe seja solicitado;

h) Estruturar, planear, orçamentar e definir, anualmente, objetivos quantitativos e qualita-
tivos, de cariz técnico de atuação, para o Departamento e respetivas Unidades Orgânicas sob 
sua dependência, de acordo com as orientações estratégicas estabelecidas superiormente, 
assegurando a derivação em programas, projetos e atividades, com identificação de prioridades, 
responsabilidades e prazos;

i) Assegurar a derivação dos objetivos estabelecidos, para as Unidades e Subunidades Orgâni-
cas e titulares de cargos dirigentes ou de coordenação sob a sua superintendência e respetivamente 
para os trabalhadores, com o objetivo da concretização adequada e oportuna do SIADAP;



N.º 165 26 de agosto de 2022 Pág. 257

Diário da República, 2.ª série PARTE H

j) Reportar e reunir formalmente, mensalmente, com o (i) Executivo Municipal (ii) os Direto-
res Municipais, e (iii) com os demais dirigentes indicados, para avaliar os resultados alcançados 
referentes aos objetivos estratégicos definidos e controlo orçamental alinhar estratégia e definir 
novas medidas, caso necessário, de forma a assegurar resposta adequada, eficiente e eficaz às 
Pessoas;

k) Coadjuvar com a Direção Municipal no processo de sensibilização dos trabalhadores para 
os conceitos essenciais existentes na legislação, nos regulamentos, metodologias reconhecidas 
internacionalmente e adotadas pelo MLRS, com objetivo de facilitar a comunicação entre todos os 
trabalhadores;

l) Incentivar e fomentar um adequado e saudável ambiente de trabalho acompanhando pro-
fissionalmente os trabalhadores, apoiando -os e motivando -os;

m) Avaliar, melhorar tecnicamente e autorizar, quando necessário, todos os documentos refe-
rentes ao seu Departamento e respetivas Unidades Orgânicas, que serão objeto de aprovação;

n) Avaliar as necessidades e, sem prejuízo do direito à autoformação, sugerir ações de forma-
ção técnica, aos trabalhadores que integram a Direção do Departamento, que sejam consideradas 
adequadas para colmatar as referidas necessidades, devendo estas integrar o Plano Anual de 
Formação, anualmente definido e orçamentado;

o) Colaborar na definição do caminho mais curto em todos os processos, procedimentos 
e atividades, tais como o desenvolvimento de apenas documentos essenciais, com o obje-
tivo de simplificar, agilizar e diminuir o tempo dos mesmos e assegurar -se a satisfação das 
Pessoas;

p) Coadjuvar, sempre que solicitado, com a Direção Municipal, na definição dos requisitos 
funcionais de todas aplicações informáticas de suporte, a fim de assegurar a totalidade, e exati-
dão de toda a informação existente ao nível dos dados mestres das entidades chave, inerentes à 
Direção do Departamento;

q) Coordenar, de forma integrada e alinhada, programas e iniciativas de modernização, otimiza-
ção e simplificação de processos de trabalho e procedimentos, emanados superiormente, e assentes 
nos seguintes pilares principais, de (i) Organização e Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição 
de Fluxos de Informação, (iii) Aplicações Informáticas e Informação, e (iv) Infraestruturas Físicas;

r) Articular as atividades, com as demais Unidades Orgânicas e, quando seja o caso, com as 
entidades externas, pessoas individuais ou coletivas que prestam Serviços Públicos no Concelho 
de Loures, na prossecução dos objetivos a fim de promover o desenvolvimento económico e o 
bem -estar dos mesmos, bem como a sua satisfação total;

s) Monitorizar, avaliar e reportar à Direção Municipal com regularidade trimestral, os índices 
de satisfação dos serviços prestados às Pessoas;

t) Colaborar na implementação de Planos de Contingência para assegurar a continuidade das 
operações dos serviços, na ótica das Unidades Orgânicas que integram a Direção Municipal que 
integram;

u) Coordenar e assegurar que as deliberações da Assembleia Municipal e da Câmara Munici-
pal e os despachos do Presidente da Câmara ou do Vereador, com responsabilidade executiva na 
Direção do Departamento, são executadas nas áreas dos respetivos serviços;

v) Melhorar a eficácia e eficiência dos serviços prestados, através da promoção, articulação, 
cooperação e comunicação com as várias Unidades Orgânicas;

w) Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores do Departamento e cooperar no 
controlo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho por parte dos 
trabalhadores das Unidades Orgânicas sob sua dependência hierárquica;

x) Promover, anualmente ou em períodos mais curtos, a elaboração e atualização das normas, 
regulamentos e manuais de políticas e procedimentos internos da Câmara Municipal referentes às 
temáticas sob sua responsabilidade, de acordo com o previsto na legislação e a realidade do Município;

y) Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos adstritos.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superiores.
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Artigo 36.º

Competências das Divisões

1 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas no 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, constituem competências 
comuns dos responsáveis máximos pela liderança das Divisões Municipais, nomeadamente, as 
competências técnicas seguintes:

a) Executar a atividade operacional, de acordo com a orientação estratégica municipal e sob 
coordenação do Diretor do Departamento ou respetivo superior hierárquico, bem como coordenar 
o desempenho operacional das Unidades Orgânicas sob sua dependência;

b) Executar detalhadamente as fundamentações técnicas, que serão objeto de autorização 
da Direção Municipal;

c) Elaborar tecnicamente os Instrumentos de Planeamento, em termos de Grandes Opções, 
Atividades e Investimentos da Gestão Previsional Orçamental;

d) Elaborar os documentos que permitam o Controlo dos Instrumentos de Planeamento, em 
termos das Grandes Opções, das Atividades, em termos da gestão previsional, orçamental, e dos 
relatórios e contas;

e) Produzir informação de cariz técnico, que permita a elaboração de documentos legais de 
prestação de contas ou o relato a entidades externas da tutela, reguladores e outros;

f) Organizar, orçamentar e definir, anualmente, objetivos quantitativos e qualitativos para a 
Divisão e respetivas Unidades Orgânicas que a integram, em concordância com as orientações 
estratégicas estabelecidas superiormente, assegurando a sua derivação para os respetivos traba-
lhadores, com o objetivo da concretização adequada e oportuna do SIADAP;

g) Delinear e orçamentar anualmente a atividade operacional da Divisão, de acordo com as 
orientações estratégicas definidas superiormente, assegurando programas, projetos e atividades, 
com identificação de prioridades, responsabilidades e prazos, de forma a assegurar uma resposta 
mais eficiente e eficaz às Pessoas;

h) Assegurar a articulação e racionalização dos circuitos administrativos, difundindo, de forma 
eficaz e eficiente, a informação que produza e se revele necessária ao funcionamento de outras 
Unidades Orgânicas;

i) Avaliar objetivamente o mérito dos trabalhadores, em função dos resultados individuais e de 
grupo ao espírito de equipa e à forma como cada um se empenha na prossecução dos objetivos;

j) Reportar e reunir formalmente, com periodicidade quinzenal, com o (i) diretor do Departamento 
(ii) os Diretores Municipais e (iii) e com os demais dirigentes indicados, para avaliar as atividades 
desenvolvidas e resultados alcançados mediante os objetivos definidos, através de mapas esta-
tísticos e/ou de informação de gestão;

k) Prosseguir o processo de sensibilização dos trabalhadores para os conceitos fundamentais 
existentes na legislação, regulamentos e metodologias adotadas pelo MLRS, com o objetivo de 
facilitar a comunicação entre todos os trabalhadores;

l) Motivar, apoiar, acompanhar e proporcionar aos trabalhadores os conhecimentos e pro-
cedimentos profissionais necessários ao desempenho da atividade profissional, fomentando um 
adequado e saudável ambiente de trabalho;

m) Avaliar e melhorar tecnicamente os documentos referentes à sua Divisão e respetivas 
Unidades Orgânicas, que serão objeto de aprovação;

n) Propor a frequência das ações de formação consideradas adequadas para colmatar as 
necessidades específicas dos trabalhadores, sob a chefia da Divisão, sem prejuízo do direito à 
autoformação;

o) Cooperar na definição da simplificação dos processos, procedimentos e atividades, tais como 
o desenvolvimento de documentos essenciais, com o objetivo de simplificar, agilizar e diminuir o 
tempo de tramitação dos mesmos, e com vista a assegurar -se a satisfação das Pessoas;

p) Elaborar, atualizar as normas e proceder ao cumprimento da legislação, normas, regulamen-
tos e manuais de políticas e procedimentos internos da Câmara Municipal, referentes às temáticas 
sob sua responsabilidade, de acordo com os dispostos legais e a realidade do Município;
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q) Controlar o cumprimento do período normal de trabalho, a assiduidade e pontualidade por 
parte dos trabalhadores da sua Unidade Orgânica;

r) Avaliar e analisar as situações e eventualmente efetuar propostas de resolução mais apro-
priadas aos problemas de que sejam encarregues de resolver;

s) Elaborar e reportar, com regularidade trimestral ou menor, à Direção do Departamento que 
integra, os índices de satisfação dos serviços prestados às Pessoas;

t) Assegurar a produção, preferencialmente com periodicidade semestral, de instrumentos de 
suporte à monitorização da atividade, controlo orçamental e avaliação do cumprimento de objetivos, 
nomeadamente, Relatórios Periódicos de Acompanhamento com indicadores de atividade;

u) Controlar a assiduidade e pontualidade dos trabalhadores da Divisão e dos trabalhadores 
das Unidades Orgânicas sob sua dependência;

v) Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos adstritos à respetiva Unidade Orgânica.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 37.º

Competências das Unidades

1 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas no 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, constituem competências 
comuns dos responsáveis máximos pela liderança das Unidades, nomeadamente, as competências 
técnicas seguintes:

a) Executar, fazer executar e orientar o serviço operacional, a cargo da Unidade, para a con-
cretização da implementação da estratégia municipal e respetivo modelo de governação definidos, 
nos prazos estipulados, sem atrasos ou deficiências e em conformidade com as deliberações da 
Direção Executiva e Direções Intermédias de 1.º e 2.º Grau;

b) Sugerir ao superior hierárquico o que melhor parecer para o aperfeiçoamento da Unidade 
Orgânica a seu cargo e da sua articulação com as restantes;

c) Elaborar tecnicamente os Instrumentos de Planeamento, em termos de Grandes Opções, 
Atividades e Investimentos da Gestão Previsional Orçamental e os documentos que permitam 
efetuar o controlo dos Instrumentos de Planeamento (Grandes Opções, das Atividades, em termos 
da gestão previsional, orçamental, e dos relatórios e contas);

d) Elaborar a informação para a produção de documentos legais de prestação de contas ou 
de relato a entidades externas da tutela, reguladores e outros;

e) Definir anualmente os objetivos quantitativos e qualitativos de cariz técnico de atuação para 
a sua Unidade e para as respetivas Subunidades que a integram, de acordo com os objetivos de 
planeamento estratégico definido superiormente, assegurando programas, projetos e atividades, 
com identificação de prioridades, responsabilidades e prazos e transpondo os objetivos para os 
respetivos trabalhadores a fim de concretizar o SIADAP;

f) Organizar e atualizar as minutas de deliberações, regulamentos, leis, decretos, portarias, 
editais, ordens de serviço e demais elementos, que tratem de assuntos que interessem à Unidade, 
os quais deverão ser facultados às restantes Unidades Orgânicas comummente interessadas;

g) Reportar e reunir formalmente, com periodicidade quinzenal, com o (i) Chefe da Divisão, 
(ii) o Diretor de Departamento ou (iii) com os demais dirigentes indicados, para avaliar as atividades 
desenvolvidas e resultados alcançados mediante os objetivos definidos, através de mapas estatís-
ticos e de informação de gestão;

h) Avaliar e melhorar tecnicamente todos os documentos referentes à Unidade e respetivas 
Subunidades que a integram, os quais serão posteriormente objeto de aprovação;

i) Sugerir, superiormente, a frequência de ações de formação profissional técnicas, conside-
radas adequadas para colmatar as necessidades específicas dos trabalhadores, sob a chefia da 
Unidade, sem prejuízo do direito à autoformação;
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j) Elaborar, atualizar as normas e proceder ao cumprimento da legislação, normas, regulamentos 
e manuais de políticas e procedimentos internos da Câmara Municipal, referentes às temáticas sob 
sua responsabilidade, de acordo com o previsto na legislação e a realidade do Município;

k) Participar ao superior hierárquico as faltas ou infrações disciplinares do seu pessoal;
l) Conferir, registar e entregar ao superior hierárquico, os documentos sempre que careçam do 

seu visto e assinatura, ou tenham de ser levados a despacho ou assinatura de hierarquia superior, 
bem como os processos devidamente organizados e instruídos, que careçam de ser submetidos 
a decisão do Presidente da Câmara ou da Câmara Municipal;

m) Prestar, a quem demonstre interesse direto e legítimo, as informações não confidenciais 
que lhe sejam solicitadas e respeitem a assuntos do respetivo serviço. A recusa de qualquer infor-
mação será sempre fundamentada em termos de confidencialidade da matéria em causa ou da 
não legitimidade do requerente e, obrigatoriamente, decidida mediante despacho do Presidente da 
Câmara ou do Vereador, com responsabilidade para tal;

n) Fornecer ao (i) Chefe de Divisão, (ii) ao Diretor do Departamento, ou (iii) ao Diretor Municipal, 
nos primeiros dias de cada mês os elementos de gestão, referentes ao mês anterior, de interesse 
para os relatórios de execução das atividades ou outros;

o) Solicitar ao superior hierárquico o auxílio de pessoal adstrito às demais Unidades Orgânicas, 
para a execução das tarefas que se revelem mais urgentes e para as quais se verifique não ser 
possível levar a efeito com o pessoal disponível;

p) Resolver as dúvidas apresentadas pelos trabalhadores da Unidade, expondo -as ao superior 
hierárquico, quando não se encontre solução aceitável ou necessite de orientação;

q) Preparar a remessa ao arquivo, dos documentos e processos que não sejam necessários;
r) Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos adstritos;
s) Executar e propor a aprovação de normas, instruções, circulares, diretivas e medidas 

concretas de atuação que entendam necessárias e adequadas ao bom funcionamento do serviço;
t) Assegurar a produção, preferencialmente semestral, de instrumentos de suporte à monitori-

zação da atividade, controlo orçamental e avaliação do cumprimento de objetivos, nomeadamente, 
Relatórios Periódicos de Acompanhamento com indicadores de atividade.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 38.º

Competências dos Núcleos

1 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas no 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, constituem competências 
comuns dos responsáveis máximos pela liderança dos Núcleos, nomeadamente, as competências 
técnicas seguintes:

a) Executar, fazer executar e orientar o serviço operacional, a cargo do seu Núcleo, para a 
concretização da implementação da estratégia municipal e respetivo modelo de governação defini-
dos, nos prazos estipulados, sem atrasos ou deficiências e em conformidade com as deliberações 
da Direção Executiva e Direções Intermédias de 1.º, 2.º e 3.º Grau;

b) Sugerir ao superior hierárquico o que melhor parecer para o aperfeiçoamento da Unidade 
Orgânica a seu cargo e da sua articulação com as restantes;

c) Elaborar a informação para a produção de documentos legais de prestação de contas ou 
de relato a entidades externas da tutela, reguladores e outros, relativa ao seu Núcleo;

d) Definir anualmente os objetivos quantitativos e qualitativos de cariz técnico de atuação para 
o seu Núcleo, de acordo com os objetivos de planeamento estratégico definido superiormente, 
assegurando programas, projetos e atividades, com identificação de prioridades, responsabilida-
des e prazos e transpondo os objetivos para os respetivos trabalhadores a fim de concretizar o 
SIADAP;
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e) Organizar e atualizar as minutas de deliberações, regulamentos, leis, decretos, portarias, 
editais, ordens de serviço e demais elementos, que tratem de assuntos que interessam ao Núcleo;

f) Reportar e reunir formalmente, com periodicidade quinzenal, com o seu líder hierárquico, 
(i) Chefe da Unidade, ou (ii) Chefe da Divisão, ou outros demais dirigentes indicados, para avaliar 
as atividades desenvolvidas e resultados alcançados mediante os objetivos definidos, através de 
mapas estatísticos e de informação de gestão;

g) Avaliar e melhorar tecnicamente todos os documentos referentes ao Núcleo e respetivas 
Subunidades que a integram, os quais serão posteriormente objeto de aprovação;

h) Sugerir, superiormente, a frequência de ações de formação profissional técnicas, conside-
radas adequadas para colmatar as necessidades específicas dos trabalhadores, sob a chefia, sem 
prejuízo do direito à autoformação;

i) Participar ao superior hierárquico as faltas ou infrações disciplinares do seu pessoal;
j) Conferir, registar e entregar ao superior hierárquico, os documentos sempre que careçam do 

seu visto e assinatura, ou tenham de ser levados a despacho ou assinatura de hierarquia superior, 
bem como os processos devidamente organizados e instruídos, que careçam de ser submetidos 
a decisão do Presidente da Câmara ou da Câmara Municipal;

k) Prestar, a quem demonstre interesse direto e legítimo, as informações não confidenciais 
que lhe sejam solicitadas e respeitem a assuntos do respetivo serviço. A recusa de qualquer infor-
mação será sempre fundamentada em termos de confidencialidade da matéria em causa ou da 
não legitimidade do requerente e, obrigatoriamente, decidida mediante despacho do Presidente da 
Câmara ou do Vereador, com responsabilidade para tal;

l) Fornecer ao seu líder hierárquico, nos primeiros dias de cada mês os elementos de gestão, 
referentes ao mês anterior, de interesse para os relatórios de execução das atividades ou outros;

m) Solicitar ao superior hierárquico o auxílio de pessoal adstrito às demais Unidades Orgâni-
cas, para a execução das tarefas que se revelem mais urgentes e para as quais se verifique não 
ser possível levar a efeito com o pessoal disponível;

n) Resolver as dúvidas apresentadas pelos trabalhadores da Unidade, expondo -as ao superior 
hierárquico, quando não se encontre solução aceitável ou necessite de orientação;

o) Preparar a remessa ao arquivo, dos documentos e processos que não sejam necessários;
p) Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos adstritos à respetiva Unidade Orgânica;
q) Executar e propor a aprovação de normas, instruções, circulares, diretivas e medidas 

concretas de atuação que entendam necessárias e adequadas ao bom funcionamento do serviço;
r) Assegurar a produção, preferencialmente semestral, de instrumentos de suporte à monitori-

zação da atividade, controlo orçamental e avaliação do cumprimento de objetivos, nomeadamente, 
Relatórios Periódicos de Acompanhamento com indicadores de atividade.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 39.º

Competências das Subunidades

1 — Constituem competências comuns dos responsáveis máximos pela liderança das Subuni-
dades, as competências técnicas operacionais ou administrativas seguintes:

a) Desempenhar funções de natureza operacional/executiva, de acordo com as orientações 
determinadas pelo responsável da Unidade Orgânica que integra, com vista à concretização dos 
objetivos definidos;

b) Definir, anualmente, os objetivos quantitativos e qualitativos da Subunidade, tendo em conta 
os objetivos estratégicos e orientações estabelecidas superiormente assegurando programas, pro-
jetos e atividades, com identificação de prioridades, responsabilidades e prazos;

c) Cooperar na elaboração técnica dos Instrumentos de Planeamento, em termos de Gran-
des Opções, Atividades e Investimentos da Gestão Previsional Orçamental e os documentos que 
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permitam efetuar o controlo dos Instrumentos de Planeamento (Grandes Opções, das Atividades, 
em termos da gestão previsional, orçamental, e dos relatórios e contas);

d) Cooperar na elaboração da informação para a produção de documentos legais de prestação 
de contas ou de relato a entidades externas da tutela, reguladores e outros;

e) Organizar e atualizar as minutas de deliberações, regulamentos, leis, decretos, porta-
rias, editais, ordens de serviço e demais elementos, que tratem de assuntos que interessem à 
Subunidade, os quais deverão ser facultados às restantes Unidades Orgânicas comummente 
interessadas;

f) Reunir formalmente e reportar, semanalmente com o responsável da Unidade Orgânica 
que integra, as atividades desenvolvidas e resultados alcançados mediante os objetivos definidos, 
através de mapas estatísticos e de informação de gestão;

g) Propor a aprovação, e pôr em execução quando indicado, novas técnicas e metodologias 
de trabalho em ordem à modernização administrativa, simplificação de processos e inovação dos 
serviços da Subunidade;

h) Sugerir, superiormente, a frequência de ações de formação profissional técnicas, conside-
radas adequadas para colmatar as necessidades específicas dos trabalhadores, sem prejuízo do 
direito à autoformação;

i) Colaborar na execução e atualização de normas e proceder ao cumprimento da legislação, 
normas, regulamentos e manuais de políticas e procedimentos internos da Câmara Municipal, 
referentes às temáticas sob sua responsabilidade, de acordo com os dispostos legais e a realidade 
do Município;

j) Prestar, a quem demonstre interesse direto e legítimo, as informações não confidenciais que 
lhe sejam solicitadas e respeitem a assuntos do respetivo serviço. A recusa de qualquer informação 
será sempre fundamentada em termos de confidencialidade da matéria em causa ou da não legiti-
midade do requerente e, obrigatoriamente, decidida mediante despacho do Presidente da Câmara 
ou do Vereador, com responsabilidade para tal;

k) Fornecer ao responsável da Unidade Orgânica que integra, no início de cada mês (primei-
ros dias) os elementos de gestão, referentes ao mês anterior, de interesse para os relatórios de 
execução das atividades ou outros;

l) Difundir de forma célere e eficaz a informação que produza ou se revele necessária ao 
funcionamento da sua Subunidade;

m) Proceder ao arquivo, priorizando o arquivo digital relativamente ao arquivo físico.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 40.º

Competências dos Gabinetes

1 — Sem prejuízo das demais atribuições e competências legalmente fixadas na legislação 
geral ou específica, tal como as definidas nos termos do disposto nos artigos 42.º e 43.º do Anexo I 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, constituem competências comuns 
dos responsáveis máximos pela liderança dos Gabinetes, as seguintes:

a) Executar funções de natureza operacional/executiva da sua competência, de maneira 
que se efetive nos prazos estipulados, sem atrasos ou deficiências e de acordo com os objetivos 
definidos;

b) Divulgar junto dos trabalhadores os documentos internos e as normas e procedimentos a 
adotar pelo Gabinete;

c) Organizar e atualizar pareceres, informações, minutas de deliberações, regulamentos, leis, 
decretos, portarias, editais, ordens de serviço e demais elementos superiormente solicitados e da 
competência do Gabinete;
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d) Proceder ao controlo efetivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal 
de trabalho;

e) Preparar e fornecer os elementos de gestão de interesse para a elaboração de relatórios 
de execução das atividades ou outros;

f) Difundir de forma célere e eficaz a informação que produza e se revele necessária ao fun-
cionamento do Gabinete;

g) Reunir e reportar formalmente as atividades desenvolvidas e os resultados alcançados 
mediante os objetivos definidos, através de mapas estatísticos e de informação de gestão;

h) Definir, anualmente, os objetivos quantitativos e qualitativos do Gabinete, tendo em conta os 
objetivos estratégicos e orientações estabelecidas superiormente assegurando programas, projetos 
e atividades, com identificação de prioridades, responsabilidades e prazos;

i) Preparar a remessa ao arquivo, dos documentos que não sejam necessários ao serviço do 
Gabinete;

j) Prestar, com prontidão, esclarecimentos e informações, não confidenciais, relativos ao ser-
viço prestado pelo Gabinete;

k) Zelar pelas instalações, materiais e equipamentos que lhe estão adstritos;
l) Participar na elaboração/atualização das normas, e proceder ao cumprimento da legislação, 

normas, regulamentos e manuais de políticas e procedimentos internos da Câmara Municipal, 
referentes às temáticas sob sua responsabilidade, de acordo com os dispostos legais e a realidade 
do Município.

2 — Além das competências acima previstas, competem -lhes, ainda, as demais funções, pro-
cedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por legislação, norma, regulamento, 
deliberação, despacho ou determinação superior.

Artigo 41.º

Equipas Multidisciplinares

1 — Aos responsáveis máximos pela liderança das equipas multidisciplinares podem ser 
cometidas as competências fixadas para os titulares de cargos de direção intermédia, ou seja, de 
Diretor de Departamento e de Chefe de Divisão, mediante despacho do Presidente da Câmara 
Municipal, e publicação da deliberação no Diário da República.

2 — Sem prejuízo das competências legalmente fixadas, nomeadamente as definidas no 
artigo 15.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua redação atual, e no anterior artigo 33.º 
do ROSMLRS, consoante forem as competências cometidas pelo despacho do Presidente da 
Câmara Municipal, assim serão as competências técnicas comuns a atribuir e respetivamente 
enunciadas nos anteriores artigo 35.º ou artigo 36.º

TÍTULO VII

Competências específicas dos Serviços Municipais

1 — Sem prejuízo das demais atribuições e competências legais definidas para os Municípios, 
nos termos do disposto nos artigos 2.º, 3.º e 23.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setem-
bro, tal como da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, ambas nas suas respetivas redações atuais, 
as diferentes categorias de Unidades e Subunidades, têm competências comuns e competências 
específicas de acordo com o seu setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade 
respetivamente.

2 — Assim, adicionalmente às competências comuns identificadas no Título anterior, aplicável 
a todas as lideranças das diferentes categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, elencam-
-se, de modo sequencial, no presente Título, as principais atribuições e competências específicas, 
que constituem a Estrutura Interna da CMLRS.
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CAPÍTULO I

Direção Municipal Administrativa e Financeira (DMAF)

Artigo 42.º

Direção Municipal Administrativa e Financeira (DMAF)

1 — Constitui a missão da DMAF, (i) apoiar o Executivo Municipal do ponto de vista da quali-
dade técnica, avaliando e confirmando todos os assuntos, informações ou documentos, e (ii) definir, 
coordenar e monitorizar o desempenho do Planeamento dos objetivos estratégicos a atingir, tais 
como os respetivos indicadores de desempenho por Processo ou Unidades Organizacionais que 
integram a presente direção.

2 — Integram a Direção Municipal Administrativa e Financeira (DMAF), as seguintes Unidades 
Orgânicas e respetivamente o setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade, a referir:

a) Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC):

i) Divisão de Atendimento ao Público (DAP);
ii) Divisão de Marca e Comunicação (DMC).

b) Departamento de Recursos Humanos (DRH):

i) Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH);
ii) Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH);
iii) Divisão de Valorização Profissional (DVP);
iv) Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST);
v) Unidade de Gestão de Refeitório (UGR);
vi) Unidade de Gestão de Creche (UGC).

c) Departamento Financeiro e Controlo de Gestão (DFCG):

i) Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão (DPCG);
ii) Divisão de Contabilidade e Património Municipal (DCPM):

a) Unidade de Gestão de Património (UGP).

iii) Divisão de Gestão Financeira (DGF):

a) Unidade de Tesouraria e Bancos (UTB).

iv) Divisão de Compras Públicas (DCP).

d) Departamento de Administração Geral (DAG):

i) Divisão de Modernização e Administração Geral (DMAG);
ii) Divisão de Património Documental e Apoio Técnico (DPDAT).

e) Departamento de Governação e Transferência de Competências (DGTC):

i) Unidade de Planeamento Estratégico (UPE);
ii) Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento (DFEIF).

3 — São ainda competências da Direção Municipal Administrativa e Financeira:

a) Apoiar o Executivo Municipal na conceção, implementação e monitorização de políticas e 
estratégias de gestão económico -financeira, de gestão do atendimento e satisfação das Pessoas, 
nomeadamente, através de estudos e projetos de suporte à atividade municipal;
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b) Planear e coordenar a contínua desconcentração territorial dos dispositivos e locais de 
atendimento das pessoas, desde e receção de requerimentos ou pedido de informação, sugestões 
reclamações ou elogios, e assim como a utilização de tecnologias de informação e comunicação 
que facilitem a ligação entre o Município e as Pessoas;

c) Monitorizar e assegurar a manutenção de um atendimento multicanal integrado, a todo o 
universo municipal, através da operacionalização do atendimento nos vários canais: presencial, 
telefone, correio, correio eletrónico, Internet, meios móveis e outros que se considerem adequados;

d) Assegurar o apoio ao Executivo Municipal, na conceção e implementação de políticas e 
estratégias de recursos humanos que promovam um bom ambiente de trabalho, a valorização e 
o desenvolvimento dos trabalhadores, respondendo às necessidades dos serviços municipais e 
contribuindo para a melhoria contínua do desempenho do Município;

e) Promover a eficiência financeira das atividades do Município através da racionalização e do 
planeamento da despesa, na área da sua atuação, designadamente na contratação pública centrali-
zada, nos financiamentos bancários e custos associados à gestão dos pagamentos e recebimentos, 
bem como através da gestão orçamental no âmbito definido pelo Executivo Municipal;

f) Coordenar a gestão e a centralização da informação do quadro global de entidades parcei-
ras da CMLRS, a realizar pelas respetivas unidades orgânicas temáticas específicas, tais como 
os respetivos protocolos, contratos -programa e outros instrumentos jurídico institucionais firmados 
entre o Município e outras entidades externas;

g) Planear e coordenar as ações inerentes ao relacionamento do Município com o Tribunal 
de Contas, Direção -Geral das Autarquias Locais (DGAL), Inspeção -Geral das Finanças (IGF), ou 
outras entidade externas em matéria de fiscalização prévia, sucessiva e concomitante, centralizando 
o envio a Visto dos contratos do Município e, assim, assegurar a informação sobre os processos 
em tramitação, com divulgação de Recomendações do Tribunal de Contas e tomada de outras 
iniciativas orientadoras e/ou normalizadoras do processo;

h) Assegurar que a documentação relativa a políticas e procedimentos administrativos, ope-
racionais e contabilísticos estão de acordo com a legislação aplicável em vigor e espelham de 
modo verdadeiro e fiel a realidade dos processos, da organização, sistemas de informação e do 
património do Município;

i) Planear e monitorizar o processo de descentralização de competências da Administração 
Central no Município, o desenvolvimento e a evolução das competências transferidas, bem como 
os processos referentes aos fundos europeus e instrumentos de financiamento externo.

SECÇÃO I

Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC)

Artigo 43.º

Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC)

1 — Constitui missão do Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC), apoiar 
o Diretor Municipal e o Executivo Municipal, do ponto de vista da qualidade técnica, na conceção 
e implementação de estratégias, políticas e procedimentos referentes ao planeamento, gestão 
e monitorização de todo o ciclo de vida do processo (i) da gestão da marca, (ii) da comunicação 
externa da CMLRS, e (iii) da gestão do atendimento às Pessoas, inclusive das reclamações e elogios.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DMAC, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de estratégias, políticas 
e procedimentos referentes ao planeamento, gestão e monitorização, (i) da marca, (ii) da comuni-
cação externa da CMLRS, e (iii) do atendimento ao público às Pessoas, incluindo a avaliação das 
reclamações e da satisfação;
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b) Definir e uniformizar os conceitos, padrões, estilos, standards de marcas, cores, design, 
logótipos e todos os tipos de documentos, hologramas, sons, imagens e aspetos relacionados;

c) Desenvolver, controlar e atualizar as políticas e os procedimentos, sobre a presente área, 
domínio ou processos, sobre a forma de regulamentos ou normas de controlo interno referentes 
ao atendimento, de forma a garantir a uniformização da resposta às Pessoas;

d) Desenvolver e definir indicadores de desempenho relativos à eficiência e eficácia de todos 
os procedimentos, relacionados com o atendimento e comunicação externa com as Pessoas, que 
assegurem a satisfação das mesmas.

e) Assegurar a coesão e articulação com, e entre os diversos serviços e Empresas Municipais, 
promovendo a normalização, a simplificação e a agilização dos procedimentos e processos relativos 
aos requerimentos e petições apresentadas;

f) Conceber um adequado padrão de ambiente comum nos locais de atendimento, e promover 
a contínua desconcentração territorial dos locais e dispositivos de atendimento e receção das Pes-
soas, incluindo os requisitos e funcionalidades comuns da utilização de tecnologias de informação 
e comunicação que facilitem a ligação entre o Município e as Pessoas;

g) Assegurar a informação oportuna às Pessoas através da edição e da produção de meios e 
suportes adequados às diferentes necessidades comunicacionais;

h) Assegurar a tramitação de toda a informação dirigida ao Departamento e expedida por este, 
apoiando na aplicação e no controlo de medidas, trâmites e procedimentos;

i) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos, patrimoniais e tecnológicos afetos à 
unidade orgânica, otimizando os meios e adotando medidas que permitam simplificar e acelerar 
procedimentos, e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;

j) Promover a criação de canais de comunicação interna de ligação aos vários pelouros, com 
o objetivo de assegurar uma comunicação mais fluida;

k) Criar e manter um canal privilegiado de suporte à assessoria de comunicação do Presidente 
de Câmara;

l) Promover o planeamento e monitorização da atividade da comunicação da Câmara Munici-
pal, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, no âmbito dos programas do Executivo e 
atividades da Administração Central;

m) Assegurar a gestão de projetos de comunicação (p.e. exposições, stands, flyers, mupis, 
etc.) e imagem gráfica, em articulação com as demais Unidades Orgânicas;

n) Assegurar a articulação com entidades externas na gestão e colocação de comunicação 
de rua/de proximidade no âmbito da divulgação das iniciativas municipais;

o) Assegurar a impressão e o acabamento dos materiais gráficos produzidos pela Câmara 
Municipal;

p) Fazer a gestão da rede MUPI (Mobiliário Urbano Para Informação) e assegurar a colocação 
atempada dos abrigos na respetiva rede;

q) Construir um banco de imagens fotográficas e de vídeo para os diferentes meios comuni-
cacionais da Autarquia;

r) Assegurar o planeamento e distribuição dos materiais produzidos;
s) Assegurar o registo, gestão e manutenção de marcas, designs e patentes municipais, em 

termos nacionais e europeus;
t) Emitir pareceres de autorizar a cedência de imagens, de captação de imagens e de filmagens 

que envolvam os imóveis ou os museus sob gestão municipal.

Artigo 44.º

Divisão de Atendimento ao Público (DAP)

1 — Constitui missão da Divisão de Atendimento ao Público (DAP), oferecer uma resposta eficaz 
e eficiente às necessidades e expectativas das Pessoas, em ambientes adequados de bem -estar, 
higiene e segurança, nos diferentes locais e canais de atendimento, presencial, digital e telefónico, 
assegurando o processamento e a gestão da informação municipal em tempos oportunos, incluindo 
a resposta a todas as reclamações, tal como a análise e controlo da satisfação.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DAP, nomeadamente, as seguintes:

a) Conceber e promover no atendimento às Pessoas, ambientes adequados de bem -estar, 
higiene e segurança, nos vários locais e canais, nomeadamente, presencial, telefone, correio, cor-
reio eletrónico, Internet, meios móveis e outros que se considerem adequados;

b) Gerir o atendimento e a informação municipal, numa lógica integrada de processo, asse-
gurando a conceção e coordenação dos espaços, recursos físicos, ambientais e de segurança, e 
demais canais afetos a este fim, partilhado responsabilidade com as respetivas unidades orgânicas 
técnicas competentes dos temas, da área ou dos processos, que asseguram a responsabilidade 
dos respetivos trabalhados, incluindo a sua formação técnica do tema, área ou processo;

c) Promover uma visão integrada dos vários contactos feitos pelas Pessoas, no âmbito de 
qualquer processo e independentemente do canal de atendimento utilizado, prestando informações 
e garantindo a existência de mecanismos que lhes permitam um conhecimento célere às solicitações 
e à evolução do estado dos processos;

d) Potenciar a utilização dos portais eletrónicos como complemento e, preferencialmente, como 
alternativa ao atendimento presencial e telefónico;

e) Assegurar a articulação com, e entre, as diferentes Unidades Orgânicas, através da nor-
malização dos procedimentos relativos aos pedidos/requerimentos apresentados pelas Pessoas, 
bem como dos requisitos a observar internamente nas respostas a prestar;

f) Promover, em articulação com as demais Unidades Orgânicas que prestam atendimento 
ao público e dispõem de locais de receção/acolhimento de Pessoas, a aplicação de regras de 
funcionamento, designadamente quanto à gestão dos locais de receção/acolhimento, circulação 
de terceiros nos Edifícios Municipais, fardamento e identificação dos atendedores e demais regras 
relativas ao bom e regular funcionamento destes locais;

g) Assegurar o acolhimento, encaminhamento e informação ao público em geral;
h) Implementar um modelo de acolhimento às Pessoas, que traduza uma efetiva aproximação 

entre a comunidade e os Eleitos Locais;
i) Assegurar a gestão do relacionamento personalizado com as Pessoas;
j) Rececionar pedidos de pareceres prévios relativos à declaração de utilidade pública de 

fundações e associações;
k) Gerir os balcões de atendimento desconcentrados e multisserviços, articulando, quando for 

o caso, com os demais serviços;
l) Rececionar os pedidos relativos ao exercício do direito de preferência na transmissão de 

imóveis;
m) Assegurar os meios informáticos necessários, em articulação com as Unidades Orgânicas 

competentes, com o objetivo de melhorar o atendimento e relacionamento com as Pessoas;
n) Apoiar as iniciativas na área da defesa do consumidor, em colaboração com a Divisão de 

Economia e Inovação (DEI);
o) Promover a recolha, registo informático, e encaminhamento dos processos de reclamação 

e sugestão para os serviços competentes;
p) Emitir certidões ou outros documentos de natureza similar, nos formatos legalmente exigidos, 

assegurando a normalização do procedimento e o cumprimento dos prazos de resposta;
q) Emitir o certificado de registo que formaliza o direito de residência dos cidadãos da União 

Europeia, nos termos da legislação em vigor e no âmbito dos protocolos existentes;
r) Promover um atendimento de qualidade, com informações claras que potenciem o aumento 

do conhecimento e a melhoria sobre a utilização eficaz dos recursos formais de apoio disponíveis 
na esfera municipal;

s) Recolher, tratar e uniformizar, em articulação com os demais intervenientes, informação 
relevante para o Município, com o objetivo da sua utilização por todas as Unidades Orgânicas;

t) Efetuar o apoio e gestão de Lojas de Cidadão e de Espaços Cidadão sob a gestão municipal;
u) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil na prossecução das suas competên-

cias, em específico nos domínios da sensibilização e informação pública;
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v) Apoiar e divulgar, em articulação com as Unidades Orgânicas competentes, os processos 
de participação pública;

w) Assegurar a gestão da informação municipal e das reclamações, assim como da análise e 
controlo da satisfação das Pessoas, nomeadamente:

i) Assegurar, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, a resposta às Pessoas em 
tempo útil, com a adequada informação, despacho ou resultado da respetiva petição/reclamação;

ii) Promover a prestação de informação às Pessoas sobre os recursos existentes na 
comuni dade;

iii) Promover a melhoria na qualidade da rede informal de apoio às Pessoas;
iv) Definir os procedimentos a aplicar à receção, tratamento e resposta às reclamações e 

sugestões;
v) Gerir o sistema integrado de sugestões, elogios e reclamações, transmitindo as comunica-

ções das Pessoas, às Unidades Orgânicas intervenientes e garantindo, em articulação com estas, 
resposta atempada às solicitações;

vi) Gerir o Portal «A Minha Rua» e outros de idêntica natureza;
vii) Monitorizar o processo de recolha e tratamento das reclamações, em articulação com as 

demais Unidades Orgânicas competentes;
viii) Recolher, registar e encaminhar os processos de reclamação e sugestão, para os serviços 

competentes;
ix) Registar a data de entrada e saída de requisições, atendimentos, serviços prestados e 

outras atividades desenvolvidas no âmbito das sugestões, elogios e reclamações;
x) Assegurar o cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente o controlo dos 

prazos da resposta às sugestões, elogios e reclamações;
xi) Propor e dinamizar, em articulação com os restantes serviços e empresas municipais, medi-

das de correção e de melhoria do serviço de atendimento prestado que se revelem necessárias à 
satisfação das Pessoas;

xii) Dinamizar, em coordenação com os diversos serviços e empresas municipais, a audição 
regular das necessidades e satisfação das Pessoas, e analisar, tratar e divulgar os respetivos 
resultados;

xiii) Assegurar a coordenação das atividades e a qualidade técnica dos serviços prestados na 
Câmara Municipal, tendo em conta a satisfação do interesse dos destinatários;

xiv) Realizar estudos e sondagens de opinião pública, tendo como objetivo a criação de um 
sistema de avaliação contínua das expectativas e grau de satisfação das Pessoas instaladas no 
Concelho de Loures;

xv) Realizar outras tarefas, no âmbito da gestão de reclamações e avaliação da satisfação, 
que não estejam cometidas a outras Unidades Orgânicas.

Artigo 45.º

Divisão de Marca e Comunicação (DMC)

1 — Constitui missão da Divisão de Marca e Comunicação (DMC), definir todos os conceitos 
e aspetos basilares da imagem e comunicação da informação, incluindo os canais ou meios de 
comunicação, redes de comunicação e gestão de toda a comunicação externa da Câmara Muni-
cipal de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DMC, nomeadamente, as seguintes:

a) Gerir a imagem e identidade visual do Município, garantindo a sua coerência;
b) Definir e manter atualizadas normas de utilização inerentes à marca, imagem e comunicação 

e divulgação pelas demais Unidades Orgânicas;
c) Promover a implementação de uma política de informação e comunicação interna, externa 

e multicanal;
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d) Definir, planear e coordenar a um calendário anual, de todas as iniciativas de imagem, 
marketing e comunicação da CMLRS, desenvolvidas em parceria com as várias Unidades Orgâ-
nicas da CMLRS, para que enquadrem, nestes domínios e estejam alinhados com a estratégia 
global do Município;

e) Propor e desenvolver uma estratégia global de comunicação externa, que promova uma 
adequada informação pública sobre as atividades e as tomadas de posição do Município;

f) Assegurar as funções de informação, design, marketing, publicidade e promoção, em estreita 
articulação com os demais serviços, no âmbito do plano de comunicação global;

g) Apresentar um plano de atividades anual para as áreas de imagem, marketing e comunicação;
h) Produzir e difundir publicações e outros suportes de comunicação de promoção da imagem 

do Município;
i) Assegurar a informação às Pessoas, e ao público em geral, através da edição e da produção 

de meios e suportes exequíveis e adequados às diferentes necessidades comunicacionais;
j) Assegurar a eficaz articulação com os órgãos de comunicação social, nacionais e locais, de 

forma a promover uma adequada divulgação da informação municipal;
k) Elaborar comunicados para os órgãos de comunicação social;
l) Assegurar reportagens jornalísticas, fotográficas e de vídeo no âmbito da atividade do 

Município;
m) Produzir vídeos e spots televisivos e radiofónicos, no âmbito da atividade do Município;
n) Assegurar a sonorização das iniciativas municipais, assim como daquelas que são apoiadas 

pelo Município;
o) Assegurar a gravação, em estúdio, de locuções e outras necessidades áudio, bem como, 

produzir spots de rádio;
p) Conservar e manter nas devidas condições os equipamentos audiovisuais, bem como con-

trolar a cedência de materiais a terceiros;
q) Proceder ao registo, gestão e manutenção de um banco de dados, sobre a temática da 

imagem, marca e comunicação, incluindo imagens e multimédia, em articulação com demais Uni-
dades Orgânicas;

r) Assegurar a redação de conteúdos para os meios informativos da Câmara Municipal, assim 
como a inserção e a gestão dos conteúdos nas plataformas eletrónicas;

s) Conceber, planear, implementar, gerir e avaliar soluções de comunicação digital que melhorem 
a rede de contactos do Município com as Pessoas, em alinhamento com o plano de comunicação 
global estabelecido;

t) Assegurar a gestão de conteúdos informativos e de comunicação orientados para a socie-
dade digital e adaptados às diferentes plataformas tecnológicas, entre elas o site institucional e 
os restantes meios de comunicação digital, garantindo a coerência da arquitetura de informação e 
plano de comunicação global estabelecido;

u) Gerir a presença virtual do Município, desenvolvendo canais de comunicação digitais sus-
tentados nas potencialidades da World Wide Web, com total salvaguarda das questões da ética 
da legalidade;

v) Apoiar as demais Unidades Orgânicas na conceção, e elaboração, de suportes comunica-
cionais digitais;

w) Assegurar a maquetização, a impressão, o acabamento e a distribuição dos materiais gráficos 
produzidos pelo Município;

x) Fazer a gestão dos conteúdos comunicacionais a inserir na rede de mobiliário urbano, sob 
responsabilidade do Município;

y) Monitorizar a nível do online o índice de transparência municipal, através do trabalho de 
articulação interna de forma a manter atualizados os conteúdos disponíveis;

z) Assegurar a implementação das iniciativas municipais, a elaboração de exposições e a 
conceção de stands institucionais;

aa) Apoiar a Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), na gestão da Comunicação 
Interna, nomeadamente:

i) Na definição e uniformização de conceitos, padrões, estilos, standards de marcas, cores, 
design, logótipos e de todos os tipos de documentos, hologramas, sons, imagens e aspetos rela-
cionados com a presente área, domínios e processos específicos;
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ii) Na gestão da informação e comunicação interna com os trabalhadores do Município, nomea-
damente, na componente gráfica, de designer e utilização da marca, de acordo com as diretrizes 
estabelecidas;

iii) Na promoção e gestão de conteúdos da página da Intranet;
iv) Na promoção de iniciativas de comunicação interna, junto às Unidades Orgânicas;
v) Na conceção, implementação e revisão periódica do Plano de Comunicação Interna Municipal;
vi) Na concessão, produção gráfica, impressão, acabamento e distribuição dos suportes de 

comunicação interna.

SECÇÃO II

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

Artigo 46.º

Departamento de Recursos Humanos (DRH)

1 — Constitui missão do Departamento de Recursos Humanos (DRH), assegurar que a quan-
tidade e a qualidade dos trabalhadores da CMLRS correspondem à necessidade da missão da 
CMLRS, tal como o planeamento, gestão e implementação das atividades da creche e refeitório 
municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DRH, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica e qualificada, na conceção e implementação de políti-
cas e estratégias referentes a (i) seleção, recrutamento, gestão de recursos humanos da Câmara 
Municipal de Loures, articuladamente com o desenvolvimento das atividades dos serviços, através 
do planeamento, do recrutamento e seleção de pessoal gestão de recursos humanos, (ii) registo 
de assiduidade, licenças, férias e aposentações, processamento dos vencimentos e abonos, 
(iii) avaliação de desempenho dos trabalhadores, (iv) qualificação profissional e valorização dos 
trabalhadores por via da formação, (v) prevenção dos riscos profissionais e promoção da segurança 
e saúde ocupacional;

b) Proceder ao planeamento e monitorização das atividades da creche e refeitório municipal, 
assegurando adequados serviços de qualidade;

c) Proceder à definição, mapeamento e regular atualização das normas e procedimentos 
referentes à gestão de recursos humanos;

d) Desenvolver e manter atualizada uma base de conhecimento que contenha os regulamentos 
e as normas internas respetivas ao planeamento, recrutamento e seleção de pessoal, assim como, 
da qualificação e respetivas avaliações;

e) Estimular o desenvolvimento de uma infraestrutura de conhecimento em rede na Câmara 
Municipal de Loures, que promova a organização de comunidades de aprendizagem entre os 
trabalhadores e dirigentes municipais para melhorar o diálogo e a geração de ideias inovadoras;

f) Assegurar a coesão e articulação com as diversas Unidades Orgânicas, promovendo a 
normalização, a simplificação e a agilização dos procedimentos e processos relativos aos recursos 
humanos;

g) Apoiar o Município no relacionamento com entidades e estruturas representativas dos tra-
balhadores, ou atuantes nas vertentes de recursos humanos, internas ou externas ao Município 
de Loures;

h) Apoiar processos de reorganização da estrutura municipal, promovendo a horizontalidade 
e a colaboração;

i) Apoiar a introdução de novos métodos de organização do trabalho, visando a partilha de 
conhecimento, a distribuição de responsabilidades, a descentralização da tomada de decisão, a 
colaboração interna e a colaboração com parceiros externos;

j) Monitorizar a aplicação dos instrumentos de regulamentação coletiva em vigor;
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k) Assegurar a publicação no Diário da República, distribuição e divulgação em meios internos, 
do presente Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Loures, mantendo uma lista 
dos locais sobre a qual se efetua a distribuição e publicação;

l) Acompanhar o desenvolvimento de processos de avaliação dos serviços.

Artigo 47.º

Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão de Recursos Humanos (DGRH), proceder ao 
planeamento, seleção e recrutamento dos recursos humanos da Câmara Municipal de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGRH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Assegurar a gestão integrada dos recursos humanos do Município, de acordo com as 
políticas e estratégias definidas, de modo consistente nas diferentes Unidades Orgânicas, promo-
vendo uma cultura de excelência, com foco no desenvolvimento do talento, na responsabilização 
pelo cumprimento de objetivos individuais e coletivos, na motivação, avaliação e diferenciação do 
desempenho dos trabalhadores, promovendo mecanismos de fomento da partilha de conhecimento 
entre estes;

b) Gerir o mapa de pessoal do Município, procedendo à afetação de recursos humanos a 
necessidades permanentes ou de projetos dos serviços, em função do planeamento de atividades 
e orçamento, nos quais deve participar ativamente;

c) Promover estudos e iniciativas de otimização e racionalização de recursos, numa perspe-
tiva transversal e de partilha de recursos para maior eficácia e eficiência do funcionamento dos 
serviços municipais;

d) Gerir de modo integrado a informação de recursos humanos do Município, na perspetiva de 
suporte à gestão e tomada de decisão, assegurando a sua disponibilização nos prazos definidos;

e) Elaborar o Balanço Social;
f) Assegurar o reporte de informação em matéria de recursos humanos às autoridades oficiais;
g) Planear, implementar e monitorizar a gestão de recursos humanos do Município, em arti-

culação com as diferentes Unidades Orgânicas, de acordo com a legislação e regulamentação 
aplicáveis em vigor, bem como com as políticas e estratégias definidas pelo Executivo;

h) Promover as medidas adequadas à permanente avaliação das necessidades e dos meios 
humanos disponíveis, propondo as ações de afetação, formação e recrutamento de recursos huma-
nos que se revelem adequadas;

i) Elaborar os mapas de pessoal, articulando o planeamento de recursos humanos com o 
planeamento das atividades da Câmara Municipal e com a proposta de orçamento;

j) Planear as necessidades dos trabalhadores, em articulação com as demais Unidades Orgâ-
nicas, numa perspetiva de transversalidade e melhoria de eficiência;

k) Colaborar em estudos e iniciativas de otimização e racionalização de recursos e processos 
de trabalho, que contribuam para a melhoria da gestão e desenvolvimento dos trabalhadores, do 
clima organizacional, dos métodos e práticas de trabalho, entre outros;

l) Gerir o recrutamento e seleção, bem como a admissão de trabalhadores em função das 
necessidades, assegurando a organização e acompanhamento dos procedimentos de contratação;

m) Acompanhar e monitorizar a contratação de pessoas singulares em regime de prestação 
de serviços, de acordo com a legislação aplicável em vigor;

n) Assegurar o acolhimento e integração dos trabalhadores, garantindo maior eficiência na 
preparação para o desempenho nos serviços municipais, em articulação com as demais Unidades 
Orgânicas relacionadas;

o) Coordenar a gestão da carreira e o talento dos trabalhadores, promovendo a identificação 
de potencial com vista ao desenvolvimento contínuo e à melhoria do desempenho individual e 
organizacional;
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p) Analisar, ao abrigo das normas legais e em respeito pelos princípios da atividade admi-
nistrativa, os pedidos de acumulação de funções de modo a garantir a isenção, transparência e 
imparcialidade no âmbito do exercício de funções dos trabalhadores do Município;

q) Gerir a mobilidade dos trabalhadores, em articulação com os serviços municipais, promovendo 
a transversalidade em função de competências, projetos, necessidades e objetivos, nomeadamente 
pela avaliação contínua das necessidades de reforço ou disponibilização de recursos;

r) Promover os procedimentos de gestão da mobilidade geral, em função do planeamento de 
recursos humanos, enquadrado no mapa de pessoal.

3 — No âmbito da Comunicação Interna, são competências da DGRH com o apoio da Divisão 
de Marca e Comunicação (DMC), nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a informação e a comunicação interna com os trabalhadores do Município, através 
da gestão da Intranet municipal e dos demais meios aplicáveis;

b) Coordenar e promover o marketing digital e a gestão dos conteúdos da página da Intranet;
c) Promover iniciativas de comunicação interna, com o envolvimento das demais Unidades 

Orgânicas;
d) Conceber, implementar e rever periodicamente, em articulação com a Divisão de Marca e 

Comunicação (DMC), o Plano de Comunicação Interna Municipal e respetiva estratégia.

Artigo 48.º

Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH)

1 — Constitui missão da Divisão Administrativa de Recursos Humanos (DARH), promover a 
administração dos recursos humanos da Câmara Municipal de Loures, nos domínios do controlo 
da assiduidade, do processamento de vencimentos e outros abonos de licenças e de férias, da 
aposentação e da atualização dos respetivos cadastros.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DARH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Assegurar a criação, atualização e gestão dos dados cadastrais e dos processos individuais 
dos trabalhadores municipais;

b) Executar as ações administrativas relativas a encargos salariais, trabalho extraordinário, 
deslocação em serviço, comparticipações por doença, acidentes em serviço e de trabalho e outros 
abonos e subsídios, tendo em vista suportar a tomada de decisão para a sua racionalização;

c) Gerir o sistema de remunerações e benefícios dos trabalhadores de modo integrado, pro-
movendo a diferenciação do desempenho;

d) Assegurar as atividades de suporte ao processamento e gestão do sistema de remuneração 
e benefícios dos trabalhadores;

e) Assegurar a informação de suporte ao Departamento, para a visão e comunicação integrada 
das remunerações e benefícios dos trabalhadores municipais;

f) Assegurar a consistência da aplicação e operacionalização das políticas, processos e pro-
cedimentos de assiduidade, remuneração e benefícios dos trabalhadores municipais, através da 
disponibilização regular de informação e esclarecimentos e da participação de recursos técnicos 
nas funções de apoio aos serviços.

3 — No âmbito das Atividades Administrativas, são competências da DARH, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Assegurar o serviço de atendimento no edifício do Departamento de Recursos Humanos;
b) Assegurar as atividades de suporte ao processamento e gestão do sistema de controlo de 

assiduidade e pontualidade dos trabalhadores municipais, em articulação com os serviços municipais;
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c) Promover e assegurar o funcionamento do sistema de controlo automático de assiduidade 
e pontualidade;

d) Assegurar a emissão dos cartões identificativos dos trabalhadores municipais;
e) Efetuar a gestão dos horários de trabalho e informar, de acordo com os normativos legais 

aplicáveis;
f) Informar os trabalhadores, de acordo com o regime legal aplicável, em matéria de licenças, 

faltas e férias;
g) Assegurar, administrativamente, a aplicação dos sistemas de carreiras dos trabalhadores;
h) Aferir do direito a férias dos trabalhadores, e promover a marcação de férias nos mapas, 

para o efeito, remetidos às Unidades Orgânicas;
i) Assegurar os procedimentos administrativos relativos aos pedidos de intervenção da junta 

médica do Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE) e da Caixa Geral de Apo-
sentações (CGA);

j) Assegurar os diferentes registos nas aplicações informáticas em matéria de licenças, férias 
e faltas;

k) Assegurar os procedimentos administrativos relativos a acidentes de trabalho;
l) Assegurar os procedimentos de inscrição na ADSE e os relativos à atualização de dados 

dos beneficiários, manutenção anual de direitos dos beneficiários não titulares e anulação de 
beneficiários;

m) Assegurar a instrução e remessa à CGA dos procedimentos de aposentação;
n) Organizar e manter atualizados os processos individuais dos trabalhadores;
o) Promover o controlo e gestão das rubricas orçamentais de despesa com pessoal;
p) Acompanhar os procedimentos disciplinares e assegurar os procedimentos de execução 

das respetivas decisões.

4 — No âmbito dos Vencimentos e Abonos, são competências da DARH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Processar as remunerações dos trabalhadores, onde se inclui os subsídios de férias e de 
Natal, subsídio de refeição e outras prestações pecuniárias inerentes ao desempenho de funções;

b) Processar suplementos remuneratórios;
c) Proceder ao processamento de senhas de presença, subsídio de transporte e ajudas de 

custo, devidas aos membros da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal;
d) Processar os honorários aos prestadores de serviço em nome individual;
e) Assegurar os descontos e retenções previstos na legislação vigente, e a sua entrega às 

entidades ou serviços a que se destinem, bem como proceder aos descontos judiciais;
f) Desenvolver os procedimentos necessários à organização, registo e cálculo dos boletins de 

trabalho suplementar e dos boletins itinerários e ajudas de custo;
g) Proceder ao tratamento dos requerimentos de abono de família de crianças e jovens, abono 

de família pré -natal e bonificação por deficiência;
h) Controlar a apresentação anual da prova de rendimentos e a composição do agregado 

familiar para o apuramento da atribuição do abono de família, bem como de bolsas de estudo;
i) Determinar e processar os montantes a pagar aos trabalhadores por extinção do vínculo, 

designadamente, por caducidade, acordo, sanção disciplinar, denúncia e licença sem remuneração;
j) Determinar e processar os montantes a pagar aos trabalhadores por suspensão do vínculo, 

designadamente, por exercício de funções noutra entidade através de Acordo de Cedência por 
Interesse Público (ACIP);

k) Emitir mensalmente as folhas de vencimento e os resumos de vencimentos para posterior 
envio à área financeira, e a emissão e envio dos recibos de vencimento a todos os trabalhadores 
por meio eletrónico ou suporte de papel;

l) Elaborar mapas e relações de desconto facultativos ou obrigatórios, processados nos ven-
cimentos dos trabalhadores e enviar para as entidades competentes;

m) Proceder ao registo de novos trabalhadores e à atualização do cadastro de vencimentos 
dos trabalhadores, designadamente quando há alterações de carreira, de categoria, de posição e 
nível remuneratórios ou mudança de Unidade Orgânica;
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n) Proceder e manter atualizado o cadastro biográfico dos trabalhadores a nível de agregado 
familiar, alteração de morada, habilitações e contas bancárias;

o) Emitir as declarações anuais de IRS;
p) Assegurar o atendimento em relação a vencimentos e abonos;
q) Assegurar a satisfação dos direitos dos trabalhadores, nomeadamente, os relativos à remu-

neração e à proteção social;
r) Assegurar os demais procedimentos no domínio dos vencimentos e abonos.

Artigo 49.º

Divisão de Valorização Profissional (DVP)

1 — Constitui missão da Divisão de Valorização Profissional (DVP), garantir a valorização 
profissional, o desenvolvimento e formação, e a avaliação de desempenho dos recursos humanos 
da Câmara Municipal de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DVP, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a valorização profissional de todos os trabalhadores da Câmara Municipal de 
Loures;

b) Promover a melhoria contínua do sistema de gestão do desempenho no Município, articu-
lando com as demais Unidades Orgânicas a integração dos objetivos estratégicos do Município 
nos objetivos organizacionais definidos no âmbito do Subsistema de Avaliação do Desempenho 
dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 
Dirigentes da Administração Pública (SIADAP 2) e Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 
Trabalhadores da Administração Pública (SIADAP 3);

c) Promover o desenvolvimento das competências dos trabalhadores da Câmara Municipal, 
proporcionando a criação de valor para a comunidade.

3 — No âmbito do Desenvolvimento e Formação, são competências da DVP, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Proceder ao levantamento e diagnóstico das necessidades de formação, e propor as medi-
das necessárias à qualificação dos recursos humanos;

b) Identificar as necessidades de formação de trabalhadores e planear as ações a implementar, 
em articulação com os serviços municipais, com vista ao desenvolvimento dos trabalhadores, à 
melhoria do desempenho organizacional, e à formação, sensibilização e informação dos públicos 
externos, sem prejuízo das competências de outros serviços municipais;

c) Planear e coordenar as diversas modalidades da oferta formativa do Município de Loures, 
para os seus trabalhadores e para públicos externos, em parceria com todos os serviços munici-
pais, em prol da articulação e consistência de conteúdos e canais, bem como da maximização de 
sinergias e racionalização de recursos, apresentando um documento de planeamento anual da 
atuação do Município, neste âmbito, para aprovação pelo pelouro dos recursos humanos;

d) Elaborar o plano anual de formação e gerir a sua execução, assegurando o controlo financeiro 
e a avaliação de resultados no que se refere à eficácia das ações, em cumprimento dos objetivos 
definidos e grau de satisfação dos serviços e formandos;

e) Criar e gerir a bolsa de formadores numa perspetiva de dinamização do conhecimento 
organizacional, promovendo a partilha de experiências e as boas práticas de trabalho;

f) Gerir os estágios curriculares e profissionais ou outros programas de desenvolvimento dos 
trabalhadores, a fim da promoção e partilha de conhecimento e boas práticas;

g) Gerir os processos de formação de adultos;
h) Assegurar a conceção e desenvolvimento, bem como a gestão logística e administrativa, 

da formação, em articulação com os serviços municipais;
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i) Promover um método de aprendizagem contínuo, apoiando as iniciativas de aprendizagem 
formal, não formal e informal e assegurando as ações de reconhecimento, validação e certificação 
de competências;

j) Gerir a comunicação das atividades de desenvolvimento e formação junto dos destinatários;
k) Estabelecer uma cooperação técnica com entidades e instituições congéneres, nacionais 

e internacionais, no domínio da formação e desenvolvimento de competências.

4 — No âmbito da Avaliação de Desempenho, são competências da DVP, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Assegurar a aplicação do Sistema Integrado de Gestão e Avaliação de Desempenho;
b) Articular com os demais serviços municipais a integração dos objetivos estratégicos do Muni-

cípio nos objetivos organizacionais definidos no âmbito do Subsistema de Avaliação do Desempenho 
dos Serviços da Administração Pública (SIADAP 1), acompanhando a sua aplicação;

c) Assegurar a avaliação dos recursos humanos do Município, nomeadamente, pela coor-
denação do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Dirigentes da Administração Pública 
(SIADAP 2) e do Subsistema de Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores da Administração 
Pública (SIADAP 3), em articulação com os serviços municipais, promovendo a sua correta e 
consistente implementação, nos prazos definidos, de modo consistente e em articulação com os 
objetivos dos serviços (SIADAP 1);

d) Promover medidas de melhoria contínua para o desenvolvimento e aplicação do Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública (SIADAP), junto dos serviços 
municipais;

e) Assegurar a articulação com os demais serviços municipais, no que se refere à identifica-
ção de potencial e elaboração de planos de desenvolvimento individual, bem como a tradução dos 
mesmos em programas de desenvolvimento e formação dos trabalhadores;

f) Proceder à elaboração de indicadores de gestão de recursos humanos, bem como dos 
mapas e documentos previstos na legislação aplicável em vigor, em articulação com os serviços 
municipais.

Artigo 50.º

Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST)

1 — Constitui missão da Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), a prevenção 
dos riscos profissionais e a promoção da segurança e da saúde, incluindo a saúde mental, dos 
trabalhadores.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DSST, nomeadamente, as seguintes:

a) Planear a prevenção, integrando a todos os níveis, a avaliação dos riscos e fatores de 
risco psicossociais, e as respetivas medidas preventivas de doenças profissionais e ou acidentes 
de trabalho;

b) Proceder às avaliações de risco, elaborando os respetivos relatórios;
c) Participar, em articulação com outras Unidades Orgânicas, na elaboração do plano e emer-

gência interno, incluindo planos específicos de combate a incêndios, evacuação de instalações e 
primeiros socorros;

d) Analisar as causas dos acidentes de trabalho e promover medidas corretivas, através da 
elaboração de planos de intervenção assegurando o acompanhamento das situações;

e) Analisar a incidência e prevalência das doenças profissionais e outras doenças relacionadas 
com o trabalho;

f) Garantir, no âmbito da reparação pelos acidentes de trabalho e doenças profissionais, as 
medidas necessárias e adequadas ao diagnóstico ou ao restabelecimento do estado de saúde físico 
ou mental dos trabalhadores e a sua reabilitação e capacidade para o trabalho;
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g) Organizar os elementos estatísticos, bem como, os elementos necessários às notificações 
obrigatórias, relativos à segurança e saúde;

h) Formar e informar sobre os riscos para a segurança, saúde e bem -estar, assim como sobre 
as medidas de prevenção e proteção;

i) Promover a criação de condições de trabalho adequadas, eliminando/minimizando os riscos 
a que os trabalhadores estão sujeitos, sobretudo aqueles que se encontrem em situações mais 
vulneráveis no desempenho das suas funções;

j) Proceder à verificação/inspeção dos locais de trabalho, e ao acompanhamento da imple-
mentação de medidas preventivas/corretivas para melhoria das condições e ambiente de trabalho;

k) Vigiar a saúde dos trabalhadores através da realização de exames médicos de admissão, 
periódicos e ocasionais, no âmbito da saúde ocupacional, mantendo organizados e atualizados os 
registos clínicos;

l) Promover ações de educação para a saúde, tendo em vista a adoção de comportamentos 
saudáveis;

m) Disponibilizar serviços de medicina, enfermagem e apoio psicossocial adequados às 
necessidades dos trabalhadores;

n) Promover campanhas de vacinação tendo em conta os grupos de risco;
o) Acompanhar clinicamente os casos de reabilitação psicossocial de trabalhadores, bem como 

o processo de reabilitação dos trabalhadores acidentados;
p) Elaborar e assegurar a execução do plano de apoio psicológico e social interno aos traba-

lhadores;
q) Desenvolver programas de integração e reabilitação socioprofissional;
r) Promover a elaboração, atualização e aplicação do disposto em normas, manuais e regula-

mentos internos municipais, referentes às suas competências, bem como garantir o cumprimento 
do disposto na legislação vigente;

s) Apoiar e articular com os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde, no 
que concerne às atividades desenvolvidas para a promoção da segurança, saúde e bem -estar.

Artigo 51.º

Unidade de Gestão de Refeitório (UGR)

1 — Constitui missão da Unidade de Gestão de Refeitório (UGR), proceder ao planeamento, 
a gestão e controlo de toda a atividade do refeitório municipal, assegurando os trabalhadores da 
CMLRS, refeições e um serviço de qualidade, mas com um o caráter social ponderado ao nível 
do seu custo.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UGR, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o planeamento, a gestão e o controlo das refeições servidas nos refeitórios 
municipais destinados aos trabalhadores da Câmara Municipal, incluindo aposentados, e demais 
utilizadores autorizados do setor empresarial local do MRLS;

b) Assegurar um ponderado caráter social do custo dos serviços prestados, a todos os seu 
utilizadores do Universo Municipal;

c) Introduzir a progressiva sustentabilidade económica e financeira do serviço de refeições, 
por contrapartida da racionalização dos processos de compras e dos respetivos equipamentos, 
sem nunca colocar em causa a qualidade dos serviço e das refeições servidas.

d) Assegurar uma oferta alimentar saudável e diversificada no âmbito da restauração coletiva, 
em alinhamento com a DSST;

e) Colaborar com as restantes Unidades Orgânicas, fornecendo apoio alimentar no âmbito 
dos projetos que incluam essa vertente;

f) Dinamizar campanhas, encontros, sessões e outras iniciativas, que promovam a discussão entre 
os especialistas de saúde pública sobre a temática da alimentação em particular e a sociedade em geral, 
designadamente, em articulação com o plano de promoção da saúde da DSST para a população laboral;
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g) Fornecer alimentação aos trabalhadores municipais e aos parceiros sociais que colaboram 
com o Município em iniciativas diversas, bem como a entidades convidadas;

h) Assegurar uma rede de prestadores de serviços de restauração/catering no contexto de 
iniciativas municipais ou em situações de emergência;

i) Assegurar a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários à prossecução das 
suas competências e atividades;

j) Promover ações tendentes à consciencialização dos trabalhadores municipais, para a neces-
sidade de adotarem hábitos de alimentação saudável, cuidados de saúde e boas práticas de vida 
saudável, designadamente, em articulação com o plano de promoção da saúde da DSST;

k) Proceder à gestão das atividades de apoio desses equipamentos, coordenada com as ati-
vidades próprias dos serviços que os usem, nomeadamente, o controlo de acessos e de portas, o 
planeamento de espaço, a gestão do mobiliário (aquisição, manutenção e mobilização), a gestão 
de resíduos, e a gestão da limpeza, sempre em estreita consonância com as necessidades dos 
serviços que nele operem;

l) Promover o exercício, em geral, de competências que a legislação atribua ou venha a atribuir 
ao Município relacionadas com as descritas nos números anteriores.

Artigo 52.º

Unidade de Gestão de Creche (UGC)

1 — Constitui missão da Unidade de Gestão de Creche (UGC), proceder ao planeamento, gestão 
e controlo da atividade da creche municipal, assegurando o caráter social dos serviços prestados.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UGC, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a planeamento, gestão e controlo de toda a atividade da creche municipal “Cresce 
em Loures”, destinada aos filhos dos trabalhadores da Câmara Municipal e demais utilizadores do 
Universo Empresarial do MLRS;

b) Desenvolver atividades, na creche municipal “Cresce em Loures”, em articulação com as 
famílias tendo em vista o desenvolvimento e bem -estar das crianças que a utilizam;

c) Assegurar o caráter social dos serviços prestados;
d) Introduzir a progressiva sustentabilidade económica e financeira da Creche, por contra-

partida da racionalização dos processos de planeamento e escala das compras, e dos respetivos 
equipamentos, sem nunca colocar em causa a qualidade dos serviço prestado às crianças;

e) Assegurar a aquisição e manutenção dos equipamentos necessários à prossecução das 
suas competências e atividades;

f) Proceder à gestão das atividades de apoio do equipamento, juntamente com as demais Uni-
dades Orgânicas competentes, nomeadamente, o controlo de acessos e de portas, o planeamento 
de espaço, a gestão do mobiliário (aquisição, manutenção e mobilização), a gestão de resíduos, 
e a gestão da limpeza;

g) Promover o exercício, em geral, de competências que a legislação atribua ou venha a atribuir 
ao Município relacionadas com as descritas nos números anteriores.

SECÇÃO III

Departamento Financeiro e Controlo de Gestão (DFCG)

Artigo 53.º

Departamento Financeiro e Controlo de Gestão (DFCG)

1 — Constitui missão do Departamento Financeiro e Controlo de Gestão (DFCG), assegurar 
de modo centralizado e transversal, a (i) preparação e modificação dos instrumentos de gestão 
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previsional, (ii) liquidação e controlo da execução da despesa e da receita, (iii) preparação dos 
documentos de prestação de contas, assente em todos os registos contabilístico e em confor-
midade legal dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, (iv) o cumprimento 
das obrigações de natureza contributiva e fiscal, (v) registo e controlo de todos os pagamentos e 
recebimentos, (vi) o processo de contratação pública de bens e serviços, e (vii) registo, gestão e 
reconciliação físico contabilística de todo o património da CMLRS, incluído a (viii) consolidação de 
contas do universo empresarial do MLRS.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DFCG, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica e qualitativa, na conceção e implementação de estraté-
gias, políticas e procedimentos, de caráter centralizado, referentes à (i) preparação e modificação dos 
instrumentos de gestão previsional, (ii) liquidação e controlo da execução da despesa e da receita, (iii) 
preparação dos documentos de prestação de contas, assente em todos os registos contabilísticos e em 
conformidade legal dos factos patrimoniais e operações de natureza orçamental, (iv) o cumprimento 
das obrigações de natureza contributiva e fiscal, (v) o assegurar do registo e reconciliação de todos 
pagamentos e recebimentos, (vi) a todo o processo de compras, incluindo a contratação pública de 
bens e serviços, e (vii) registo, gestão e reconciliação físico contabilística de todo o património da 
CMLRS, incluído a (viii) consolidação de contas do universo empresarial do MLRS;

b) Confirmar a definição técnica qualitativa de políticas, conceitos, estruturas, métodos e 
critérios contabilísticos, para a criação, alteração e manutenção do plano de contas e centros de 
responsabilidades;

c) Assegurar a preparação dos instrumentos de gestão previsional, as suas modificações e o 
controlo da sua execução;

d) Planear e coordenar, com as diversas Unidades Orgânicas, as ações necessárias à elabo-
ração dos Relatórios de Gestão e Prestação de Contas do Município, regulares e anuais;

e) Planear e coordenar, com a Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão (DPCG), a ela-
boração e revisão do Regulamento de Taxas do Município de Loures;

f) Acompanhar e confirmar qualitativamente, os diversos relatórios elaborados pelas Unidades 
Orgânicas que integram o Departamento;

g) Assegurar de forma transversal e coordenada, a monitorização da centralização de todo o pro-
cesso de compras públicas relativo ao fornecimento de Bens e Serviços, nomeadamente o Planeamento 
Anual e integrado de todos os bens e serviços comuns a todas as unidades orgânicas da CMLRS;

h) Assegurar a monitorização, nomeadamente:

i) Da circularização e reconciliação de saldos de terceiros mais significativos (Fornecedores, 
Bancos, Advogados, ADSE, Juntas de Freguesia, Associações, Clientes, etc.), a realizar uma vez 
por ano, pelas respetivas Unidades Organizacionais competentes;

ii) Da análise e revisão das reconciliações bancárias realizadas em todas as contas abertas 
em todas as instituições bancárias;

iii) dos inventários físicos de inventários e ativos;
iv) das depreciações e amortizações, dos ajustamentos e das provisões;
v) Da revisão dos documentos de prestação de contas do MLRS.

i) Colaborar com as auditorias externas ao Município, da sua área e ou informação da sua 
competência.

Artigo 54.º

Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão (DPCG)

1 — Constitui missão da Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão (DPCG), proceder à 
preparação dos instrumentos de gestão previsional e modificações, assegurando o apuramento e 
o relato dos resultados por unidade orgânica ou por atividades por atividade/função.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DPCG, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Planear, elaborar e desenvolver de modo centralizado, em parcerias com as respetivas 
Unidades Orgânicas competentes, as ações necessárias à elaboração dos instrumentos de gestão 
previsional, nomeadamente as GOPs, o PPI e o Orçamento, bem como das respetivas modificações, 
em articulação com os serviços municipais, tendo em consideração as orientações estratégicas e 
objetivos definidos;

b) Assegurar o apuramento e o relato dos resultados por unidade orgânica ou por atividades 
por atividade/função, acompanhando e desenvolvendo as ações necessárias ao controlo da exe-
cução dos documentos previsionais, elaborando relatórios periódicos mensais sobre a respetiva 
execução;

c) Analisar e controlar a coerência das classificações orçamentais utilizadas na realização de 
despesas e respetivas dotações e proceder à respetiva Cabimentação;

d) Assegurar o funcionamento do sistema de contabilidade de gestão, com um conjunto de 
indicadores chave de gestão que permita conhecer e avaliar os resultados da atividade desenvolvida 
pelos serviços municipais e a aplicação dos recursos financeiros;

e) Assegurar, em estreita ligação com os serviços, a criação e desenvolvimento de centros 
responsabilidade adequados à atividade do Município;

f) Controlar o serviço de dívida e os limites de endividamento, assegurando as ações neces-
sárias ao cumprimento legal, elaborando como evidência relatórios periódicos mensais sobre a 
respetiva execução;

g) Proceder à elaboração e revisão do Regulamento de Taxas do Município de Loures, em 
articulação com as demais Unidades Orgânicas;

h) Desenvolver as ações necessárias à contratação de financiamento bancário (empréstimos) 
de curto, médio e longo prazo, nomeadamente, proceder aos estudos devidos no âmbito da exe-
cução de operações financeiras e controlo sobre a gestão da carteira de empréstimos;

i) Promover a elaboração dos Relatórios de Gestão de acordo com as informações fornecidas 
atempadamente pelas demais Unidades Orgânicas;

j) Assegurar as ações necessárias à elaboração da proposta de informação, a enviar pelo 
Presidente da Câmara Municipal à Assembleia Municipal, sobre a atividade municipal e situação 
financeira do Município;

k) Emitir parecer sobre todas as propostas de endividamento das empresas locais e dos serviços 
(inter)municipalizados, nomeadamente em relação à avaliação da capacidade de endividamento 
do Município;

l) Monitorizar, no âmbito do regime da atividade empresarial local e das participações 
locais, os documentos previsionais e de prestação de contas das empresas locais e dos serviços 
(inter)municipalizados;

m) Elaborar relatórios sobre a situação económico -financeira do setor empresarial local ou 
entidades que influenciem a posição financeira da Autarquia;

n) Proceder ao cálculo dos fundos disponíveis;
o) Assegurar a informação, dentro da sua área de atuação, que lhe é solicitada no âmbito de 

processos em tramitação no Tribunal de Contas, IGF, e outras entidade externas competentes.
p) Colaborar na preparação dos documentos de Prestação de Contas com a informação que 

lhe for solicitada e no âmbito das suas áreas de atuação;
q) Apoiar o Executivo Municipal na definição da política fiscal, bem como, elaborar as respetivas 

propostas deliberativas de acordo com os objetivos da política municipal e o equilíbrio orçamental, 
em colaboração com as demais Unidades Orgânicas quando se trate de matérias das áreas de 
atuação das mesmas;

r) Assegurar a comunicação à Autoridade Tributária e Aduaneira da política fiscal, com a cola-
boração das demais Unidades Orgânicas, se necessário;
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s) Apoiar as demais Unidades Orgânicas em matérias relacionadas com isenções, reduções 
e minorações de impostos;

t) Monitorizar e avaliar a evolução das receitas municipais e propor medidas necessárias para a 
sua otimização e para a concretização dos objetivos fixados, designadamente através da obtenção 
de outras fontes de receita municipal;

u) Desenvolver as ações necessárias, em colaboração com as demais Unidades Orgânicas 
tidas por convenientes, à concretização das majorações das taxas do Imposto Municipal sobre 
Imóveis, tendo em consideração as orientações definidas pelo Executivo Municipal e de acordo 
com a legislação vigente.

Artigo 55.º

Divisão de Contabilidade e Património Municipal (DCPM)

1 — Constitui missão da Divisão de Contabilidade e Património Municipal (DCPM), assegurar 
de forma verdadeira e apropriada a preparação dos documentos de prestação de contas, individuais 
e consolidadas, da Câmara Municipal de Loures, de acordo com as normas aplicáveis ao SNC -AP, 
incluindo também, o acompanhamento e o controlo do desenvolvimento de todo o ciclo de vida do 
processo de registo e manutenção, incluindo a valorização de todo o Património Municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni dades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DCPM, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o envio atempado da informação económico -financeira às entidades externas, 
solicitando para isso a informação necessária aos demais serviços municipais, bem como às enti-
dades do setor empresarial local e às participadas do Município;

b) Preparar e realizar as tarefas inerentes ao fecho de contas semestral e de fim de exercício, 
das contas individuais;

c) Elaborar as demonstrações financeiras do Município, de acordo com o sistema contabilístico 
vigente;

d) Executar os procedimentos de parametrização e verificação do sistema informático SNC -AP 
e interligação com os subsistemas, no que respeita à Contabilidade Financeira (antiga patrimonial);

e) Proceder à parametrização do Plano de Contas Financeiro, validação dos requisitos funcio-
nais do sistema informático contabilístico, e respetivas integrações automáticas dos subsistemas 
a montante;

f) Coordenar a recolha de informação com reflexo contabilístico das diversas Unidades Orgânicas:

i) Verificar e garantir a consistência das informações provenientes das diversas Unidades 
Orgânicas, designadamente, processos de contraordenações, execuções fiscais, serviço de apoio 
à família e rendas de habitação municipal;

ii) Efetuar a especialização do exercício, designadamente, juros, impostos, transferências, ren-
das, seguros, subsídios de férias e mês de férias, subsídio de natal, consumos de água e energia, 
comunicações, limpeza e segurança, entre outros;

iii) Apurar as Imparidades e provisões;
iv) Verificar e reconciliar as contas da classe de inventários;
v) Validar os movimentos contabilísticos gerados pelo Armazém;
vi) Efetuar o apuramento do Custo das Mercadorias Vendidas e das Matérias Consumidas 

(CMVMC);
vii) Efetuar o apuramento dos resultados e registá -los contabilisticamente;
viii) Efetuar o registo contabilístico das participações financeiras conforme a Norma de controlo 

Interno.

g) Assegurar as atualizações e o cumprimento do Manual de Consolidação;
h) Preparar e realizar a Consolidação de Contas, considerando a definição do perímetro de 

controlo para efeitos de consolidação financeira e orçamental, o preconizado na legislação e no 
sistema contabilístico em vigor;
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i) Efetuar os contactos necessários com os SIMAR no âmbito do apuramento do Método da 
Equivalência Patrimonial, uma vez que esta entidade não integra a consolidação financeira;

j) Efetuar o tratamento do método de cálculo de apuramento do IVA;
k) Verificar e controlar o processamento da documentação necessária à elaboração da decla-

ração do IVA, trimestral e anual;
l) Enviar eletronicamente a declaração do IVA;
m) Elaborar e enviar eletronicamente a Informação Empresarial Simplificada (IES), em arti-

culação com a DGF;
n) Elaborar o inquérito trimestral às despesas com o pessoal;
o) Enviar o ficheiro SAF -T e comunicar os inventários por via eletrónica à AT;
p) Analisar e registar movimentos contabilísticos sem reflexo orçamental;
q) Analisar e sugerir correções contabilísticas no âmbito da contabilidade financeira;
r) Produzir periodicamente e assertivamente diversos mapas de análise económico -financeira;
s) Analisar questões de natureza fiscal e propor medidas para sua implementação;
t) Analisar as contas de Gastos e Rendimentos;
u) Efetuar a verificação e cruzamento dos balancetes da contabilidade geral/financeira, de 

terceiros e respetivos diários;
v) Manter atualizado o cadastro de cada subsídio ao investimento;
w) Proceder ao cálculo e afetação do valor das depreciações dos ativos que foram objeto de 

financiamento;
x) Elaborar o mapa final com todos os subsídios ao investimento no modelo aprovado;
y) Efetuar a conciliação de contas correntes de clientes, fornecedores e outros terceiros;
z) Efetuar mensalmente, a reconciliação bancária, confrontando os extratos das contas ban-

cárias com os extratos da contabilidade;
aa) Efetuar a circularização de saldos das conta correntes de clientes, fornecedores, outros 

terceiros, bancos, advogados e juntas de freguesia.

Artigo 56.º

Unidade de Gestão do Património (UGP)

1 — Constitui missão da Unidade de Gestão do Património (UGP), assegurar os (i) registos, a 
gestão e controlo centralizado, de todo o património municipal, em todo o processo de inventário, 
registo e gestão do património, com responsabilidades partilhadas em diversas Unidades Orgânicas, 
com o objetivo de assegurar um adequado grau de conservação, que permita a sua utilização para 
os fins do seu objeto, (ii) procedimentos relativos aos arrendamentos de património, à exceção 
da habitação social ou de utilização Municipal, (iii) procedimentos de gestão de controlo regular 
mensal dos recebimentos em aberto, reportando ao seu superior hierárquico os valores e ações 
de cobrança efetiva.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UGP, nomeadamente, as seguintes:

a) Programar o apoio técnico necessário à otimização do registo, inventariação, gestão, con-
servação, valorização e rentabilização do património imobiliário e fundiário municipal, ou seja, de 
ativo fixos tangíveis e Propriedade de Investimento, em articulação e partilha de responsabilidades 
com as demais unidades e subunidades organizacionais utilizadoras dos mesmos ou com compe-
tências técnicas fundamentais à identificação do património;

b) Gerir e administrar o património imóvel municipal, com exceção ao património afeto a 
habitação municipal, assegurando a sua conservação, manutenção e valorização, sem prejuízo 
do fixado no âmbito dos espaços verdes municipais;

c) Efetuar os procedimentos necessários à aquisição, oneração e a alienação de ativos imó-
veis, promovendo a sua avaliação;

d) Colaborar na preparação de contratos e protocolos com incidência patrimonial, através da 
verificação do cumprimento das condições jurídicas e económicas;
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e) Proceder a instrução dos procedimentos relativos a arrendamentos de património municipal, 
não destinados a habitação social, bem como proceder a gestão dos respetivos contratos;

f) Preparar e propor a constituição, modificação ou extinção de direitos sobre património imobi-
liário do domínio público ou privado municipal, assegurando a condução dos respetivos processos;

g) Apoiar na elaboração de estudos e trabalhos de suporte, nomeadamente um estudo global de 
caráter anual, com especial incidência na identificação dos melhores usos e ocupações da proprie-
dade municipal e da sua avaliação de mercado, fornecendo informações relevantes que sustentem a 
elaboração de propostas de alienação, aquisição, constituição de direitos de superfície, valorização, 
concessão ou qualquer outra operação patrimonial necessária à boa melhor gestão do património imóvel;

h) Preparar e propor de modo formal, todas as ações de suporte à constituição, modificação ou 
oneração de direitos sobre a propriedade imobiliária e fundiária, contratos de permuta, constituição 
de direitos de superfície ou concessão do domínio público;

i) Definir os principais critérios, princípios e métodos de avaliação, registo e valorização dos 
diferentes tipos de patrimónios, assegurando o alinhamento dos mesmos em termos de registo nos 
sistemas contabilísticos em vigor;

j) Manter e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais, promovendo a cultura 
de serviço partilhado numa ótica de eficácia e eficiência;

k) Elaborar e manter atualizado o Regulamento de Inventário e Cadastro do Município e o 
Manual de Procedimentos no âmbito da Gestão de Bens Móveis;

l) Analisar, controlar e registar o património móvel, imóvel e em curso, do Município;
m) Garantir a coerência entre o registo dos imóveis no inventário e nas restantes áreas, nomea-

damente roteiro e cartografia;
n) Elaborar anualmente a listagem de bens imóveis a segurar, com a respetiva atualização 

de valorização;
o) Efetuar a verificação física de todos os bens móveis do Município e respetiva etiquetagem, 

de forma a manter sempre identificados;
p) Analisar e registar contabilisticamente os ativos fixos tangíveis que não geram movimento 

financeiro;
q) Analisar e articular com as Unidades Orgânicas gestoras das obras municipais (obras, habi-

tação, ambiente e educação), a correta inventariação das intervenções em património municipal;
r) Proceder ao abate contabilístico dos bens do ativo indicados pelos serviços responsáveis pelos 

mesmos, após autorização da entidade competente e comunicação à administração tributária;
s) Registar os bens do ativo doados aceites pelo Executivo Municipal;
t) Executar os procedimentos de parametrização e verificação da Base de Dados de Gestão 

de Património, nomeadamente a interligação com o SNC -AP;
u) Acompanhar e controlar o registo contabilístico das obras municipais por administração direta;
v) Executar as ações e operações necessárias à reconciliação periódica do património muni-

cipal físico com o registado na contabilidade;
w) Processar e registar, trimestralmente ou com outra regularidade definida, as depreciações/

amortizações;
x) Apurar e registar contabilisticamente o valor das mais e menos valias;
y) Elaborar resposta a inquéritos no âmbito dos Ativos Fixos;
z) Elaborar os Mapas do Ativo Fixo Tangível, Intangível e Propriedades de Investimento para 

a prestação de contas do Município;
aa) Preparar toda a informação necessária, no âmbito da área, à prestação de contas individual 

e consolidada, semestral e anual;
bb) Emitir as rendas dos imóveis, com exceção do património afeto à habitação municipal.

3 — No âmbito do apoio administrativo e técnico, são ainda competência da UGP, nomeada-
mente, as seguintes:

a) Assegurar as funções administrativas da respetiva Unidade e da DCPM, nomeadamente, o 
atendimento presencial e telefónico, o estabelecimento de comunicações internas e externas, e o 
respetivo agendamento de reuniões, deslocações e compromissos, bem como a receção, registo, 
encaminhamento e arquivo do expediente diário;
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b) Apreciar e informar sobre a viabilidade de solicitações externas e internas, relativas ao 
património municipal construído;

c) Registar todas as pretensões e compromissos de frações e terrenos municipais;
d) Participar nas vistorias de receção de operações urbanísticas, provisórias/definitivas, nos 

casos em que haja cedências a integrar no domínio municipal;
e) Zelar pelo património municipal e sob gestão/controlo municipal;
f) Verificar, in loco, o Património Imóvel Municipal (PIM);
g) Atualizar o Roteiro PIM e ficheiros fotográficos respeitantes às propriedades municipais e 

sob controlo/gestão municipal;
h) Produzir informação de alerta sempre que se verifique desconformidade entre a realidade 

e a informação detida na Unidade;
i) Promover a tramitação necessária a garantir a conservação, manutenção e valorização do 

PIM, sem prejuízo do fixado no âmbito das competências do Departamento do Ambiente (DA);
j) Promover a articulação com a Cartografia, sempre que necessário;
k) Assegurar a gestão e participação nos condomínios dos edifícios que tenham frações muni-

cipais, exceto em habitação municipal;
l) Assegurar a gestão do chaveiro de todas as instalações municipais desocupadas.

Artigo 57.º

Divisão de Gestão Financeira (DGF)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão Financeira (DGF), proceder ao devido registo 
contabilístico das operações de natureza orçamental de receita e despesa, assim como os rendi-
mentos e despesas inerentes a essas operações, garantindo a regularidade das operações, em 
conformidade com a legislação em vigor.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGF, nomeadamente, as seguintes:

a) Realizar os procedimentos necessários à constituição de rendimentos e à arrecadação de 
receitas municipais, sob a sua responsabilidade, verificando o cumprimento dos requisitos legais 
e normas internas;

b) Analisar periodicamente, de modo mensal, com o apoio das demais Unidades Orgânicas 
competentes, todos os créditos ao Município;

c) Assegurar a regularidade das operações contabilísticas, fazendo cumprir os requisitos legais 
e procedimentos internos para a realização da despesa;

d) Proceder ao apuramento dos valores a entregar ao Estado e outras entidades, decorrentes 
das obrigações de natureza contributiva e fiscal do Município;

e) Assegurar o arquivo dos documentos de receita e despesa, em conformidade com as nor-
mas estabelecidas;

f) Assegurar, com as demais Unidades Orgânicas competentes, a atualização da base de dados 
de fornecedores, nomeadamente aspetos dos dados mestres fiscais, bancários, pessoais/firmas, 
comerciais (preços, produtos/serviços), satisfação, etc.;

g) Proceder ao controlo dos fundos disponíveis.

3 — No âmbito do Apoio Técnico e Administrativo, são competências da DGF, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Prestar apoio administrativo à Divisão, efetuando a triagem do Expediente para o Chefe 
de Divisão, emitindo ofícios e informações, garantindo a atualização da agenda e contactos tele-
fónicos;

b) Assegurar o registo e movimentação de todos os documentos na aplicação informática de 
registo documental;

c) Proceder à análise dos juros de mora cobrados pelos fornecedores;
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d) Contabilizar e registar as cauções efetuadas na forma documental, nomeadamente, as 
prestadas por garantia bancária e seguro caução, incluído a libertação das mesmas;

e) Elaborar o plano de pagamentos, exceto de fornecedores, assegurando o controlo dos 
pagamentos em atraso de acordo com a legislação em vigor;

f) Proceder à análise, preparação da informação, tratamento contabilístico e controlo dos 
contratos de “factoring” e acordos de pagamento;

g) Analisar, controlar e verificar processos relativos a penhoras, insolvências, expropriações, 
à exceção de penhoras de vencimentos;

h) Proceder ao registo contabilístico de todos os subsídios e transferências da despesa, em 
conformidade com a legislação em vigor;

i) Participar na instrução de processos de despesa sujeitos a visto do Tribunal de Contas;
j) Proceder à devida verificação, validação e correção dos documentos na aplicação SNC -AP, 

em termos de totalidade e exatidão;
k) Participar na elaboração e execução do Quadro de Avaliação e Responsabilização (QUAR) 

da respetiva Unidade Orgânica, garantindo, também, a prestação de informação;
l) Colaborar na prestação de informação, visando garantir o controlo de todos os pagamentos 

em atraso;
m) No âmbito da prestação de informação, emitir e validar as Declarações previstas na Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), nomeadamente aquando da prestação 
de contas.

4 — No âmbito da Gestão e Controlo Orçamental, são competências da DGF, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Proceder à classificação e o registo de todos os compromisso de todas as despesas, e 
verificar o cumprimento dos requisitos legais e internos;

b) Verificar e controlar os compromissos relativos aos contratos assinados, articulando sempre 
que necessário com as outras áreas financeiras, com o serviço responsável pelas aquisições, e 
com os serviços responsáveis pela execução;

c) Analisar, classificar e registar contabilisticamente as receitas municipais, incluindo as ope-
rações de tesouraria, verificando o cumprimento dos requisitos legais e internos, nomeadamente 
se a quantidade e valor as receitas registadas nos postos avançados, diariamente conciliam com 
os saldos dos registos da UTB;

d) Assegurar o atendimento ao público, telefónico e presencial, no âmbito da arrecadação 
das receitas municipais que não sejam responsabilidade dos outros serviços emissores de receita;

e) Analisar e verificar todos os documentos de receita relativos à receita arrecadada nos ser-
viços emissores de receita/postos de cobrança;

f) Assegurar a integrar de todos os ficheiros relativos aos pagamentos por Multibanco nas 
aplicações informáticas das Rendas e Educação, e proceder à sua reconciliação em termos de 
quantidade de transações e valores totais;

g) Assegurar o controlo dos recebimentos em atraso, emitindo mapa/relatório aos seus superior 
hierárquico;

h) Proceder a todos os registos e ao controlo dos Fundos de Maneio, em conformidade com 
o Regulamento aprovado;

i) Apurar os valores a entregar ao Estado e outras entidades, decorrentes das obrigações 
de natureza contributiva e fiscal do Município, incluindo operações de tesouraria e emissão dos 
respetivos documentos;

j) Contabilizar e registar todas as cauções prestadas em espécie (dinheiro/cheques) através 
de guia de receita;

k) Verificar todos os processos de despesa para pagamento, relativos a transferências, subsí-
dios e outros sem faturação associada, em conformidade com as normas estabelecidas e legislação 
em vigor;

l) Emitir e conferir todas as ordens de pagamento, exceto de fornecedores, em conformidade 
com o plano de pagamentos aprovado;
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m) Emitir as ordens de pagamento e documentos de receita associados ao processamento 
dos vencimentos e proceder à sua conferência;

n) Assegurar o registo e movimentação de todos os documentos na aplicação informática de 
registo documental;

o) Emitir e enviar as declarações de IRS para efeitos fiscais;
p) Proceder à conferência diária e mensal dos mapas de natureza orçamental da receita e da 

despesa, bem como dos mapas emitidos pela Tesouraria Municipal;
q) Providenciar e controlar os pedidos dos documentos de receita arquivados para consulta 

de outros serviços e pela auditoria interna e externa;
r) Proceder aos pedidos dos documentos de receita entregues no arquivo geral e respetivo 

controlo;
s) Proceder ao arquivo dos documentos de receita emitida e arrecadada nos diversos serviços 

emissores de receita, para posterior envio ao arquivo geral;
t) Proceder à prestação de contas da contabilidade orçamental, apresentando os respetivos 

mapas de suporte, de acordo com a respetiva norma aplicável.

5 — No âmbito da Faturação, são competências da DGF, nomeadamente, as seguintes:

a) Registar a faturação em receção e conferência, aquando do seu recebimento, em confor-
midade com as normas estabelecidas e com a legislação em vigor;

b) Verificar, registar e controlar a faturação de todos os empreiteiros, nomeadamente, da 
existência da receção do ativo, bem ou serviços por parte da CMLRS, e efetuar as diligências 
necessárias à sua confirmação por parte das outras Unidades Orgânicas;

c) Efetuar as devidas correções, decorrentes da análise e controlo do registo da faturação;
d) Proceder ao atendimento telefónico e presencial dos fornecedores, relativo à faturação sob 

a sua responsabilidade;
e) Analisar e informar relativamente às contas correntes de fornecedores, sempre que exista 

essa necessidade;
f) Proceder ao controlo da faturação em receção e conferência, propondo as necessárias 

medidas de correção;
g) Assegurar o registo e movimentação de todos documentos na aplicação informática de 

registo documental;
h) Preparar os processos com faturação associada para pagamento, em conformidade com 

as normas estabelecidas e legislação em vigor;
i) Colaborar no controlo dos pagamentos em atraso na parte relativa à faturação de fornecedores;
j) Assegurar, aquando da prestação de contas, que toda a faturação está devidamente registada 

na contabilidade orçamental, e informar e diligenciar pelo registo da restante faturação;
k) Elaborar o plano de pagamentos de fornecedores, de acordo com a política de pagamentos 

em vigor;
l) Emitir e conferir as ordens de pagamento de fornecedores, emitidas em conformidade com 

o plano de pagamentos aprovado, e apresentar as exceções identificadas ao seu responsável 
hierárquico superior;

m) Providenciar e controlar os pedidos dos documentos de despesa arquivados para consulta 
de outros serviços e pela auditoria interna e externa;

n) Preparar os documentos de despesa para posterior envio ao arquivo geral;
o) Proceder ao arquivo dos documentos de despesa, físico e digital;
p) Proceder aos pedidos dos documentos de despesa entregues no arquivo geral e respetivo 

controlo.

Artigo 58.º

Unidade de Tesouraria e Bancos (UTB)

1 — Constitui missão da Unidade de Tesouraria e Bancos (UTB), assegurar a gestão da 
tesouraria, nomeadamente, o recebimento das guias de receita e o respetivo apuramento da receita 
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cobrada, o controlo das importâncias em caixa e bancos, e o efetivo pagamento das ordens de 
pagamento devidamente aprovadas por quem de direito.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UTB, nomeadamente, as seguintes:

a) Efetuar e registar o recebimento de todas as guias de receita;
b) Efetuar junto dos postos de cobrança o apuramento da receita cobrada, e proceder à con-

solidação do seu registo;
c) Controlar as importâncias existentes em caixa, nos termos definidos pelo Regulamento de 

Controlo Interno, e proceder diariamente ao depósito bancário das importâncias excedentárias;
d) Assegurar o controlo das contas correntes com as diferentes instituições bancárias, pelo 

movimento das disponibilidades financeiras do Município;
e) Proceder ao pagamento das «ordens de pagamento», incluídas em plano de pagamento 

aprovado e efetuar os respetivos registos;
f) Elaborar o diário e balancetes da tesouraria, e remetê -los, conjuntamente com os documentos 

de receita e despesa, para a Divisão de Gestão Financeira (DGF).

Artigo 59.º

Divisão de Compras Públicas (DCP)

1 — Constitui missão da Divisão de Compras Públicas (DCP), assegurar de forma eficiente, 
transversal, coordenada e centralizada, todo o processo de Compras, partilhando articuladamente 
com todas as Unidades Orgânicas responsabilidades, o planeamento, a execução e o controlo de 
todos os procedimentos de Bens e Serviços, com o objetivo de aumentar as poupanças financei-
ras e os ganhos na duração e eficácia das compras públicas, incorporando gradualmente critérios 
ambientais, quer na qualificação de operadores económicos, quer na definição de especificações 
ou na definição de critérios sustentáveis de adjudicação.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DCP, a coordenação centralizada de todo 
o processo de compras de todos os procedimentos de bens e serviços, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar uma adequada organização interna na DCP e das pessoas afetas, (i) dos siste-
mas de tecnologias de informação de suporte, (ii) a existência das infraestruturas e meios afetos, 
(iii) a efinição de todo o ciclo de vida do processo de compras públicas, e de padronização de todos 
os documentos de inputs e outputs respetivos;

b) Fomentar e criar de um grupo de trabalho, no âmbito da Estratégia Nacional de Compras 
Públicas Ecológicas, que permita assegurar a incorporação gradual de critérios ambientais, em todas 
as categorias de unidades e subunidades orgânicas, quer na qualificação de operadores económi-
cos, quer na definição de especificações ou na definição de critérios sustentáveis de adjudicação;

c) Assegurar as tarefas relativas à aquisição de bens e serviços necessários à prossecução 
das atividades municipais planeadas e não planeadas, através dos procedimentos adequados para 
o efeito, competindo -lhe nesse âmbito a preparação e consequente tramitação administrativa dos 
respetivos processos;

d) Fomentar o planeamento da aquisição de bens e serviços, triando, quando aplicável, as 
entidades a convidar, e publicitando previamente os concursos públicos a decorrer nos próximos 
12 meses, assente num plano anual de compras de bens e serviços que proporcione condições 
para a definição e aplicação de estratégias de aquisição e o desenvolvimento de negociações, 
promovendo a vertente comercial da função de compras e que asseguram o funcionamento logís-
tico dos serviços municipais e garantam a sua gestão provisional, em detrimento das compras não 
planeadas, ou seja, diminuir de forma profunda a quantidade de ajustes direto realizados;

e) Assegurar, em colaboração e participação das demais Unidades Orgânicas, na atempada 
instrução dos procedimentos contratuais indispensáveis à continuidade da satisfação das necessi-
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dades de bens e serviços do Município, nomeadamente no (i) desenvolvimento de procedimentos 
adaptados às especificidades técnicas e fatores críticos de sucesso de cada categoria de bens e 
serviços, e (ii) adaptados às especificidades de cada Unidade Orgânica beneficiária, (iii) participação 
do Júri dos procedimentos, etc.

f) Definir as medidas de homogeneização, uniformização e racionalização (i) dos bens e dos 
serviços a adquirir, e dos (ii) dos fornecedores e condições de fornecimento, de forma a otimizar o 
número de produtos, bens e serviços, e de fornecedores;

g) Promover a racionalização e contenção da despesa, designadamente quanto às suas des-
pesas de funcionamento e economia, eficiência e eficácia da despesa associada aos contratos de 
aprovisionamento centralizados;

h) Identificar e difundir boas práticas em matéria de contratação pública;
i) Analisar os ofícios do Tribunal de Contas, da IGF, de Auditores, ou outras entidades com-

petentes, as questões relacionadas com a contratação pública de bens e serviços, e responder 
de modo oportuno às respetivas entidades, propondo ao seu superior hierárquico, adicionar as 
alterações adequada aos processos existentes na CMLRS, objeto de recomendação;

j) Elaborar notas informativas para divulgação pelas demais Unidades Orgânicas, acerca de 
matérias relativas às contratações públicas que careçam de esclarecimentos, ou que resultem de 
alterações legislativas;

k) Manter e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais, promovendo a 
cultura de serviço partilhado numa ótica de eficácia e eficiência.

3 — No âmbito do Procurement, são competências da DCP, nomeadamente, as seguintes:

a) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação que potencie a capacidade 
negocial do Município, a eficiência e racionalidade da contratação e da integração das necessidades 
de bens, de serviços e de plataformas tecnológicas para o efeito, nomeadamente, criar base de 
dados/ficheiros de artigos utilizados e fornecedores acreditados, que respondam às necessidades 
e requisitos definidos, contemplando a existência de artigos similares e fornecedores alternativos;

b) Elaborar, para cada exercício económico, o plano dos procedimentos de contratação, e 
propor as medidas que se mostrem adequadas à boa gestão da atividade anual esperada;

c) Assegurar o fornecimento regular de bens e serviços indispensáveis ao normal funciona-
mento dos serviços, isto é, a gestão das compras centralizadas da competência exclusiva desta 
Unidade Orgânica, através de informação interna a remeter aos serviços mencionando a data do 
término dos contratos em vigor, alertando para a necessidade de atempadamente, remeterem a 
informação indispensável para lançamento de novo procedimento;

d) Prestar esclarecimentos telefónicos quando solicitado pelo serviço requisitante, na emissão 
de Requisições Internas;

e) Realizar a triagem diária das Requisições Internas autorizadas, referentes a novas aquisições 
de bens e serviços;

f) Realizar a triagem dos documentos rececionados em WebDoc para processos de compras;
g) Validar a conformidade dos elementos obrigatórios que devem constar na informação emitida 

pelos serviços requisitantes para a elaboração do Pedido de Aquisição (PAQ) e início do procedi-
mento aquisitivo, e que, na sua falta, cuida pela obtenção da informação relevante à elaboração 
do procedimento em causa;

h) Analisar a conformidade da informação oriunda das diversas Unidades Orgânicas e verificar 
a adequabilidade da sua inserção nas peças do procedimento e que, na falta desta, cuida pela 
obtenção de informação relevante à elaboração do procedimento em causa;

i) Emitir os Pedidos de Fornecimento de aquisições transversais aos serviços municipais;
j) Emitir os Pedidos de Aquisição (PAQ);
k) Emitir as Propostas de Cabimento (PRC);
l) Proceder à criação dos códigos de artigos e números de obra;
m) Verificar os limites estabelecidos de acordo com o no n.º 2 do artigo 113.º do CCP, no que 

concerne a novas aquisições de bens e serviços a pedido dos serviços requisitantes;
n) Proceder às pesquisas de mercado e à análise de novos fornecedores;
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o) Contactar fornecedores, no âmbito do desenvolvimento dos procedimentos pré -contratuais;
p) Emitir as Notas de Encomenda e/ou Requisições Externas Contabilísticas (RECS), após 

identificação dos(s) adjudicatário(s) e apuramento dos valores respeitantes à execução da despesa 
por parte dos instrutores do processo;

q) Informar os serviços municipais aquando da formalização da Nota de Encomenda e/ou 
Requisições Externas Contabilísticas (RECS);

r) Controlar o saldo dos contratos de fornecimento continuados, sob sua tutela;
s) Realizar o apuramento contabilístico dos valores fornecidos aos serviços requisitantes, 

quando solicitado;
t) Preencher relatórios de contratação ao abrigo de Acordos -Quadro, em aplicações informá-

ticas das entidades agregadoras;
u) Assegurar a informação solicitada por entidades internas/externas (projetos cofinanciados, 

outros) no âmbito dos processos de Contratação Pública;
v) Atualizar a informação das delegações/subdelegações de competências, no âmbito da 

contratação pública (órgão competente para contratar);
w) Assegurar o registo e movimentação de documentos nas respetivas aplicações informáticas.

4 — No âmbito dos Procedimentos de Contratação Pública, são competências da DCP, nomea-
damente, as seguintes:

a) Assegurar, de forma centralizada, a instrução e gestão dos procedimentos pré -contratuais 
de contratação pública de bens e serviços no quadro legal aplicável, em consonância com os prin-
cípios de economia, eficiência, eficácia e sustentabilidade;

b) Implementar e desenvolver os meios adequados e conducentes à utilização da plataforma 
informática nos procedimentos de adjudicação e contratação de bens e serviços;

c) Acompanhar os procedimentos pré -contratuais, elaborando os respetivos documentos para 
comunicação/notificação interna e/ou externa, na vertente processual;

d) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos pré -contratuais, de aquisição e/ou locação 
de bens e aquisição de serviços do Município, sob proposta e colaboração técnica dos serviços 
requisitantes, acautelando as articulações necessárias;

e) Garantir a instrução, gestão e acompanhamento de toda a tramitação dos procedimentos 
pré -contratuais de contratação pública, sob a forma de agrupamento de entidades adjudicantes, 
tendo em conta que o representante do agrupamento é o Município de Loures;

f) Elaborar as peças concursais (p.e. convites, cadernos de encargos, programas de procedi-
mento) inerentes aos vários tipos de procedimentos, previstos no Código dos Contratos Públicos;

g) Elaborar as peças concursais relativas à contratação em regime de avença, tarefa ou con-
sultadoria técnica;

h) Elaborar as peças concursais dos procedimentos relativos à alienação de bens móveis, 
através da venda por Hasta Pública, no quadro legal aplicável;

i) Controlar os diversos prazos procedimentais:

i) Receção e abertura de propostas;
ii) Esclarecimentos, erros e omissões;
iii) Receção dos documentos de habilitação;
iv) Audiência prévia;
v) Publicitação no Diário da República, no JOUE e no portal BaseGov.

j) Gerir os procedimentos pré -contratuais na plataforma eletrónica de contratação pública ou 
através de correio eletrónico;

k) Elaborar e enviar os anúncios a publicar no Diário da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia;

l) Verificar o cumprimento das formalidades legais quanto às propostas recebidas dos diversos 
procedimentos lançados e preparar as mesmas para avaliação do Júri;

m) Verificar a conformidade dos documentos de habilitação;
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n) Assegurar a tramitação dos procedimentos em plataforma eletrónica de contratação 
pública;

o) Assegurar a elaboração das informações sobre diversos assuntos e pareceres jurídicos de 
acordo com as questões suscitadas e pedidos de esclarecimento;

p) Assegurar a elaboração das propostas de esclarecimento e prestar esclarecimentos aos 
concorrentes;

q) Assegurar a tramitação dos Relatórios Preliminares de Análise de Propostas e respetivos 
Relatórios Finais;

r) Analisar os pedidos de cessão da posição contratual, e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação;

s) Informar as demais Unidades Orgânicas aquando da formalização do Contrato;
t) Assegurar o reporte ao Portal BaseGov no âmbito da contratação pública,

5 — No âmbito da Elaboração e Avaliação dos Contratos, são competências da DCP, nomea-
damente, as seguintes:

a) Assegurar a assessoria jurídica no âmbito da contratação pública, na fase de formação dos 
Contratos de Aquisição de Bens e Serviços;

b) Proceder à elaboração e formalização dos Contratos de Aquisição de Bens e Serviços da 
Câmara Municipal de Loures, decorrentes dos procedimentos de contratação conduzidos pela 
Divisão de Compras Públicas (DCP);

c) Apoiar, sempre que solicitado, na elaboração das peças de procedimento do tipo de Concurso 
Público, Concurso Público Internacional, Concurso Público Urgente, Concurso Público Limitado por 
Prévia Qualificação, Acordos -Quadro e Hasta Pública, assim como elaboração das propostas para 
aprovação pelo órgão competente para contratar;

d) Assegurar a revisão das minutas -tipo das peças dos diversos procedimentos, das minutas 
dos relatórios de adjudicação, das minutas dos projetos de decisão e das minutas de notificação 
perante terceiros;

e) Assegurar as funções de Oficial Público, no âmbito dos contratos ao abrigo da Contratação 
Pública.

SECÇÃO IV

Departamento de Administração Geral (DAG)

Artigo 60.º

Departamento de Administração Geral (DAG)

1 — Constitui missão do Departamento de Administração Geral (DAG), assegurar o apoio 
técnico e administrativo à governação municipal, no âmbito (i) da modernização administrativa, 
simplificação e desmaterialização dos processos, (ii) da preservação, consulta, disponibilização 
e divulgação do património documental que se encontre à sua guarda, (iii) da preparação e for-
malização de contratos escritos, com exceção dos respeitantes a recursos humanos e contrata-
ção pública, (iv) do acompanhamento e gestão da execução dos contratos de apoio geral, (v) da 
gestão e controlo da cobrança coerciva das dívidas ao Município, e dos processos de execução 
fiscal, (vi) dos atos notariais e registais e do exercício das funções de Oficial Público nos termos 
legalmente definidos, e (vii) dos atos eleitorais e referendários, bem como secretariar as reuniões 
da Câmara Municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DAG, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estraté-
gias referentes a (i) modernização administrativa, simplificação e desmaterialização dos processos, 
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(ii) preservação, consulta, disponibilização e divulgação do património documental que se encontre 
à sua guarda, (iii) preparação e formalização de contratos escritos, com exceção dos respeitantes 
a recursos humanos e contratação pública, (iv) acompanhamento e gestão da execução dos con-
tratos de apoio geral, (v) gestão dos atos notariais e registais, e do exercício das funções de Oficial 
Público nos termos legalmente definidos, e (vi) gestão dos atos eleitorais e referendários;

b) Planear e assegurar as medidas de simplificação e desmaterialização dos processos e 
procedimentos de modo a agilizar a atividade administrativa, e a tornar a comunicação interna 
fluida, oportuna e racional;

c) Garantir a normalização de documentos -tipo, utilizando normas de referência, incluindo no 
domínio da simplificação da linguagem administrativa;

d) Planear e coordenar os atos eleitorais e referendários, assegurando a atualização da res-
petiva informação;

e) Planear e coordenar os procedimentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal, 
designadamente a elaboração das convocatórias para as reuniões, a receção das propostas para 
deliberação, a elaboração da Ordem do Dia e respetiva divulgação;

f) Assegurar o registo da gestão e operação do expediente geral da Câmara Municipal;
g) Gerir o catálogo de serviços prestados pelo Município, propondo a implementação de 

novos serviços ou melhorias dos existentes, em estreita articulação com as Unidades Orgânicas 
competentes;

h) Garantir o acompanhamento dos contratos municipais, e assegurar o apoio técnico e admi-
nistrativo à sua elaboração.

Artigo 61.º

Divisão de Modernização e Administração Geral (DMAG)

1 — Constitui missão da Divisão de Modernização e Administração Geral (DMAG), (i) assegurar 
a gestão integrada da informação, a simplificação administrativa e a normalização e desmateriali-
zação dos documentos e processos, (ii) a modernização dos procedimentos, a racionalização dos 
circuitos e implementação de referências de qualidade, com vista à redução de custos e aumento 
de eficiência, (iii) efetuar o acompanhamento e gestão da execução dos contratos que suportam 
o funcionamento logístico do Município, e (iv) promover a gestão e controlo da cobrança coerciva 
das dívidas ao Município, nos termos da lei, organizando, gerindo e instruindo os processos de 
execução fiscal e prestando o apoio necessário ao sucesso dos mesmos.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DMAG, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Articular, com os serviços instrutores, a elaboração de projetos de propostas, a submeter 
a deliberação de Câmara no sentido de salvaguardar que estas se encontrem em condições for-
mais de aprovação, nos termos da lei, suprindo eventuais deficiências, solicitando, se necessário, 
informações e elementos adicionais;

b) Elaborar projetos de propostas a submeter ao Executivo Municipal, no âmbito das atribuições 
do Departamento de Administração Geral (DAG);

c) Analisar e dar parecer sobre procedimentos e medidas a adotar decorrentes das alterações 
legislativas, no âmbito das atribuições do Departamento de Administração Geral (DAG);

d) Apoiar juridicamente os atos relativos aos procedimentos administrativos da competência 
da Câmara Municipal, no que respeita à organização dos processos eleitorais;

e) Organizar os procedimentos técnicos, de natureza administrativa, relativos aos atos elei-
torais e referendários;

f) Promover o planeamento dos atos eleitorais e referendários, através do levantamento das 
necessidades de materiais, base de dados informática, e disponibilidades financeiras para paga-
mento da compensação aos membros de mesa;

g) Organizar e manter atualizada informação relativa aos atos eleitorais e referendários;
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h) Assegurar a receção e divulgação da documentação das entidades competentes referentes 
ao recenseamento eleitoral, processos eleitorais e referendários;

i) Assegurar o apoio administrativo aos atos de instalação dos Órgãos Municipais;
j) Garantir os procedimentos necessários ao funcionamento da Câmara Municipal, designa-

damente, a elaboração das convocatórias para as Reuniões da Câmara, a receção das propostas 
para deliberação, a elaboração da Ordem do Dia e sua divulgação;

k) Coordenar, organizar, registar e numerar as propostas enviadas para agendamento;
l) Assegurar o apoio administrativo direto às Reuniões da Câmara;
m) Anotar e enviar, ao Gabinete de Apoio à Presidência, os pedidos de informação apresen-

tados no decurso das reuniões pelos membros da Câmara Municipal;
n) Elaborar Minutas e Atas das respetivas Reuniões da Câmara;
o) Elaborar Editais e emitir Certidões das deliberações tomadas pela Câmara Municipal;
p) Promover a publicitação obrigatória das deliberações da Câmara Municipal, nos termos legais;
q) Remeter à Assembleia Municipal as deliberações em matérias que, nos termos legais, 

careçam da aprovação ou conhecimento daquele Órgão;
r) Promover a comunicação das deliberações da Câmara Municipal aos respetivos destinatários, 

com exceção das referentes aos procedimentos instruídos pelas Unidades Orgânicas;
s) Organizar e manter atualizada informação relativa à composição, competências e funções da 

Câmara Municipal e respetivos membros, bem como dos órgãos e entidades em que estes participam;
t) Transmitir à Unidade Orgânica competente, a informação necessária ao processamento das 

senhas de presença devidas aos membros da Câmara Municipal;
u) Centralizar a receção e promover o encaminhamento, para as Unidades Orgânicas competen-

tes, dos pedidos de inscrição dos interessados para intervenção nas Reuniões da Câmara Municipal;
v) Efetuar a gestão da execução da generalidade dos contratos que suportam o funcionamento 

logístico do Município, nomeadamente os de limpeza e vigilância das instalações municipais, forne-
cimento de gás natural, saneamento, recolha e tratamento de efluentes, fornecimento de água, com 
exceção dos relativos a fornecimentos de água em bairros sociais e zonas verdes, arrendamento 
de instalações necessárias ao funcionamento dos serviços municipais, prestação do serviço de 
seguros, através do exercício das seguintes competências:

i) Promover o planeamento das aquisições, em articulação com as Unidades Orgânicas res-
petivas, através do levantamento das necessidades de contratação;

ii) Participar na elaboração e preparação dos documentos pré -contratuais, daqueles contratos, 
junto da Divisão de Compras Públicas (DCP), nomeadamente, como um dos elementos do Júri e ou 
na definição das especificações técnicas qualitativas e quantitativas dos fornecedores, dos bens e 
serviços logísticos de base ao funcionamento do MLRS, nomeadamente de (i) fornecimento de gás 
natural, (ii) saneamento, recolha e tratamento de efluentes, (iii) fornecimento de água, com exceção 
dos relativos a fornecimentos de água em bairros sociais e zonas verdes, (iv) arrendamento de instala-
ções necessárias ao funcionamento de serviços municipais, (v) prestação do serviço de seguros, etc.;

iii) Garantir o cumprimento da execução dos contratos celebrados, e dos respetivos documentos 
normativos internos, que definam regras de utilização, designadamente de utilização de equipamen-
tos de suporte;

iv) Avaliar o cumprimento da execução dos contratos e efetuar o tratamento administrativo da 
informação inerente à prestação dos serviços contratados, nomeadamente depois de verificada a 
efetiva e adequada prestação dos serviços contratualizados e promover a consequente apresen-
tação de propostas de pagamento;

v) Organizar e manter atualizada a informação relativa à contratação, designadamente forne-
cedores, objeto, prazos e despesa associada;

vi) Assegurar a gestão dos contratos de caráter geral que não se encontrem sob a gestão de 
outras Unidades Orgânicas.

w) Assegurar a gestão das portarias e do acesso aos equipamentos e instalações municipais, 
desde que os mesmos não sejam efetuados diretamente pelas Unidades Orgânicas que realizam 
a respetiva gestão;
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x) Assegurar o apoio logístico ao funcionamento dos serviços municipais, e gerir os recursos 
humanos afetos;

y) Assegurar a gestão e operação do expediente geral da Câmara Municipal, por meio da 
receção, registo e encaminhamento, através do Sistema de Gestão Documental, para as respetivas 
unidades orgânicas e o envio de ofícios e outros documentos municipais;

z) Assegurar a gestão do expediente e da distribuição da documentação de caráter geral;
aa) Rececionar e gerir a correspondência recebida, entregue presencialmente, ou remetida 

através do serviço postal, endereço eletrónico ou telefax;
bb) Analisar, efetuar a triagem, registar, digitalizar e remeter a correspondência recebida, em 

suporte papel ou digital, às Unidades Orgânicas, bem como efetuar a verificação e remessa da 
correspondência expedida;

cc) Efetuar o registo e difusão de despachos e outros documentos de caráter genérico;
dd) Assegurar a definição e a gestão de políticas e procedimentos relativos a endereços ele-

trónicos e telefax geral do Município;
ee) Coordenar, acompanhar e monitorizar o Sistema de Gestão Documental de acordo com 

o respetivo normativo técnico, bem como promover, em articulação com as Unidades Orgânicas 
a gestão integrada da informação, a simplificação administrativa e a normalização e desmateria-
lização dos documentos e processos, a modernização dos procedimentos, a racionalização dos 
circuitos e implementação de referências de qualidade, com vista à redução de custos e aumento 
de eficiência, bem como a celeridade no exercício de funções;

ff) Garantir o cumprimento dos contratos de serviços postais celebrados e dos respetivos 
documentos internos orientadores da atividade;

gg) Efetuar o tratamento administrativo da informação inerente à prestação de serviços, 
nomea damente depois de verificada a efetiva e adequada prestação dos serviços contratualizados 
e promover a consequente apresentação de proposta de pagamento;

hh) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais 
inerentes à prestação de serviços;

ii) Promover a cobrança coerciva das dívidas ao Município, nos termos da lei, organizando, 
gerindo e instruindo os processos de execução fiscal e prestando o apoio necessário ao trabalhador 
designado como responsável pelo serviço de execução fiscal;

jj) Assegurar o cumprimento do protocolo celebrado entre o Município e a Autoridade Tributária 
referente à cobrança de dívidas coercivas, de competência municipal.

Artigo 62.º
Divisão de Património Documental e Apoio Técnico (DPDAT)

1 — Constitui missão da Divisão de Património Documental e Apoio Técnico (DPDAT), assegurar 
a preservação, consulta, disponibilização e divulgação do património documental que se encontre 
à sua guarda, prestar apoio técnico nos atos notariais e registais e no exercício das funções de 
Oficial Público, preparar e formalizar os contratos escritos, com exceção dos respeitantes a recursos 
humanos e contratação pública.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni dades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DPDAT, nomeadamente, as seguintes:

a) Desenvolver os procedimentos, de caráter geral, relativos à obtenção de serviços junto de 
cartórios notariais e conservatórias visando a outorga de instrumentos públicos e apoio na prepa-
ração dos respetivos atos notariais e registais;

b) Prestar o apoio técnico e administrativo necessário ao exercício das funções de Oficial 
Público;

c) Preparar e formalizar contratos escritos, com exceção dos relativos a contratação pública e 
recursos humanos, nomeadamente os contratos de arrendamento, de adesão aos processos de recon-
versão urbanística, os contratos de utilização de imóveis municipais, os contratos -programa, os contratos 
de natureza urbanística, nomeadamente contratos de urbanização e de contratos de cooperação ou 
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concessão do domínio municipal a moradores, no âmbito de loteamentos e urbanizações, entre outros, 
assegurando o cumprimento das decisões dos órgãos municipais competentes na matéria;

d) Assegurar, com a colaboração das Unidades Orgânicas envolvidas, todos os procedimentos 
administrativos e formalidades necessárias à instrução dos processos a remeter ao Tribunal de Con-
tas, ou a outras entidades externas competentes, em matéria de fiscalização prévia ou concomitante;

e) Instruir os procedimentos prévios relativos à formalização dos contratos de arrendamento 
destinados a serviços municipais;

f) Instruir, a solicitação das Unidades Orgânicas, todos os procedimentos administrativos e 
formalidades legalmente exigidas relativas à publicação da declaração de utilidade pública para 
efeitos de expropriação de bens imóveis, até à remessa para Tribunal;

g) Promover, perante as entidades competentes, designadamente as Conservatórias do Registo 
Predial, a realização dos registos nos termos legais;

h) Propor normas de implementação de procedimentos de trabalho e normalização de conteú-
dos de documentos, bem como medidas sobre a utilização da gestão documental;

i) Proceder à gestão, controlo e disponibilização do arquivo municipal;
j) Efetuar o atendimento dos utilizadores do serviço de arquivo, de acordo com os requisitos 

e procedimentos definidos;
k) Organizar, tratar e conservar o arquivo do Município, em condições que garantam a sua 

integridade e segurança, pela transferência de suporte, de acordo com as normas nacionais e 
internacionais;

l) Assegurar o acesso e a continuidade do arquivo documental e à informação;
m) Definir e promover a divulgação, junto das Unidades Orgânicas, das regras e princípios a 

observar no tratamento da gestão integrada da informação, em estreita articulação com a Divisão 
de Inovação, Tecnologia e Comunicações (DITC);

n) Criar instrumentos de descrição, que facilitem o acesso à informação, a nível interno e 
externo;

o) Avaliar e selecionar a documentação incorporada garantindo a aplicação da legislação em vigor;
p) Propor a eliminação de documentação, de acordo com a legislação em vigor, em articulação 

com as Unidades Orgânicas produtoras;
q) Propor e aplicar a regulamentação arquivística, nomeadamente, no que se refere ao acesso 

aos documentos, em condições adequadas de acessibilidade e segurança;
r) Definir e promover a divulgação das regras e princípios a observar na produção e gestão 

integrada da informação por parte das Unidades Orgânicas;
s) Promover a realização de ações de esclarecimentos para os trabalhadores municipais, sobre 

os procedimentos a adotar na gestão da informação documental;
t) Prestar apoio técnico a entidades externas, sempre que esteja em causa a preservação do 

património documental com interesse histórico para o Município;
u) Promover ações de estudo, investigação e divulgação da documentação existente, com o 

objetivo de promover o conhecimento do acervo que integra o arquivo municipal;
v) Realizar as demais tarefas de organização e funcionamento do arquivo municipal, de acordo 

com as normas vigentes, as regras aplicáveis e as boas práticas.

SECÇÃO V

Departamento de Governação e Transferência de Competências (DGTC)

Artigo 63.º

Departamento de Governação e Transferência de Competências (DGTC)

1 — Constitui missão do Departamento de Governação e Transferência de Competências 
(DGTC), apoiar o Executivo, em (i) avaliar de modo regular e consolidado os impactos, com o obje-
tivo de assegurar a implementação das transferências de competências no Município, em parceria 
com as respetivas Unidades Organizacionais competentes, nomeadamente, em termos de meios, 
recursos, infraestruturas, económicos e financeiros, com o sentido de se assegurar uma adequada 
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solução em parceria com o Governo Central, (ii) definir a estratégia municipal de médio e longo 
prazo, (iii) alavancar e maximizar a promoção e execução e de projetos com apoios de Sistemas 
de Incentivos Comunitários, nomeadamente o Plano de Recuperação e Resiliência — PRR e do 
Portugal 2020, ou Portugal 2030.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DGTC, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica e qualitativa, a (i) avaliar de modo regular e consolidado 
os impactos, assegurando a coordenação global e centralizada, em partilha com as respetivas unida-
des organizacionais competentes, tal como a implementação das transferências de competências no 
Município, nomeadamente, em termos de meios, recursos, infraestruturas, económicos e financeiros, 
com o objetivo de se assegurar uma adequada solução com o Governo Central, (ii) coordenar a 
definição da estratégia municipal de médio e longo prazo, (iii) alavancar e maximizar a promoção 
e execução e de projetos com apoios de Sistemas de Incentivos Comunitários, nomeadamente, o 
Plano de Recuperação e Resiliência — PRR e do Portugal 2020 e ou Portugal 2030;

b) Assegurar o apoio técnico, administrativo e de controlo necessário, ao Presidente da Câmara 
Municipal, nos termos e no âmbito por ele definidos, com vista a garantir um adequado desempenho 
da atividade da CMLRS;

c) Apoiar as Direções Municipais a liderar a conceção técnica, na definição e na implemen-
tação de um sistema de informação de Governação Global da CMLRS, em parceria com todas 
categorias de unidade representativas das competências da CMLRS, tipo “tableaux de bord” ou 
“balanced scorecard”, onde se identifiquem os objetivos estratégicos a atingir, tais como os respe-
tivos indicadores de desempenho por Unidades Organizacionais ou por Processo, que permita ao 
Executivo avaliar e acompanhar o desempenho, de modo regular, por exemplo, semestral, trimestral 
ou mensal, face aos objetivo definidos;

d) Acompanhar os projetos e os investimentos de impacto estratégico para o desenvolvimento 
do Concelho, juntamente com as demais Unidades Orgânicas competentes;

e) Coordenar a articular com os diferentes serviços municipais a execução dos procedimentos 
administrativos, os atos e as operações materiais necessários à concretização do processo de 
transferência de competências, da Administração Central no Município;

f) Monitorizar o processo de descentralização de competências da Administração Central no 
Município, bem como o desenvolvimento e a evolução das competências transferidas, propondo a 
adoção das medidas que se mostrem necessárias ao seu pleno exercício;

g) Assegurar a coordenação centralizada da execução de relatórios relativos às transferências 
de competências, a elaborar pelas respetivas unidades organizacionais competentes, que eviden-
ciem, nomeadamente, o desenvolvimento e a evolução das competências transferidas, a gestão de 
processos e restante informação integrada no âmbito da transferência das novas competências, a 
referir, os meios, os recursos, as infraestruturas, e os aspetos económicos e financeiros envolvidos;

h) Representar o Município em todas as unidades externas de acompanhamento em matéria 
de descentralização de competências da Administração Central no Município.

Artigo 64.º

Unidade de Planeamento Estratégico (UPE)

1 — Constitui missão da UPE, apoiar o Executivo, centralizando e coordenando, (i) a elaboração 
e definição da Estratégia de Médio e Longo Prazo para o Concelho de Loures, que permita colocar 
Loures num patamar único de desenvolvimento integrado da sua economia local, que assegure 
os bem estar de todas as Pessoas residentes, (ii) o desenvolvimento de um Plano Integrado de 
Recursos indutores do desenvolvimento sustentável do Concelho de Loures, (iii) a definição e fun-
damentação do Cálculo de Impostos Locais, Preços e Taxas, (iv) estimar a previsão da procura de 
Serviços por parte das Pessoas no curto, médio e longo prazo, com a com a participação e partilha 
das respetivas responsabilidades com as unidades organizacionais competentes.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UPE, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a centralização do processo e coordenação, (i) da elaboração e definição da 
Estratégia de Médio e Longo Prazo para o Concelho de Loures, que permita colocar Loures num 
patamar único de desenvolvimento integrado da sua economia local, que assegure os bem -estar de 
todas as Pessoas residentes, (ii) do desenvolvimento de um Plano Integrado de Recursos induto-
res do desenvolvimento sustentável do Concelho de Loures, (iii) da definição e fundamentação do 
Cálculo de Impostos Locais, Preços e Taxas, (iv) de estimar a previsão da procura de Serviços por 
parte das Pessoas no curto, médio e longo prazo, (v) do estabelecimento de Alianças Estratégicas, 
(vi) da conceção, desenvolvimento e inovação de novos Serviços às Pessoas, (vii) de pesquisar 
quais são as necessidades de Procura das Pessoas do Concelho;

b) A competência anterior, é executada de modo imperativo, com a participação e partilha das 
respetivas responsabilidades com as Unidades Organizacionais competentes;

c) Promover e realizar as ações necessárias para o planeamento estratégico integrado e 
desenvolvimento do Concelho de Loures de Médio e Longo Prazo;

d) Promover o alinhamento da estratégia municipal com os processos de planeamento externo, 
nomeadamente: planos nacionais de desenvolvimento estratégico, planos regionais e especiais 
de ordenamento do território, planos supramunicipais, projetos e investimentos de infraestruturas 
supramunicipais, garantindo a articulação com as diferentes tutelas envolvidas;

e) Apoiar o Diretor do Departamento, na execução da centralização e promoção de toda a 
informação estatística referente aos indicadores de resultados dos diversos serviços, de acordo 
com os planos e objetivos estratégicos municipais;

f) Articular com as respetivas Unidades Orgânicas o planeamento e gestão das Cartas: educa-
tiva, equipamentos sociais, cultural, desportiva e outras consideradas relevantes para a atividade 
municipal;

g) Promover o alinhamento dos projetos municipais com a estratégia municipal, assim como 
elaborar parecer sobre as propostas de orçamento anual e articular com a estratégia municipal;

h) Apoiar a Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento (DFEIF), na defini-
ção de uma estratégia de gestão dos fundos comunitários e instrumentos de financiamento externo 
para o Município.

Artigo 65.º

Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento (DFEIF)

1 — Constitui missão da Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento 
(DFEIF), assegurar (i) a implementação das orientações estratégicas de investimento apresentadas 
pelo Município, (ii) identificação formal de todas as oportunidades de captação de Fundos Externos 
(Europeus, Internacionais ou Nacionais), (iii) avaliar a viabilidade das oportunidades em parceria 
com as respetivas unidades orgânicas das competências especificas dos investimentos, e propor 
ao executivo e implementação das que acrescentam valor para Loures, (iv) a definição, elaboração 
e submissão de projetos de candidaturas referentes à captação de fundos e instrumentos de finan-
ciamento, (v) o acompanhamento da execução do projeto, nas suas vertentes, física e financeira, 
até à preparação dos respetivos pedidos de reembolso, até ao saldo final do investimento.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Munici-
pais, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subuni dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DFEIF, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica e qualitativa, centralizando o tema e a informação, 
relativa a todo o ciclo de vida do processo da captação de Fundos Externo, nomeadamente, Comuni-
tários (Plano de Recuperação e Resiliência — PRR e do Portugal 2020, ou Portugal 2030, etc.);

b) Identificar de modo formal, de modo regular, p.e. mensal, todas as oportunidades de captação 
de Fundos Externos (Europeus, Internacionais ou Nacionais), e alavancar a sua promoção, em toda 
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a área geográfica do Concelho, possível de objeto de investimento, segregando as mesmas, em 
público (Câmara Municipal, outras Entidades do Setor Empresarial Local e Juntas de Freguesia) e 
privado (p.e. Associações, Microempresas, etc.);

c) Avaliar a viabilidade das oportunidades, em parceria com as respetivas Unidades Orgâ-
nicas das áreas de competências específicas dos investimentos, e propor formalmente, com a 
regularidade mensal, ao executivo e implementação das oportunidades que acrescentam valor 
para Loures;

d) Assegurar a realização e respetiva conformidade legal e técnica de todas candidaturas, da 
CMLRS e do seu setor empresarial local, tal como o preenchimento de todos os formulários das 
candidaturas, em todo o ciclo de vida das mesmas, até aos formulários de pedidos de reembolso/
pagamento das candidaturas aprovadas, de finalização da execução das mesmas;

e) Assegurar a preparação, o acompanhamento e o controlo de candidaturas, junto dos 
demais parceiros estratégicos da CMLRS (microempresas, movimento associativo do Município 
e Freguesias), no âmbito do desenvolvimento integrado das Atividades Económicas e de todo o 
território de Loures;

f) Assegurar o registo documental centralizado de todos os dossiers relativos às respetivas 
candidaturas;

g) Organizar e definir as competências de todas as equipas de parceria e partilha de respon-
sabilidades, em todo o processo e ciclo de vida das candidaturas, desde a equipa avançada/estra-
tégica p.e. em Bruxelas, até às respetivas Unidades Orgânicas da CMLRS com as respetivas áreas 
específicas, Juntas de Freguesia, etc.

CAPÍTULO II

Direção Municipal de Ambiente e Território (DMAT)

Artigo 66.º

Direção Municipal de Ambiente e Território (DMAT)

1 — Constitui a missão da DMAT, (i) apoiar o Executivo Municipal do ponto de vista da quali-
dade técnica, avaliando e confirmando todos os assuntos, informações ou documentos, e (ii) defi-
nir, coordenar e controlar o desempenho do Planeamento dos objetivos estratégicos a atingir, tais 
como os respetivos indicadores de desempenho por Processo ou por Unidades Organizacionais 
que lideram e integram a presente direção.

2 — Integram a Direção Municipal de Ambiente e Território (DMAT), as seguintes Unidades 
Orgânicas e respetivamente o setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade, a 
referir:

a) Departamento de Ambiente (DA):

i) Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA);
ii) Unidade de Implementação da Estrutura Verde Municipal (UIEVM);
iii) Divisão de Gestão de Parques e Floresta (DGPF):

a) Gabinete Técnico Florestal (GTF).

b) Departamento de Logística, Transportes e Oficinas (DLTO):

i) Divisão de Gestão de Transportes (DGT);
ii) Unidade de Oficinas (UO);
iii) Divisão de Logística (DL).

c) Departamento de Planeamento Urbano (DPU):

i) Divisão do Plano Diretor Municipal (DPDM);
ii) Divisão de Estudos e Planeamento Urbano (DEPU).
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d) Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU):

i) Unidade de Administração Urbanística (UAU);
ii) Divisão de Gestão Urbanística (DGU);
iii) Divisão de Fiscalização Urbanística (DFU);
iv) Divisão de Reconversão Urbanística (DRU):

a) Unidade de Reconversão da Zona Este (URZE);
b) Unidade de Reconversão da Zona Oeste (URZO).

v) Unidade de Apoio Técnico Urbanístico (UATU).

e) Departamento de Obras Municipais (DOM):

i) Divisão de Estudos e Projetos (DEP);
ii) Divisão de Equipamentos Municipais (DEM);
iii) Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD);
iv) divisão de Intervenção no Espaço Público (DIEP);
v) Divisão de Gestão da Mobilidade (DGM);
vi) Unidade de Topografia (UT);
vii) Unidade de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas (UCEOP).

3 — São ainda competências da Direção Municipal de Ambiente e Território:

a) Apoiar o Executivo na conceção, implementação e monitorização de estratégias e políticas 
ambientais, de mobilidade, transportes e logística municipal, ordenamento de território e gestão 
urbanística, gestão e manutenção dos equipamentos e infraestruturas municipais, e contratação 
de empreitadas de obras públicas, nomeadamente, através de estudos e projetos de suporte à 
atividade municipal;

b) Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à 
prossecução das atribuições do Município, nos domínios do ambiente e dos serviços públicos 
ambientais e a promoção e valorização de áreas de interesse natural;

c) Assegurar as funções técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução 
das atribuições do Município, nos domínios do ordenamento do território, da reabilitação urbana 
e do urbanismo;

d) Promover e garantir a manutenção e construção de equipamentos, no domínio das infraes-
truturas viárias municipais, espaço público municipal, equipamentos coletivos municipais e edifícios 
municipais, com exceção dos edifícios destinados à habitação social;

e) Promover a eficiência financeira das atividades do Município através da racionalização e 
contenção da despesa, na área da sua atuação, designadamente na centralização da contratação de 
empreitadas de obras públicas, gestão dos transportes internos da CMLRS e da logística municipal;

f) Manter e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais, promovendo a cultura 
de serviço partilhado numa ótica de eficácia e eficiência.

SECÇÃO I

Departamento de Ambiente (DA)

Artigo 67.º

Departamento de Ambiente (DA)

1 — Constitui missão do Departamento de Ambiente (DA), assegurar (i) os serviços públicos 
ambientais, nomeadamente a limpeza urbana e gestão dos cemitérios e crematórios municipais, 
(ii) a implementação da estrutura verde municipal, e (iii) a gestão dos parques e floresta, e a defesa 
contra incêndios, bem como (iv) a gestão do gabinete técnico florestal.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DA, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação das políticas e estraté-
gias referentes a (i) limpeza das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal, (ii) gestão dos 
Cemitérios e Crematórios Municipais, (iii) gestão das intervenções em linhas de água, desmatação, 
desassoreamento, limpeza, recolha de resíduos em domínio público hídrico, (iv) implementação 
da estrutura verde municipal, (v) gestão dos parques e floresta, e a defesa contra incêndios, bem 
como (vi) a gestão do gabinete técnico florestal;

b) Assegurar a concretização das políticas e estratégias estabelecidas para a gestão, manu-
tenção, conservação e criação de espaços verdes e parques municipais;

c) Proceder à análise, definir e assegurar medidas incrementadoras da cremação, bem como 
propor a ampliação e/ou construção de outras infraestruturas cemiteriais;

d) Colaborar com as Unidades Orgânicas competentes, na elaboração de estudos económico-
-financeiros que sustentem a opção de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas 
de intervenção e na elaboração de documentos necessários ao lançamento de procedimentos de 
contratação, bem como prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das 
decisões de adjudicação;

e) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime de outsourcing, sob a 
sua competência.

Artigo 68.º

Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA)

1 — Constitui missão da Divisão de Serviços Públicos Ambientais (DSPA), assegurar a limpeza 
das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal, bem como, a gestão integrada das linhas 
de água, dos cemitérios e crematórios municipais.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DSPA, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a limpeza das vias e outros espaços públicos sob gestão municipal;
b) Gerir e planear a cedência de equipamento mecânico no âmbito da limpeza de vias e outros 

espaços públicos municipais;
c) Assegurar as operações especiais de limpeza pública em eventos municipais ou apoiados 

pelo Município;
d) Garantir o apoio técnico e intervenções necessárias em situações de acidente grave, catás-

trofe ou quando a ocorrência assim o justifique, em estreita articulação com o Serviço Municipal 
de Proteção Civil;

e) Atuar em situações de emergência e de risco para a saúde pública em estreita cooperação 
com a Autoridade de Saúde;

f) Programar, organizar e executar a gestão integrada das linhas de água garantindo, o esco-
amento fluvial e o bom estado químico, físico, e ecológico das águas, no âmbito da prevenção 
da salvaguarda de pessoas, bens e serviços, promovendo, também, a vigilância ambiental das 
massas de água;

g) Desenvolver estudos e projetos, respetivo planeamento e programação, de valorização 
ambiental e paisagística de linhas de água e litoral ribeirinho;

h) Assegurar a gestão em aglomerado urbano das operações e intervenção de manutenção 
em linhas de água, desmatação, desassoreamento, limpeza, recolha de resíduos em domínio 
público hídrico, incluindo a conservação e manutenção dos seus órgãos hidráulicos com exceção 
de passagens hidráulicas em rodovias e ferrovias;

i) Executar ações de prevenção e de controlo integrado de pragas urbanas e outras espé-
cies nocivas, no espaço público, recorrendo sempre que necessário à cooperação intermunicipal;
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j) Executar ações de prevenção e de controlo integrado de pragas urbanas e/ou outras espé-
cies nocivas, nos edifícios municipais, mercados, escolas e património habitacional municipal, bem 
como outras ações de salvaguarda da saúde pública;

k) Prevenir e corrigir situações de risco para a saúde pública no âmbito da higiene urbana 
e realizar vistorias sanitárias para avaliação e correção de situações de insalubridade, sob a sua 
competência;

l) Promover a vigilância ambiental com a deteção de fatores de risco e efeitos adversos ao 
ambiente, participando às entidades competentes as práticas de ações ambientais incorretas;

m) Planear a gestão do mobiliário urbano destinado à limpeza dos espaços públicos (papeleiras 
e dispensadores de sacos para remoção de dejetos de canídeos), bem como, garantir a manutenção 
destes equipamentos em espaços públicos sob gestão municipal;

n) Assegurar a gestão da frota de viaturas especiais de limpeza urbana atribuídas ao Depar-
tamento, com o apoio da Divisão de Gestão de Transportes (DGT), no âmbito das competências 
de manutenção da frota municipal;

o) Participar nos processos de renovação da frota afeta à limpeza urbana, designadamente 
na elaboração das especificações técnicas dos cadernos de encargos para aquisição de viaturas;

p) Assegurar o saneamento de deposição ilegal de resíduos não urbanos, em espaços públicos, 
garantindo o destino final adequado;

q) Participar na elaboração de projetos de requalificação do espaço público, no que respeita à 
definição dos equipamentos e mobiliário urbano de deposição de resíduos e à criação de condições 
para a progressiva implementação de limpeza mecânica;

r) Assegurar o planeamento e a limpeza de terrenos municipais e proceder à identificação, 
notificação e eventual intervenção coerciva de limpeza nos terrenos urbanos particulares;

s) Promover a execução de campanhas periódicas de informação e sensibilização da popula-
ção para a saúde pública, nomeadamente no que se refere à necessidade do cumprimento dos 
regulamentos e normas referentes a higiene e limpeza urbana.

3 — No âmbito da Gestão e Manutenção dos Cemitérios e Crematórios, são competências da 
DSPA, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a manutenção e gestão administrativa e operacional dos cemitérios e crematórios 
sob jurisdição municipal;

b) Proceder às marcações de inumações/exumações, cremações e trasladações;
c) Proceder à análise da documentação exigida, de acordo com a legislação em vigor, para 

os atos de inumação, exumação, cremação, trasladação e averbamentos;
d) Administrar o funcionamento dos cemitérios e crematórios, a nível das atividades operativas, 

nomeadamente a nível da execução de inumações, exumações e trasladações e de serviços afins 
prestados pelo Município, bem como a limpeza e conservação dos espaços;

e) Garantir os processos relativos ao movimento mortuário, nos seus aspetos técnicos e 
operacionais, nos termos da legislação e regulamentação em vigor, bem como à atualização e 
manutenção do seu registo;

f) Efetuar a receção de taxas devidas ao Município no âmbito da atividade cemiterial, emissão 
de guias de pagamento, depósitos e elaboração de mapas de caixa;

g) Executar medidas incrementadoras da cremação, bem como propor a ampliação e/ou 
construção de outras infraestruturas cemiteriais;

h) Assegurar o registo de inumações, cremações, exumações, trasladações e concessões de 
terrenos dos cemitérios municipais;

i) Articular com os agentes funerários no sentido de garantir o cumprimento das normas cemi-
teriais e crematório;

j) Garantir o cumprimento e aplicação da legislação e regulamentação municipal relativa à 
atividade de cemitérios e crematórios;

k) Participar na elaboração das normas e regulamentos internos respeitantes à gestão dos 
cemitérios e crematórios;
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l) Apoiar a promoção da valorização cultural e patrimonial dos cemitérios em articulação com 
a Divisão do Turismo (DT);

m) Exercer as demais competências que sejam atribuídas por lei ao Município no âmbito dos 
cemitérios.

Artigo 69.º

Unidade de Implementação de Estrutura Verde Municipal (UIEVM)

1 — Constitui missão da Unidade de Implementação de Estrutura Verde Municipal (UEIVM), 
participar ao planeamento, gestão e monitorização da estrutura verde municipal, assegurando a 
criação de novos parques verdes no Concelho de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UEIVM, nomeadamente, as seguintes:

a) Participar no planeamento da estrutura verde do Município, incluindo arborização em meio 
urbano, e acompanhar a sua execução;

b) Participar na elaboração de programas para os novos espaços verdes estruturantes (par-
ques), em articulação com o Departamento de Planeamento Urbano (DPU), o Departamento de 
Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU) e o Departamento de Obras Municipais (DOM);

c) Propor programas para renovação dos parques existentes;
d) Assegurar a criação de novos parques municipais, participando nos respetivos procedimentos 

de contratação e acompanhamento da execução contratual das empreitadas;
e) Apoiar a unidade orgânica competente, nos procedimentos de contratação de empreitadas 

referentes às grandes manutenções e recuperações nos parques existentes;
f) Apoiar as demais Unidades Orgânicas do Departamento de Ambiente (DA) no planeamento 

e acompanhamento da execução contratual de novos projetos e empreitadas.

Artigo 70.º

Divisão de Gestão de Parques e Floresta (DGPF)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão de Parques e Floresta (DGPF), assegurar a ges-
tão, manutenção e conservação, bem como a criação de espaços verdes e parques municipais, e 
assegurar as competências do Município no âmbito florestal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subu-
nidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGPF, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Assegurar a gestão, manutenção e conservação de espaços verdes e parques municipais;
b) Assegurar a execução de obras de manutenção e conservação de espaços verdes e par-

ques municipais;
c) Autorizar a ocupação, dos espaços verdes e parques sob gestão municipal, solicitada por 

entidades externas;
d) Assegurar a manutenção de espaços verdes integrados em equipamentos sob gestão 

municipal;
e) Participar nas tarefas de planeamento e ordenamento dos espaços rurais do Concelho;
f) Assegurar a gestão, manutenção e conservação dos viveiros municipais;
g) Promover o conhecimento do património natural do Município, através de parcerias com 

instituições académicas e da monitorização de espécies e habitats;
h) Promover a recuperação e valorização do património natural local e desenvolver ações 

específicas de conservação e gestão de espécies e habitats;
i) Promover a salvaguarda e valorização do património paisagístico e dos elementos notáveis 

do património geológico, geomorfológico e paleontológico;
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j) Promover o contacto e a observação da natureza, da sua riqueza e biodiversidade, assim 
como, a promoção do desenvolvimento urbano integrado e sustentável, nos parques municipais;

k) Acompanhar a implementação dos projetos previstos no Programa Municipal de Execução 
no âmbito da defesa da floresta;

l) Coordenar as equipas de sapadores florestais, e articular a sua atividade no âmbito do Dis-
positivo Especial de Combate a Incêndios Rurais;

m) Proceder à notificação para limpeza de terrenos particulares, no âmbito da defesa da 
floresta, e atuar coercivamente, quando necessário, observando todos os procedimentos legais 
inerentes à respetiva intervenção;

n) Centralizar a informação relativa aos incêndios rurais ocorridos no Concelho, em articulação 
com a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;

o) Promover o cumprimento das ações previstas no Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais no território continental;

p) Manter o relacionamento com entidades públicas e privadas no âmbito da Defesa da Floresta 
contra Incêndios;

q) Emitir propostas e pareceres, no âmbito das medidas e ações de Defesa da Floresta contra 
Incêndios;

r) Promover ações de sensibilização das Pessoas, bem como, participar em ações de Formação 
e Treino no âmbito na Defesa da Floresta contra Incêndios;

s) Promover o cabal cumprimento da legislação no âmbito do Sistema de Gestão Integrada de 
Fogos Rurais no território continental, em articulação com as entidades responsáveis;

t) Gerir o parque municipal de cariz florestal;
u) Participar na elaboração de regulamentos e pareceres em matéria florestal;
v) Promover o cumprimento da legislação em vigor no âmbito da constituição e funcionamento 

do Gabinete Técnico Florestal, bem como outras no domínio da prevenção e da defesa da floresta;
w) Promover o processo de florestação do Concelho;
x) Apoiar a promoção, a implementação de estratégias e iniciativas locais de desenvolvimento 

rural do Concelho de Loures, em articulação com as Unidades Orgânicas responsáveis pelas ati-
vidades económicas e turismo;

y) Articular com o Serviço Municipal de Proteção Civil as matérias relacionadas com o Sistema 
de Gestão Integrada de Fogos Rurais, onde se encontra incluída a Comissão Municipal de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais e a atividade das Equipas de Sapadores Florestais, como agentes de 
proteção civil.

Artigo 71.º

Gabinete Técnico Florestal (GTF)

1 — No exercício da sua atividade, além das atribuições comuns aos Gabinetes, compete ao 
Gabinete Técnico Florestal, de acordo com a Lei n.º 20/2009, de 12 de maio, na sua redação atual, 
e no âmbito da Defesa da Floresta contra Incêndios, dar cumprimento ao Decreto -Lei n.º 82/2021, 
de 13 de outubro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais no território continental e define as suas regras de funcionamento, nomeadamente:

a) Acompanhar e prestar informação, no âmbito dos instrumentos de apoio à floresta;
b) Promover o acompanhamento das políticas de fomento florestal;
c) Promover políticas e ações, no âmbito do controlo e erradicação de agentes bióticos e na 

defesa contra agentes abióticos;
d) Apoiar a Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais;
e) Elaborar o Programa Municipal de Execução, a apresentar à Comissão Municipal de Gestão 

Integrada de Fogos Rurais;
f) Proceder à recolha, registo e atualização da base de dados da Rede de Defesa da Floresta 

contra Incêndios (RDFCI);
g) Promover o apoio técnico na construção de caminhos rurais no âmbito da execução dos 

Planos Municipais de Execução;
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h) Preparar e elaborar o quadro regulamentar respeitante ao licenciamento de queimadas;
i) Preparar e elaborar o quadro regulamentar respeitante à autorização da utilização de fogo-

-de -artifício, ou outros artefactos pirotécnicos;
j) Participar nos processos de planeamento e de ordenamento dos espaços rurais e florestais;
k) Assegurar as tarefas inerentes ao Gabinete Técnico Florestal nomeadamente de planea-

mento, operacional, gestão e controlo, administrativas, formação e treino;
l) Colaborar na elaboração do Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil;
m) Acompanhar os trabalhos de gestão de combustíveis;
n) Assegurar o desenvolvimento local das ações de defesa da floresta contra incêndios e 

promover a sua execução;
o) Participar na gestão dos sistemas de videovigilância e de vigilância móvel no âmbito da 

defesa da floresta contra incêndios;
p) Apoiar a Comissão Municipal de Proteção Civil em matérias da competência técnica do 

Gabinete Técnico Florestal (GTF);
q) Elaborar e implementar o plano de atividades para a Equipa de Sapadores Florestais;
r) Proceder ao registo cartográfico anual de todas as ações de gestão de combustíveis;
s) Fornecer os elementos que contribuam para o desenvolvimento do processo de georrefe-

renciação das áreas florestais do Concelho;
t) Emitir pareceres e autorizações no âmbito da legislação referente às ações de arborização 

e rearborização;
u) Exercer as demais competências legalmente previstas.

SECÇÃO II

Departamento de Logística, Transportes e Oficinas (DLTO)

Artigo 72.º
Departamento de Logística, Transportes e Oficinas (DLTO)

1 — Constitui missão do Departamento de Logística, Transportes e Oficinas (DLTO), assegurar 
a (i) gestão dos transportes municipais, nomeadamente a gestão da frota municipal (autocarros, 
veículos ligeiros, máquinas pesadas e viaturas diversas), (ii) gestão da oficina municipal, respon-
sável pela manutenção e conservação das viaturas e máquinas pesadas, e (iii) gestão da logística 
municipal, nomeadamente a gestão dos armazéns municipais e da brigada de carregadores.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Municipais, 
no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DLTO, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de estratégias e políti-
cas referentes à (i) gestão dos transportes municipais, nomeadamente a gestão da frota municipal 
(autocarros, veículos ligeiros, máquinas pesadas e viaturas diversas), (ii) gestão da oficinal muni-
cipal, responsável pela manutenção e conservação das viaturas e máquinas pesadas, e (iii) gestão 
da logística municipal;

b) Criar e manter um sistema de monitorização e caracterização da qualidade das viaturas e 
equipamentos municipais;

c) Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais referentes à 
gestão e manutenção da frota de viaturas e máquinas sob responsabilidade municipal;

d) Assegurar o planeamento e a programação de meios de transporte e equipamentos mecâ-
nicos necessários à atividade e às iniciativas do Município;

e) Assegurar o planeamento das atividades de manutenção do parque de viaturas e máquinas 
do Município e a gestão eficiente e eficaz da frota municipal;

f) Planear, programar e organizar os processos de aquisição de viaturas e outros equipa-
mentos mecânicos, considerando as necessidades dos serviços e a prossecução dos objetivos 
de racionalidade económica da melhoria da eficiência energética e do desempenho ambiental da 
frota municipal;
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g) Colaborar com a área financeira, na elaboração de estudos económico -financeiros que sus-
tentem a opção de contratação de serviços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na 
elaboração de documentos necessários ao lançamento de procedimentos de contratação pública, 
e prestar a colaboração técnica necessária com vista à sustentação das decisões de adjudicação;

h) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados em regime de outsourcing, sob a 
sua competência;

i) Garantir o planeamento, gestão, controlo e armazenamento dos inventários municipais, 
bem como a correta receção dos ativos adquiridos e a sua distribuição às Unidades Orgânicas 
requisitantes;

j) Promover e desenvolver estudos, nomeadamente estudos de mercado, que favoreçam e 
impulsionem a paulatina substituição dos veículos que compõem a frota municipal por veículos 
movidos a energias limpas.

Artigo 73.º

Divisão de Gestão de Transportes (DGT)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão de Transportes (DGT), assegurar o planeamento, 
a programação e a gestão dos meios de transporte e equipamentos mecânicos necessários à ati-
vidade e às iniciativas do Município de Loures, nomeadamente, a frota municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGT, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o planeamento e a programação de meios de transporte e equipamentos mecâ-
nicos, necessários à atividade e às iniciativas dos serviços municipais, garantindo a economia, 
racionalização e a sustentabilidade ambiental da sua utilização;

b) Assegurar a gestão dos contratos de fornecimento de bens e serviços, no âmbito da gestão 
da frota, nomeadamente de bens móveis, combustíveis e outros consumíveis;

c) Garantir a segurança na utilização de todas as viaturas e equipamentos da frota municipal;
d) Propor e desenvolver conjuntamente com a Divisão de Energia e Sustentabilidade (DES), 

medidas de melhoria da eficiência energética e ambiental da frota municipal;
e) Gerir a utilização dos veículos municipais afetos aos transportes escolares e a sua eventual 

cedência ao movimento associativo e outras entidades do Município;
f) Propor as aquisições, alugueres e substituições de viaturas e máquinas visando a rentabi-

lização do parque existente e de modo a garantir que seja adequado às exigências funcionais dos 
serviços municipais;

g) Operar diretamente os serviços de transporte, garantindo a satisfação dos pedidos das 
demais Unidades Orgânicas;

h) Operacionalizar e aprovisionar viaturas, máquinas e outros equipamentos mecânicos da 
frota municipal, para a realização de intervenções necessárias em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o justifique, em estreita articulação com o Serviço Muni-
cipal de Proteção Civil;

i) Promover o estudo e a elaboração de posturas e regulamentos municipais, a serem apro-
vados pela Câmara Municipal, nos termos da legislação vigente.

3 — No âmbito da Gestão de Autocarros e Veículos Ligeiros, são competências da DGT, 
nomeadamente, as seguintes:

a) Manter o controlo técnico e operacional dos autocarros e veículos ligeiros municipais;
b) Assegurar a gestão da frota de viaturas que lhe estejam diretamente afetas;
c) Planear e executar a distribuição racional dos meios de transporte existentes pelos diversos 

utilizadores, assegurando a maximização dos níveis de operacionalidade da frota automóvel;
d) Estudar e propor medidas de renovação da frota municipal, quer através da aquisição quer, 

através de outros modelos jurídico institucionais;
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e) Assegurar a manutenção da frota municipal, com recurso às oficinas internas, complemen-
tada, sempre que haja necessidade, por oficinas externas;

f) Identificar e propor procedimentos de contratação de investimentos necessários à atividade 
e manutenção dos níveis de resposta da frota municipal;

g) Colaborar na análise e na proposta de medidas de renovação da frota municipal;
h) Assegurar o parqueamento dos autocarros e veículos ligeiros municipais, a aquisição de 

combustíveis e abastecimento da frota, lavagem e assistência a pneus dos mesmos;
i) Decidir e avisar da execução de reparações, revisões, inspeções, lubrificações, mudança 

de pneus, lavagens e celebração de contratos de seguros;
j) Analisar os consumos de combustíveis e a relação com as quilometragens, propondo as medi-

das necessárias nos casos em que se verifiquem consumos exagerados ou médias injustificáveis.

4 — No âmbito da Gestão de Máquinas Pesadas e Viaturas Diversas, são competências da 
DGT, nomeadamente, as seguintes:

a) Manter o controlo técnico e operacional das diversas máquinas e viaturas municipais;
b) Assegurar a gestão máquinas pesadas e viaturas diversas do Município que lhe estejam 

diretamente afetas;
c) Planear e executar a distribuição racional dos meios existentes no património municipal 

pelos diversos utilizadores;
d) Estudar e propor medidas de renovação da frota municipal de máquinas pesadas e viaturas 

diversas, quer através da aquisição quer, através de outros modelos jurídicos institucionais;
e) Assegurar a manutenção da frota municipal de máquinas pesadas e viaturas diversas, 

com recurso às oficinas internas, complementada, sempre que haja necessidade, por oficinas 
externas;

f) Identificar e propor medidas de renovação dos equipamentos, ou procedimentos de con-
tratação de investimentos necessários à atividade e manutenção dos níveis de resposta destes;

g) Maximizar os níveis de operacionalidade da frota municipal de máquinas pesadas e viaturas 
diversas;

h) Assegurar o parqueamento das máquinas pesadas e viaturas diversas municipais, a aqui-
sição de combustíveis e abastecimento da frota, lavagem e assistência a pneus dos mesmos;

i) Decidir e avisar da execução de reparações, revisões, inspeções, lubrificações, mudança 
de pneus, lavagens e celebração de contratos de seguros;

j) Analisar os consumos de combustíveis e a relação com as quilometragens, propondo as 
medidas necessárias nos casos em que se verifiquem consumos exagerados ou médias injustifi-
cáveis.

5 — No âmbito da Gestão da Frota, são competências da DGT, nomeadamente, as seguintes:

a) Proceder à reserva de viaturas e máquinas municipais, de acordo com as solicitações dos 
serviços municipais e/ou, acordos realizados com entidades externas;

b) Manter atualizados o cadastro das viaturas e as fichas individuais de viaturas;
c) Manter atualizado o controlo de viaturas, máquinas e demais equipamentos pesados sem 

utilização;
d) Gerir a carteira de seguros de toda a frota municipal, sem prejuízo das competências da 

Divisão de Compras Públicas (DCP), mediante a prévia definição de especificações técnicas;
e) Gerir os problemas decorrentes de sinistros com viaturas municipais;
f) Avaliar e orçamentar os danos causados em viaturas municipais decorrentes de sinistros;
g) Propor e apoiar medidas que preparem os serviços e condutores com vista à prevenção da 

sinistralidade e consequente redução dos encargos daí decorrentes para o Município;
h) Apurar as despesas de exploração e de manutenção e as resultantes de acidentes de 

viação;
i) Proceder ao tratamento do Boletim Diário da Viatura;
j) Dar conhecimento à respetiva Divisão, da atividade desenvolvida e das anomalias verificadas 

na utilização e gestão da frota.
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Artigo 74.º

Unidade de Oficinas (UO)

1 — Constitui missão da Unidade de Oficinas (UO), assegurar a manutenção e conservação das 
viaturas e máquinas municipais, bem como a gestão das respetivas garagens e oficinas municipais.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UO, nomeadamente, as seguintes:

a) Identificar e planear a manutenção preventiva e corretiva de todas as viaturas da frota 
camarária, diretamente nas Oficinas Municipais ou recorrendo à contratação externa;

b) Realizar os demais trabalhos de natureza oficinal que se revelem necessários à disponibi-
lização da frota;

c) Assegurar a manutenção e recuperação dos meios de transporte e equipamentos mecânicos;
d) Assegurar a qualidade das intervenções externas em viaturas de propriedade ou de utili-

zação do Município;
e) Operar diretamente com as oficinas de viaturas, diagnosticando as avarias, procedendo à 

requisição de peças necessárias às reparações, e à execução das reparações que lhe são solicitadas;
f) Gerir as oficinas e armazéns afetos à manutenção da frota, administrando os meios que 

lhes estão afetos;
g) Propor e acompanhar os procedimentos de contratação para aquisição de todas as peças, 

matérias, lubrificantes e outros bens de consumo corrente necessários à assistência à frota muni-
cipal e equipamentos de apoio.

Artigo 75.º

Divisão de Logística (DL)

1 — Constitui missão da Divisão de Logística (DL), assegurar de forma centralizada a (i) or-
ganização, receção, armazenamento e conservação, controlo das saídas, e sua distribuição opor-
tuna e nas quantidades desejadas aos serviços requisitantes dos inventários e ativos municipais 
adquiridos, (ii) organização e gestão dos espaços físicos, dos armazéns municipais, (iii) os recursos 
humanos e meios disponíveis, incluindo a brigada de carregadores, com o objetivo de se assegurar 
a contínuo fornecimento das Unidades Orgânicas requisitantes.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DL, nomeadamente, as seguintes:

a) Controlar a atividade desenvolvida pelos diversos armazéns municipais (organização, 
arruma ção, conservação de espaços e acessos físicos);

b) Assegurar que apenas se procede à receção e conferência dos ativos e inventários entregues 
no armazém, previamente encomendados, nas quantidades e qualidades exatas, nos períodos e 
locais próprios adequados à receção, procedendo -se à atualização dos registos de existências no 
sistema informático;

c) Assegurar que todas as inventários e ativos com problemas de qualidade são rejeitadas 
no ato de receção ou posteriormente e dão origem a uma devolução aos fornecedores, e as com 
problemas de quantidade superiores são também rejeitadas. As devoluções são todas formalizadas 
em documentos adequados ao seu registo e controlo, e atualizados os seus registos informáticos 
em quantidade e valor;

d) Assegurar que todas as transferências entre armazéns e as entregas às Unidades Orgâ-
nicas requisitantes, são aprovadas pela entidade competente e são formalizadas em documentos 
adequados ao seu registo e controlo, inclusive se procede à correta e completa atualização dos 
registos de existências em sistema informático;

e) Assegurar controlar os inventários de uma forma sistemática, quer se encontrem dentro das 
suas instalações ou à guarda de terceiros p.e. Juntas de Freguesia ou outra Unidade Orgânica;
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f) Assegurar o armazenamento e gestão material dos ativos, diligenciando pela sua conserva-
ção e operacionalidade, assim como pela correta identificação, localização e arrumação, de acordo 
com as suas especificidades;

g) Organizar e manter atualizado o registo dos inventários em armazém, adotando o sistema 
de inventário permanente;

h) Assegurar que os ativos do Município que não estejam em utilização, sejam conservados 
sem se degradarem;

i) Informar superiormente sobre eventuais extravios, inutilizações ou furtos de ativos;
j) Assegurar a receção, separação e distribuição das encomendas, em locais próprios à receção;
k) Tratar a informação referente aos inventários em armazéns e a respetiva gestão dos seus 

stocks;
l) Assegurar o controlo dos inventários, a exatidão e totalidade destes;
m) Realizar as contagens físicas dos inventários em armazém, com periodicidade anual mínima, 

assegurando que todos os ajustamentos por diferenças de inventário, por rotação lenta ou obsolescên-
cia, são formalizados em documentos adequados ao seu registo e controlo, tal como assegurar que 
todos os ajustamentos são devidamente investigados, analisados e autorizados para que se procede à 
correta atualização dos registos de inventários, e quando aplicável, se controla a destruição física dos 
bens, após informação da Administração Fiscal e autorização pela entidade competente da CMLRS;

n) Assegurar uma articulação atempada e eficaz com as demais Unidades Orgânicas, essencial-
mente com a Divisão de Compras Públicas (DCP), para efeitos da gestão dos ativos em armazém;

o) Assegurar o registo de dados e instrução de processos utilizando as seguintes aplicações 
informáticas: gestão documental (WebDoc), gestão de aprovisionamento e contratação pública 
(Medidata), nomeadamente, uma adequada manutenção de ficheiros, ou seja:

i) Assegurar que todas as alterações ou atualizações aos ficheiros, são efetuadas correta e 
completamente em tempo oportuno;

ii) Assegurar a integridade da informação mantida em ficheiro, através de controlos sólidos e 
periódicos por forma a confirmar a totalidade e exatidão dos itens dos ficheiros;

iii) Assegurar a reconciliação regular dos itens em ficheiro com extratos recebidos da DGF e 
de Fornecedores.

p) Proceder à distribuição e entrega dos ativos em armazém, após apresentação da respetiva 
requisição interna, devidamente autorizada;

q) Promover a conferência de listagens de movimentos dos inventários (entradas, saídas, 
saldos);

r) Apurar os dados para elaboração de relatórios e emissão de listagens semestrais de con-
sumo de bens e serviços;

s) Assegurar, quando necessário, o contacto com fornecedores e serviços requisitantes;
t) Gerir o posto de abastecimento de combustíveis, nos termos do respetivo Regulamento 

Municipal em vigor;
u) Assegurar a gestão da logística municipal, nomeadamente a gestão dos armazéns munici-

pais e da brigada de carregadores, bem como assegurar a organização e conservação das áreas 
de armazenagem e respetivos materiais;

v) Assegurar o apoio logístico geral dos serviços municipais e entidades externas, na realização 
de iniciativas promovidas/apoiadas pelo Município, designadamente através da cedência, entrega, 
montagem, desmontagem, recolha e transporte de materiais disponíveis em armazém.

SECÇÃO III

Departamento de Planeamento Urbano (DPU)

Artigo 76.º
Departamento de Planeamento Urbano (DPU)

1 — Constitui missão do Departamento de Planeamento Urbano (DPU), assegurar as funções 
técnicas, administrativas e operacionais, em ordem à prossecução das atribuições do Município, nos 
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domínios, (i) do ordenamento do território e do Plano Diretor Municipal (PDM), (ii) da concretização 
dos Planos Municipais e Intermunicipais, bem como (iii) da elaboração e coordenação dos projetos, 
estudos de intervenção e programas preliminares, de transformação, valorização e reabilitação 
do espaço público em todas as suas dimensões, nomeadamente bairros, urbanizações, edifícios, 
espaços de lazer e infraestruturas viárias.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DPU, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estra-
tégias referentes (i) ao ordenamento do território e do Plano Diretor Municipal, (ii) à concretização 
dos Planos Municipais e Intermunicipais, bem como (iii) à transformação, valorização e reabilitação 
do espaço público em todas as suas dimensões, nomeadamente bairros, urbanizações, edifícios, 
espaços de lazer e infraestruturas viárias;

b) Assegurar o planeamento do Município, de acordo com as estratégias e políticas definidas 
pelo Executivo Municipal, em articulação com as demais Unidades Orgânicas;

c) Elaborar estudos conducentes à definição de políticas setoriais a prosseguir pelo Município, 
em articulação com as demais Unidades Orgânicas;

d) Assegurar a compatibilização dos Planos Municipais ou Intermunicipais com os instrumen-
tos de gestão territorial que integram os níveis supramunicipais do Sistema de Gestão Territorial, 
garantindo a articulação com os diplomas legais e com a reforma legislativa que traduzem as várias 
políticas com incidência no ordenamento do território;

e) Assegurar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais ou Intermunicipais, bem 
como, os procedimentos para a elaboração de programas -base de reabilitação urbana;

f) Articular, com as demais Unidades Orgânicas, a integração das Cartas de Equipamentos e 
outros elementos constituintes do Plano Diretor Municipal, assegurando o seu cumprimento nos 
instrumentos de gestão territorial/unidades de execução e operações urbanísticas e colaborando 
na respetiva monitorização.

Artigo 77.º

Divisão do Plano Diretor Municipal (DPDM)

1 — Constitui missão da Divisão do Plano Diretor Municipal (DPDM), assegurar a elaboração, 
alteração e aplicação do Plano Diretor Municipal e demais planos relacionados ao ordenamento 
do território.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DPDM, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Assegurar e coordenar, com as demais Unidades Orgânicas, o planeamento e a programação 
de atividades do Município, em função do programa e prioridades do Executivo, nomeadamente 
pela sua concretização em programas plurianuais, transversais e estratégicos;

b) Assegurar a articulação do Plano Plurianual de Atividades e Investimentos com as demais 
Unidades Orgânicas, integrando a sua participação e contributos;

c) Assegurar a elaboração, alteração e revisão dos Planos Municipais ou Intermunicipais, 
designadamente do Plano Diretor Municipal, dos Planos de Urbanização e dos Planos de Porme-
nor, consagrados no Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT), bem como, 
a elaboração de medidas preventivas ou normas provisórias sempre que tal se justifique;

d) Elaborar os Termos de Referência dos Planos Municipais de Ordenamento do Território;
e) Acompanhar os projetos e investimentos de impacto estratégico para o desenvolvimento 

do Município;
f) Propor os instrumentos de execução dos Planos Municipais de Ordenamento do Território 

e apoiar a sua concretização;
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g) Informar e elaborar as propostas de suspensão total ou parcial dos Planos Municipais de 
Ordenamento do Território e respetivas medidas preventivas;

h) Promover a monitorização e avaliação do estado do ordenamento do território;
i) Proceder à delimitação de Unidades de Execução e assegurar os adequados instrumentos 

e procedimentos inerentes;
j) Assegurar o direito à informação e à participação das Pessoas, no âmbito do planeamento 

do ordenamento do território;
k) Promover o apoio técnico necessário, à Divisão de Gestão de Parques e Floresta (DGPF), 

na elaboração de programas para os novos espaços verdes estruturantes (parques);
l) Assegurar a elaboração e revisão da regulamentação de desenvolvimento do Plano Diretor 

Municipal e apoiar as demais Unidades Orgânicas na interpretação das normas aí contidas.

Artigo 78.º

Divisão de Estudos e Planeamento Urbano (DEPU)

1 — Constitui missão da Divisão de Estudos e Planeamento Urbano (DEPU), assegurar a 
concretização dos Planos Municipais ou Intermunicipais, bem como, os procedimentos para a 
elaboração de programas -base de reabilitação urbana.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DEPU, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Coordenar e assegurar o planeamento urbano integrado do Município, nomeadamente no 
âmbito da elaboração dos instrumentos de gestão territorial, em articulação e com o contributo das 
demais Unidades Orgânicas;

b) Elaborar o inventário e criação da base de dados do património, previstos no PDM, abran-
gendo o estudo de imóveis, conjuntos, aglomerados, sua envolvente e paisagens, desenvolvendo 
conjuntamente processos de classificação de imóveis;

c) Assegurar, junto da Unidade Orgânica competente, a elaboração de contratos de natureza 
urbanística, nomeadamente contratos de urbanização e contratos de cooperação ou concessão do 
domínio municipal a moradores, no âmbito de loteamentos e urbanizações;

d) Assegurar os procedimentos inerentes às operações de reparcelamento de iniciativa municipal;
e) Definir os procedimentos previstos no Regime Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários 

à concretização das estratégias de reabilitação urbana definidas;
f) Assegurar os procedimentos para a elaboração de programas -base de reabilitação urbana, 

designadamente, o desenvolvimento de projetos de delimitação de Áreas de Reabilitação Urbana 
e elaboração de programas estratégicos de reabilitação urbana;

g) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de intervenção e programas preliminares, trans-
formação, valorização e reabilitação do espaço público, ao nível do detalhe e escala dos estudos 
urbanos, em todas as suas dimensões, nomeadamente bairros, urbanizações, edifícios, espaços 
de lazer e infraestruturas viárias, em articulação com as respetivas Unidades Orgânicas com a 
atribuição de execução;

h) Propor a delimitação da estrutura ecológica urbana, promovendo a respetiva integração nos 
instrumentos de gestão territorial;

i) Acompanhar no terreno as várias intervenções a realizar;
j) Promover parcerias com os agentes locais, visando a sua participação e envolvimento em 

todo o processo;
k) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos particulares de reabilitação urbana, ou de 

instituições públicas ou privadas, com incidência no espaço público da Cidade;
l) Emitir parecer sobre a localização de áreas de serviço nas redes viárias regional e nacional;
m) Qualificar os projetos de iniciativa particular com vista à atribuição de benefícios financeiros 

e fiscais;
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n) Preparar candidaturas com vista à regeneração urbana, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas envolvidas;

o) Assegurar o direito à informação e à participação das Pessoas, no âmbito da reabilitação 
urbana.

SECÇÃO IV

Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU)

Artigo 79.º

Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU)

1 — Constitui missão do Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística (DGRU), 
assegurar (i) a formação e gestão dos processos de licenciamento urbanístico, (ii) a apreciação e 
licenciamento das operações urbanísticas e obras de urbanização do Concelho de Loures, (iii) as 
ações de acompanhamento e fiscalização de operações urbanísticas sujeitas a licenciamento, 
(iv) a gestão e controlo das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a aplicação de 
medidas preventivas, bem como o acompanhamento local e o apoio necessário a sua reconversão, 
assegurando a sua qualificação e legalização de modo sustentado.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DGRU, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estratégias 
referentes a (i) formação e gestão dos processos de licenciamento urbanístico, (ii) apreciação e 
licenciamento das operações urbanísticas e obras de urbanização do Concelho de Loures, (iii) ações 
de acompanhamento e fiscalização de operações urbanísticas sujeitas a licenciamento, (iv) gestão 
e controlo das Áreas Urbanas de Génese Ilegal, assegurando a aplicação de medidas preventivas, 
bem como, o acompanhamento local e o apoio necessário a sua reconversão, assegurando a sua 
qualificação e legalização de modo sustentado;

b) Assegurar a concretização das políticas e estratégias definidas para o atendimento, a rece-
ção, formação de processos, triagem, distribuição de documentos e o licenciamento de operações 
urbanísticas no Concelho de Loures;

c) Planear e coordenar os processos de reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
(AUGI), assegurando a sua qualificação e legalização;

d) Planear e coordenar ações de acompanhamento de operações urbanísticas sujeitas a 
licenciamento no Concelho de Loures;

e) Garantir o apoio técnico e intervenções necessárias em situações de acidente grave, catás-
trofe ou quando a ocorrência assim o justifique, em estreita articulação com o Serviço Municipal 
de Proteção Civil;

f) Promover, em articulação com as restantes Unidades Orgânicas, as ações necessárias à 
reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal no Concelho de Loures;

g) Assegurar a elaboração e a validação dos Relatórios de Acompanhamento dos processos 
de licenciamento urbano e de reconversão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal;

h) Coordenar as intervenções dos operadores públicos e privados no solo e subsolo.

Artigo 80.º

Unidade de Administração Urbanística (UAU)

1 — Constitui missão da Unidade de Administração Urbanística (UAU), assegurar o atendimento, 
a receção, formação de processos, saneamento e apreciação liminar e distribuição de documentos 
dirigidos às Unidades Orgânicas que integram o Departamento de Gestão e Reconversão Urba-
nística (DGRU) e o Departamento de Planeamento Urbano (DPU).
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UAU, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o atendimento presencial, telefónico e eletrónico ao público;
b) Proceder a receção, formação de processos, saneamento e apreciação liminar e distribui-

ção de documentos dirigidos às Unidades Orgânicas que integram o Departamentos de Gestão e 
Reconversão Urbanística e o Departamento de Planeamento Urbano;

c) Liquidar as taxas e outras receitas municipais devidas, no âmbito das operações urbanísticas;
d) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e certidões;
e) Assegurar o exercício das competências municipais, legalmente previstas, relativas a ascen-

sores, monta -cargas, escadas mecânicas e tapetes rolantes, bem como a outros equipamentos 
elétricos e eletromecânicos;

f) Assegurar a resposta aos pedidos de certificação, bem como, aos pedidos de certidão de 
edificações anteriores a 1951;

g) Estudar e apresentar propostas no âmbito da toponímia;
h) Apreciar os pedidos de licença especial de ruído e preparação da proposta de restrição de 

horário de funcionamento dos estabelecimentos de comércio, serviços e restauração;
i) Assegurar o direito à informação de âmbito urbanístico;
j) Prestar informação estatística ao Instituto Nacional de Estatística e outras entidades;
k) Garantir a georreferenciação das pretensões urbanísticas;
l) Proceder ao depósito da Ficha Técnica de Habitação;
m) Assegurar a reprodução de documentação urbanística.

Artigo 81.º

Divisão de Gestão Urbanística (DGU)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão Urbanística (DGU), assegurar o licenciamento das 
operações urbanísticas e obras de urbanização do Concelho de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGU, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o licenciamento de operações de loteamento, obras de urbanização e de pro-
jetos de edificação, alteração, demolição, escavação, pedidos de informação prévia, alteração de 
utilização e licença especial para obras inacabadas;

b) Promover as consultas, nomeadamente públicas, previstas em legislação e/ou regulamentos, 
exceto as referentes à concretização dos processos de reconversão das AUGI;

c) Prestar informações urbanísticas a outras Unidades Orgânicas;
d) Proceder à apreciação de operações de reparcelamento, destaques de parcela e constituição 

de compropriedade, propostas por particulares e assegurar os procedimentos inerentes no âmbito 
do Regime Jurídico da Urbanização e Edificação (RJUE);

e) Assegurar o procedimento relativo à legalização oficiosa ou voluntária previsto no RJUE;
f) Proceder ao saneamento liminar e apreciação técnica dos projetos de licenciamento das 

instalações de abastecimento de combustíveis e autorizações de instalação de infraestruturas de 
telecomunicações;

g) Proceder ao averbamento de alvarás de licenciamento de utilização/exploração de com-
bustíveis;

h) Emitir parecer, nos termos da lei, relativamente a obras promovidas pela Administração 
Pública;

i) Assegurar a realização de medições, cálculo de taxas e compensações, de acordo com o 
Regulamento de Taxas do Município de Loures e demais regulamentos aplicáveis, no âmbito das 
operações urbanísticas.
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Artigo 82.º

Divisão de Fiscalização Urbanística (DFU)

1 — Constitui missão da Divisão de Fiscalização Urbanística (DFU), assegurar ações de 
acompanhamento e fiscalização de operações urbanísticas sujeitas a licenciamento no Concelho 
de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DFU, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar e efetuar as ações de fiscalização e inspeção das operações urbanísticas sujeitas 
a licenciamento, comunicação prévia ou autorização de utilização, nos termos do RJUE, de modo 
a assegurar a conformidade daquelas operações com as disposições legais e regulamentares 
aplicáveis e prevenir os perigos que, da sua realização, possam resultar para a saúde e segurança 
das pessoas, elaborando os respetivos autos de notícia sempre que assim se justifique;

b) Assegurar e efetuar as vistorias no âmbito do RJUE e do Regulamento Geral das Edifica-
ções Urbanas (RGEU), e efetuar o diagnóstico do estado de conservação do edificado, bem como 
avaliar as respetivas condições de habitabilidade;

c) Propor, no âmbito das operações urbanísticas, o embargo, parcial ou total, das obras, lavrando 
o respetivo auto, procedendo à intimação para reposição da legalidade, assim como à execução 
de obras de conservação e manutenção dos prédios, nos termos do RJUE;

d) Participar ao Ministério Público os crimes de desobediência, resultantes do não cumprimento 
de embargos, ou outras notificações no âmbito da reposição da legalidade urbanística;

e) Propor, promover e assegurar, no âmbito das operações urbanísticas, a execução de inter-
venções coercivas de prédios, efetuando as vistorias e respetivos autos, nos termos do RJUE e 
vistorias para a Caracterização Urbana;

f) Verificar o cumprimento das obrigações dos promotores e dos contraentes, previstas na lei 
ou nos contratos de natureza urbanística;

g) Propor a cassação dos alvarás, no âmbito das operações urbanísticas da competência do 
serviço, nos casos previstos na lei;

h) Realizar o saneamento liminar e apreciação no âmbito das autorizações ou alterações de 
utilização;

i) Assegurar a resposta aos pedidos de certificação dos requisitos legais para a constituição 
em regime de Propriedade Horizontal.

Artigo 83.º

Divisão de Reconversão Urbanística (DRU)

1 — Constitui missão da Divisão de Reconversão Urbanística (DRU), garantir a gestão e controlo 
das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), assegurando a aplicação de medidas preventivas, 
bem como o acompanhamento local e o apoio necessário na sua reconversão, assegurando a sua 
qualificação e legalização, de modo sustentado.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DRU, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a realização dos procedimentos de controlo prévio das operações urbanísticas, 
da instrução à emissão dos títulos, nomeadamente, de informação prévia, licenciamento de ope-
rações de loteamento e obras de urbanização, no âmbito da reconversão urbanística das AUGI, e 
de licenciamento condicionado de obras de edificação, verificando e assegurando o cumprimento 
da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial;

b) Promover a elaboração, alteração ou revisão do Regulamento Municipal para a Recon-
versão das Áreas Urbanas de Génese Ilegal (RMAUGI), de compensações e taxas urbanísticas, 
monitorizando a sua aplicação de modo a garantir a sua atualidade e adequação;
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c) Promover a elaboração da Carta Temática das Áreas Urbanas de Génese Ilegal de acordo 
com o disposto na legislação em vigor;

d) Promover, atualizar e monitorizar, a Carta das Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urba-
nística (AIRU), na procura de uma estratégia que materialize a reafetação destas áreas ao uso 
previsto no Plano Municipal de Ordenamento do Território (PMOT);

e) Apoiar os serviços municipais na interpretação e aplicação do disposto no RMAUGI;
f) Acompanhar a emissão de parecer para a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos 

entre vivos, de que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação 
do número de compartes de prédios rústicos;

g) Promover os processos de participação pública e a concertação com vista à concretização 
dos processos de reconversão das AUGI;

h) Promover reuniões periódicas para reflexão, monitorização e avaliação sistemática dos 
processos de reconversão das AUGI, com as Juntas de Freguesia, Comissões de Administração 
Conjunta e demais entidades intervenientes nos processos;

i) Elaborar estudos e programas que, juntamente com o Município, conduzam à colaboração dos 
particulares interessados, com vista à reconversão de cada AUGI ou zona dela previamente definida;

j) Proceder à elaboração de Relatório de Acompanhamento dos Processos de Reconversão.

Artigo 84.º

Unidade de Reconversão da Zona Este (URZE)

1 — Constitui missão da Unidade de Reconversão da Zona Este (URZE), promover localmente 
todas as ações necessárias para a promoção e apoio à reconversão das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal, assegurando a sua qualificação e legalização de modo sustentado.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da URZE, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover e apoiar a reconversão de AUGI, na respetiva área de atuação;
b) Promover, em caso de reconversão de iniciativa Municipal, as ações necessárias para a 

elaboração de contrato de urbanização a celebrar entre a Câmara Municipal e a Comissão de 
Administração, ou de adesão com cada um dos interessados, conforme o caso, a fim de definir as 
atribuições e o âmbito de intervenção de cada uma das entidades;

c) Realizar, nos casos de reconversão sem o apoio da administração conjunta, todos os atos 
previstos na legislação aplicável, relativos à emissão do título de reconversão e execução integral 
das infraestruturas;

d) Propor a fixação de medidas preventivas destinadas a acautelar ou a evitar a alteração 
das circunstâncias e das condições de facto existentes, que possam comprometer ou tornar mais 
onerosa a reconversão urbanística das AUGI;

e) Propor a delimitação e redelimitação dos perímetros das AUGI e fixar/alterar a modalidade 
de reconversão, por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer interessado;

f) Promover e monitorizar a Carta das AUGI de forma a garantir a sua atualidade e adequação;
g) Participar nas Assembleias das AUGI, mediante representante devidamente credenciado, 

procurando fornecer os esclarecimentos necessários e úteis;
h) Emitir parecer para a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número 
de compartes de prédios rústicos;

i) Assegurar a resposta aos vários pedidos de certificação no domínio das AUGI ou Áreas 
Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o direito à informação;

j) Solicitar os elementos instrutórios em falta que sejam indispensáveis ao conhecimento dos 
pedidos, e cuja falta não possa ser oficiosamente suprida;

k) Propor a autorização de ligação às redes de infraestruturas, designadamente, água, esgoto 
e eletricidade, das edificações sitas em AUGI, que ainda não disponham de instrumento de recon-
versão eficaz, concedidas a título precário;
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l) Propor, após prévia audição dos interessados, a suspensão da ligação às redes de infraes-
truturas, à exceção da rede abastecimento de água, já em funcionamento que sirvam as edificações 
dos proprietários e comproprietários que violem o seu dever de reconversão;

m) Propor a autorização de funcionamento para atividades económicas em edificações sitas 
em AUGI, que ainda não disponham de instrumento de reconversão eficaz, concedidas a título 
precário.

Artigo 85.º

Unidade de Reconversão da Zona Oeste (URZO)

1 — Constitui missão da Unidade de Reconversão da Zona Oeste (URZO), promover local-
mente todas as ações necessárias para a promoção e apoio à reconversão das Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal, assegurando a sua qualificação e legalização de modo sustentado.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da URZO, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover e apoiar a reconversão de AUGI, na respetiva área de atuação;
b) Promover, em caso de reconversão de iniciativa Municipal, as ações necessárias para a 

elaboração de contrato de urbanização a celebrar entre a Câmara Municipal e a Comissão de 
Administração, ou de adesão com cada um dos interessados, conforme o caso, a fim de definir as 
atribuições e o âmbito de intervenção de cada uma das entidades;

c) Realizar, nos casos de reconversão sem o apoio da administração conjunta, todos os atos 
previstos na legislação aplicável, relativos à emissão do título de reconversão e execução integral 
das infraestruturas;

d) Propor a fixação de medidas preventivas destinadas a acautelar ou a evitar a alteração 
das circunstâncias e das condições de facto existentes, que possam comprometer ou tornar mais 
onerosa a reconversão urbanística das AUGI;

e) Propor a delimitação dos perímetros das AUGI e fixar/alterar a modalidade de reconversão, 
por iniciativa própria ou a requerimento de qualquer interessado;

f) Promover e monitorizar a Carta das AUGI de forma a garantir a sua atualidade e adequação;
g) Participar nas Assembleias das AUGI, mediante representante devidamente credenciado, 

procurando fornecer os esclarecimentos necessários e úteis;
h) Emitir parecer para a celebração de quaisquer atos ou negócios jurídicos entre vivos de 

que resulte ou possa vir a resultar a constituição de compropriedade ou a ampliação do número 
de compartes de prédios rústicos;

i) Assegurar a resposta aos vários pedidos de certificação no domínio das AUGI ou Áreas 
Insuscetíveis de Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o direito à informação;

j) Solicitar os elementos instrutórios em falta que sejam indispensáveis ao conhecimento dos 
pedidos, e cuja falta não possa ser oficiosamente suprida;

k) Propor a autorização de ligação às redes de infraestruturas, designadamente, água, esgoto 
e eletricidade, das edificações sitas em AUGI, que ainda não disponham de instrumento de recon-
versão eficaz, concedidas a título precário;

l) Propor, após prévia audição dos interessados, a suspensão da ligação às redes de infraes-
truturas, à exceção da rede abastecimento de água, já em funcionamento que sirvam as edificações 
dos proprietários e comproprietários que violem o seu dever de reconversão;

m) Propor a autorização de funcionamento para atividades económicas em edificações sitas 
em AUGI, que ainda não disponham de instrumento de reconversão eficaz, concedidas a título 
precário.

Artigo 86.º

Unidade de Apoio Técnico Urbanístico (UATU)

1 — Constitui missão da Unidade de Apoio Técnico Urbanístico (UATU), garantir o apoio à 
gestão urbanística e à reconversão de áreas urbanas de génese Ilegal, assegurando o acompa-
nhamento e a sua qualificação, de modo sustentado.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UATU, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar tecnicamente a DGU no licenciamento de operações de loteamento, obras de urba-
nização e dos projetos de edificação, alteração, demolição, escavação, bem como, pedidos de 
informação prévia, alteração de utilização e licença especial para obras inacabadas, verificando 
e assegurando o cumprimento da lei, dos regulamentos e dos instrumentos de gestão territorial;

b) Apoiar tecnicamente as Unidades Orgânicas competentes na realização de consultas públicas, 
nomeadamente as previstas em lei e ou regulamentos;

c) Apoiar tecnicamente as Unidades Orgânicas competentes, na emissão de parecer, nos 
termos da lei, relativamente a obras promovidas pela Administração Pública;

d) Apreciar e emitir pareceres jurídicos sobre matérias da competência dos regulamentos e 
dos instrumentos de gestão territorial;

e) Analisar pedidos de isenção e pagamento faseado de taxas;
f) Promover o estudo e a elaboração de manuais e regulamentos municipais, a serem apro-

vados pela Câmara Municipal, nos termos da Lei.

SECÇÃO V

Departamento de Obras Municipais (DOM)

Artigo 87.º

Departamento de Obras Municipais (DOM)

1 — Constitui missão do Departamento de Obras Municipais (DOM), promover (i) a execução 
de estudos e projetos de infraestruturas, espaço público e equipamentos, (ii) a gestão, monitorização 
e fiscalização das obras de construção e reabilitação de equipamentos em edifícios municipais, 
exceto os edifícios destinados à habitação social, (iii) a conservação e manutenção de infraestru-
turas viárias e de mobilidade municipais, espaço público e edifícios municipais, (iv) a construção, 
reabilitação e beneficiação do espaço público e infraestruturas de mobilidade, (v) a conceção e 
implementação de estratégias e políticas de mobilidade e transportes, (vi) a execução de levan-
tamentos topográficos, (vii) a gestão e a centralização da contratação das empreitadas de obras 
públicas do Município de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DOM, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de estratégias e políticas 
referentes (i) à execução de estudos e projetos de infraestruturas e equipamentos, (ii) à gestão, 
monitorização e fiscalização das obras de construção e reabilitação de equipamentos em edifícios 
municipais, exceto os edifícios destinados à habitação social, (iii) à conservação e manutenção de 
infraestruturas viárias municipais, espaço público e edifícios municipais, (iv) à construção, reabi-
litação e beneficiação do espaço público e infraestruturas de mobilidade, (v) à conceção e imple-
mentação de estratégias e políticas de mobilidade e transportes, (vi) à execução de levantamentos 
topográficos, (vii) à gestão e centralização da contratação das empreitadas de obras públicas do 
Município de Loures, bem como (viii) assegurar as funções de Oficial Público, nos termos da lei, 
nas matérias que sejam da sua atribuição;

b) Garantir a gestão de todo o processo administrativo associado à coordenação e fiscalização 
das obras da sua competência e assegurar o seu acompanhamento durante o prazo de garantia, 
até à receção definitiva;

c) Acompanhar todo o ciclo de vida do investimento no âmbito das obras municipais (programa 
preliminar, projeto, revisão, procedimento de contratação, acompanhamento da obra e entrega ao 
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serviço promotor), garantindo os objetivos de projeto quanto ao âmbito, prazo e custo e assegu-
rando a existência de planeamento das atividades devidamente atualizado, em articulação com os 
diversos serviços;

d) Garantir a execução de obras de interesse municipal, nos domínios das infraestruturas, 
espaço público, mobilidade e dos equipamentos municipais, através dos meios técnicos e logísticos 
do Município ou em cooperação com outras entidades públicas e privadas, bem como garantir a 
direção e fiscalização das obras;

e) Assegurar a adequada articulação das atividades das Unidades Orgânicas na sua depen-
dência, com as demais Unidades Orgânicas que intervenham no espaço público;

f) Planear e coordenar a integração dos processos relativos às áreas da mobilidade, acessi-
bilidades, planeamento viário, ordenamento da circulação urbana e estacionamento;

g) Assegurar a elaboração dos estudos económico -financeiros que sustentem a opção de contra-
tação de serviços externos no âmbito das suas áreas de intervenção e na elaboração de documentos 
necessários ao lançamento de processos pré -contratuais e de adjudicação de empreitadas;

h) Planear e coordenar o trabalho de atualização do Cadastro da Sinalização Rodoviária, 
disponibilizando os dados e peças necessárias ao registo da informação georreferenciada relativo 
ao mesmo;

i) Garantir a definição de normas e procedimentos comuns para o lançamento de empreitadas, 
bem como para a subsequente fase de execução, assegurando a sua adequação com as disposi-
ções legais aplicáveis em vigor;

j) Assegurar a promoção de todos os procedimentos conducentes à prevenção e segurança 
das obras municipais, por administração direta e empreitadas;

k) Garantir a celeridade e fluidez de processos e comunicação na gestão das ações, reali-
zando interface entre as Unidades Orgânicas e outros intervenientes participantes ou afetados 
pelo projeto;

l) Desenvolver, em articulação, com o Departamento de Administração Geral (DAG) a melhoria 
e modernização dos processos de gestão e monitorização de obra do Município;

m) Apoiar as diferentes Unidades Orgânicas na elaboração de programas preliminares e fun-
cionais para os seus equipamentos;

n) Assegurar a articulação do Município com as diferentes entidades intervenientes na área 
da mobilidade, na perspetiva da sua intermodalidade;

o) Garantir o apoio técnico e intervenções necessárias em situações de acidente grave, catás-
trofe ou quando a ocorrência assim o justifique, em estreita articulação com o Serviço Municipal 
de Proteção Civil;

p) Garantir a verificação do cumprimento das normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicos, de acordo com o Decreto -Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, na 
redação atual.

Artigo 88.º
Divisão de Estudos e Projetos (DEP)

1 — Constitui missão da Divisão de Estudos e Projetos (DEP), elaborar, coordenar ou promover 
a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, nas diferentes fases de desenvolvimento, 
incluindo a revisão do projeto de execução, relativos a infraestruturas, equipamentos sociais, edi-
fícios escolares e municipais, espaços verdes e de lazer, de promoção municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DEP, nomeadamente, as seguintes:

a) Elaborar todos os estudos, propostas e projetos de espaços públicos de utilização coletiva, 
que visem a valorização e qualificação ambiental da imagem urbana e da sustentabilidade territorial 
do Município, promovendo um melhor e equilibrado usufruto pela população;

b) Preparar, coordenar ou promover, a elaboração de programas -base (a partir dos pro-
gramas funcionais fornecidos por outras Unidades Orgânicas), estudos prévios, anteprojetos e 
projetos de execução, incluindo a revisão de projetos, relativos a edifícios municipais (de servi-
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ços e coletivos), espaço público e infraestruturas viárias, a construir ou reconstruir, ampliar ou 
remodelar, incluindo os projetos de especialidades;

c) Preparar, coordenar ou promover, a elaboração de projetos de mobiliário, equipamento 
hoteleiro ou sinalética, relativos a edifícios municipais;

d) Elaborar, juntamente com a Divisão de Gestão da Mobilidade (DGM), estudos de tráfego, 
planos de circulação, trânsito e de desvios, com vista à permanente adequação e melhoria das 
condições de funcionalidade do meio face à dinâmica social e económica;

e) Elaborar e/ou participar em estudos, projetos e promover acordos com entidades públicas 
e privadas relativos ao desenvolvimento e exploração de uma adequada rede de infraestruturas 
rodoviárias;

f) Proceder ao planeamento e programação dos projetos, assim como a sua coordenação, 
execução e acompanhamento até ao lançamento da empreitada, sendo os mesmos elaborados 
em articulação com as restantes Unidades Orgânicas do Departamento;

g) Garantir a gestão integral de cada projeto, através da figura do gestor de projeto, que 
coordena interna e externamente, no âmbito da missão do Departamento, assegurando a devida 
articulação de todas as especialidades, os pareceres necessários, a consulta e articulação com 
serviços internos e entidades externas;

h) Prestar assistência técnica às obras relativas aos projetos elaborados;
i) Prestar assistência técnica e acompanhar a elaboração de projetos da responsabilidade de 

outras entidades públicas a desenvolver no território;
j) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional.

Artigo 89.º

Divisão de Equipamentos Municipais (DEM)

1 — Constitui missão da Divisão de Equipamentos Municipais (DEM), assegurar, acompanhar 
e fiscalizar as obras de construção e/ou reabilitação estrutural, bem como as de requalificação e 
beneficiação de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais, excluindo a habitação social.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DEM, nomeadamente, as seguintes:

a) Programar, promover, acompanhar, fiscalizar e gerir as obras de construção e/ou reabili-
tação estrutural de todos os equipamentos coletivos e edifícios municipais, bem como, todos os 
equipamentos afetos a educação e saúde, sob competência municipal, garantindo os parâmetros 
de qualidade definidos em projeto e controlando o cumprimento de prazos e custos;

b) Operacionalizar os planos de controlo de custos e implementar os planos de qualidade das 
obras a executar em equipamentos municipais;

c) Assegurar o suporte técnico para a definição das prestações de serviços complementares 
necessárias à boa execução da obra, incluindo a definição dos seus critérios técnicos e funcionais;

d) Assegurar o suporte técnico aos procedimentos de contratação de empreitadas de obras 
públicas junto da Unidade Orgânica responsável pela contratação de empreitadas;

e) Elaborar, em conjunto com a Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD), os 
planos de manutenção dos equipamentos por si construídos;

f) Apoiar na monitorização e acompanhamento de novos equipamentos municipais ainda em 
fase de projeto/construção;

g) Coordenar o acompanhamento de obras de iniciativa municipal;
h) Garantir o acompanhamento técnico de obras municipais em curso;
i) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras 

a desenvolver por empreitada;
j) Proceder ao levantamento e diagnóstico do estado de conservação dos Equipamentos 

Municipais, incluindo a sua atualização, enquanto ferramenta de suporte à gestão e conservação 
dos Equipamentos;

k) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional.
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Artigo 90.º

Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD)

Constitui missão da Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD) assegurar, (i) o 
Planeamento Centralizado de todos os planos de Manutenção e Conservação de todos Ativos Fixos 
Tangíveis e Propriedades de Investimento, com responsabilidades partilhadas com as respetivas 
Unidades Organizacionais responsáveis, (ii) acompanhar e executar as obras de manutenção e 
conservação por administração direta em edifícios, vias, espaço público e sistemas de sinalização, 
prestar assistência técnica a atividades e eventos diversos do Município, incluindo a gestão da 
manutenção das instalações especiais existentes no Concelho, bem como a gestão por contrato 
de prestação de serviços ou empreitada.

1 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DCAD, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Garantir a capacidade de resposta às necessidades operativas de urgência ou imprevistas, 
mediante pedido das Unidades Orgânicas e no âmbito das suas competências;

b) Executar, por administração direta, obras de conservação e reparação das infraestruturas 
viárias e do património edificado municipal;

c) Programar, participar e acompanhar os procedimentos concursais de fornecimento contínuos 
de bens e serviços que sirvam a operacionalidade das atribuições da DCAD;

d) Executar obras em regime de administração direta, relativas ao trânsito;
e) Assegurar e gerir, em articulação com os diferentes serviços requisitantes, os diversos 

eventos municipais em matéria de implantação e promoção da sua construção, por meios próprios, 
ou recurso a apoio externo;

f) Assegurar a gestão e operacionalização dos contratos de manutenção de instalações espe-
ciais incluindo a Iluminação pública e sistemas luminosos automáticos de trânsito;

g) Assegurar a gestão do controlo operacional dos contratos de concessão de Distribuição de 
Energia Elétrica em Baixa Tensão e da Iluminação Pública;

h) Assegurar, por administração direta, a assistência técnica a atividades do Município desig-
nadamente, nos domínios da canalização, carpintaria, construção civil, eletricidade, pintura, pavi-
mentos rodoviários e trânsito;

i) Garantir a gestão integrada de todas as instalações eletromecânicas dos equipamentos, 
edifícios municipais e espaço público, devendo para tal promover a sua inventariação, manutenção 
e substituição em articulação com os diversos serviços utilizadores;

j) Apoiar tecnicamente os demais serviços através da emissão de pareceres e assessoria téc-
nica relativamente a instalações elétricas e mecânicas dos equipamentos municipais, para garantir 
uma correta e eficaz gestão da manutenção;

k) Garantir a uniformização dos equipamentos e dos contratos de gestão e manutenção através 
da definição de especificações técnicas, a respeitar nos projetos e obras municipais, em articulação 
com as diferentes Unidades Orgânicas;

l) Proceder à atualização da informação geográfica produzida no âmbito das suas competên-
cias, nomeadamente o cadastro da sinalização;

m) Elaborar de forma autónoma pequenos projetos de suporte à atividade e operacionalização 
da Unidade Orgânica.

Artigo 91.º

Divisão de Intervenção no Espaço Público (DIEP)

1 — Constitui missão da Divisão de Intervenção no Espaço Público (DIEP), a construção, rea-
bilitação e beneficiação do espaço público composto por rede viária e ou rede de mobilidade suave, 
passeios, praças, parques infantis não integrados em equipamentos, espaços exteriores urbanos, 
sistemas de trânsito e de sinalização incluindo a promoção da acessibilidade pedonal.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DIEP, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a construção, gestão e manutenção do sistema de circulação viário da respon-
sabilidade do Município, nomeadamente no que respeita à rede viária, vias pedonais e cicláveis, 
sinalização, semaforização e estacionamento, bem como dos equipamentos e infraestruturas nele 
integrados;

b) Gerir os troços de estradas desclassificadas pelo Plano Rodoviário Nacional e os troços 
substituídos por variantes ainda não entregues através de mutação dominial por acordo entre a 
Infraestruturas de Portugal, S. A., e o Município de Loures;

c) Programar, promover, acompanhar e fiscalizar até à receção definitiva as obras de iniciativa 
municipal de construção, requalificação e conservação de infraestruturas, incluindo as relacionadas 
com a mobilidade suave e espaço público e vias em regime de empreitada;

d) Inventariar, diagnosticar e manter atualizado o levantamento e caracterização do estado de 
conservação do Espaço Público e infraestruturas de mobilidade;

e) Gerir e planear as programações das ações que promove, tendo por base a caracterização 
e diagnóstico do estado de conservação do espaço público;

f) Assegurar o registo e resposta aos pedidos de intervenção e condicionamentos;
g) Assegurar o suporte técnico aos procedimentos de contratação de empreitadas de obras 

públicas junto da Unidade Orgânica responsável pela contratação de empreitadas;
h) Operacionalizar os planos de controlo de custos e implementar os planos de qualidade das 

obras a executar em espaços públicos;
i) Assegurar o suporte técnico para a definição das prestações de serviços complementares 

necessárias à boa execução da obra, incluindo a definição dos seus critérios técnicos e funcionais;
j) Garantir a coordenação em matéria de segurança, higiene e saúde no trabalho das obras 

a desenvolver por empreitada;
k) Coordenar o acompanhamento de obras de iniciativa municipal em espaço público;
l) Garantir o acompanhamento técnico de obras em curso no espaço público, promovidas pelo 

Município;
m) Promover as ações respeitantes à requalificação e valorização urbanas;
n) Apreciar as propostas de criação e funcionamento dos parques de estacionamento 

público;
o) Elaborar informações, pareceres e/ou propostas no âmbito da área funcional.

Artigo 92.º

Divisão de Gestão da Mobilidade (DGM)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão da Mobilidade (DGM), assegurar a contínua 
melhoria da funcionalidade do espaço urbano, nos aspetos conducentes à mobilidade, bem como 
colaborar na organização, planeamento e desenvolvimento das redes e linhas de serviço público 
de transporte de passageiros, dos equipamentos e infraestruturas na área geográfica do Concelho 
em articulação com as demais entidades.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGM, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a representação do Município nas várias matérias e responsabilidades relacio-
nadas com a aplicação do Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de Passageiros;

b) Conceber, propor e implementar ações de prevenção rodoviária e de segurança;
c) Apoiar a respetiva Direção Municipal na conceção e implementação de estratégias e políticas 

de mobilidade e transportes;
d) Conceber e promover a implementação das grandes opções de mobilidade para o Concelho 

de Loures, em articulação com a demais Unidades Orgânicas competentes;
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e) Assegurar a articulação do Município com as diferentes entidades intervenientes nas políticas 
de mobilidade e transportes, nomeadamente com as Juntas de Freguesias, Empresas Municipais 
competentes, a Polícia Municipal, a Autoridade de Mobilidade e Transportes (AMT) e o Instituto da 
Mobilidade e dos Transportes (IMT);

f) Assegurar a gestão e a realização de investimentos nos serviços públicos de transporte de 
passageiros regular, ainda que exercidos em áreas sob a jurisdição de qualquer administração ou 
autoridade marítima e portuária;

g) Garantir que os operadores de serviço público procedem ao registo dos serviços que prestam;
h) Ajustar pontualmente o serviço público de transporte de passageiros por razões de interesse 

público no que se refere a percursos e paragens, horários e frequências e regime de regularidade 
e flexibilidade do serviço;

i) Pronunciar -se sobre as decisões de alteração de serviços de transporte público e soluções 
de mobilidade, bem como dos equipamentos e infraestruturas a ele dedicados, na área geográfica 
de Loures;

j) Acompanhar e dar parecer sobre a implementação e gestão de sistema de bilhética;
k) Implementar e efetuar a gestão de sistemas inteligentes de transportes integrados e serviços 

de mobilidade;
l) Promover a adoção de instrumentos de planeamento do serviço público de transporte de 

passageiros;
m) Realizar inquéritos à mobilidade no âmbito da área geográfica de Loures;
n) Promover a realização de estudos, modelos previsionais e análises comparativas nas áreas 

de mobilidade, transportes e estacionamento;
o) Desenvolver sistemas informatizados do ordenamento e controlo do tráfego urbano;
p) Assegurar o desenvolvimento do Plano Municipal de Segurança Rodoviária;
q) Executar todas as ações administrativas associadas ao transporte público de aluguer em 

veículo ligeiro de passageiros, vulgo táxi, no âmbito das suas competências;
r) Executar todas as ações relacionadas com o Transporte Flexível, em articulação com as 

diferentes entidades envolvidas e no âmbito das suas competências;
s) Planear e gerir os processos de mobilidade, acessibilidades e transportes públicos;
t) Elaborar pareceres para entidades externas em matéria de mobilidade e transportes públicos;
u) Conceber e implementar estratégias de informação, sensibilização e educação para a 

mobilidade sustentável e transportes;
v) Elaborar pareceres para entidades externas em matéria de mobilidade e transportes públi-

cos, juntamente com as demais Unidades Organizacionais competentes;
w) Gerir o mobiliário urbano, incluindo o mobiliário urbano concessionado;
x) Gerir interfaces;
y) Elaborar informações e/ou pareceres relacionadas com a área funcional.

Artigo 93.º

Unidade de Topografia (UT)

1 — Constitui missão da Unidade de Topografia (UT), assegurar a gestão, a partilha e o controlo 
centralizado de toda a informação georreferenciada, promovendo os levantamentos topográficos e 
a elaboração de estudos de geologia e geotecnia.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UT, nomeadamente, as seguintes:

a) Gerir o sistema de informação georreferenciada, nomeadamente, no que se refere à articula-
ção com os sistemas nacionais e internacionais de informação geográfica, obtendo os levantamentos 
fotográfico, videográfico e cartográfico necessários, e promovendo a recolha e processamento da 
informação alfanumérica e cartográfica de base, para a elaboração da cartografia digital;

b) Promover e coordenar, junto dos serviços municipais, a evolução e atualização sistemática 
do cadastro do Município, nas diferentes vertentes que o constituem (edificado municipal e privado, 
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espaço público, rede viária, sinalização vertical e horizontal, iluminação pública, rede de subsolo, 
redes de concessionárias, publicidade, entre outras temáticas passíveis de georreferenciação), com 
vista a suportar adequadamente o planeamento, conceção e gestão do Concelho;

c) Assegurar e articular as necessárias atividades de levantamento para suporte à georreferen-
ciação da informação urbana, junto das diferentes Unidades Orgânicas, promovendo o alargamento 
do seu grau de cobertura e permanente atualização;

d) Assegurar e coordenar a integração e atualização sistemática, no cadastro do Município, dos 
planos, estudos, projetos, intervenções ou intenções de intervenção das diferentes áreas setoriais 
e territoriais, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, com vista a suportar a tomada 
de decisão dos órgãos municipais;

e) Definir a nomenclatura e os modelos de dados, e implementar a estrutura de informação 
do Município, assegurando a sua permanente classificação, promovendo a sua atualização e inte-
gração em repositório comum;

f) Promover e manter atualizada a classificação, catalogação e documentação de dados do 
Município, relativos ao tema da respetiva Unidade Orgânica;

g) Coordenar a execução das atividades de suporte à consolidação do cadastro integrado do 
Município, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, nomeadamente o levantamento 
topográfico, recolha e processamento da informação alfanumérica e cartográfica, entre outras;

h) Identificar pontos de melhoria e ações de simplificação e integração de processos internos 
com impacto nos sistemas de informação;

i) Participar na conceção e definição dos requisitos dos projetos informáticos do Município na 
componente relativa à informação georreferenciada e assegurar os respetivos testes de aceitação;

j) Constituir -se como interlocutor dos serviços municipais na definição das necessidades, pla-
neamento e implementação dos modelos de informação do Município, relativos às competências 
específicas da respetiva Unidade Orgânica

k) Assegurar a elaboração e atualização sistemática e regular da cartografia digital e temática 
de suporte ao cadastro integrado do Município;

l) Assegurar a disponibilização da informação geográfica e cadastro do Município, de acordo 
com as necessidades dos serviços municipais.

m) Preparar, coordenar ou promover a elaboração de levantamentos topográficos e promover 
a elaboração de estudos de geologia e geotecnia, no âmbito da intervenção do Departamento de 
Obras Municipais e/ou em coordenação com outras Unidades Orgânicas, indispensáveis para a 
realização de estudos e projetos de médio e longo prazo, como a requalificação do espaço público, 
construção de equipamentos, melhoria da mobilidade e acessibilidades, reabilitação urbana, implan-
tação/verificação de limites de terrenos e obras camarárias e fiscalização de obras particulares;

n) Apoiar na execução das atividades de suporte à consolidação do cadastro integrado do 
Município, em articulação com as demais Unidades Orgânicas e entidades externas, nomeadamente 
o levantamento topográfico;

o) Apoiar a criação e manutenção de um cadastro predial do Município e atualização da car-
tografia de base.

Artigo 94.º

Unidade de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas (UCEOP)

1 — Constitui missão da Unidade de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas (UCEOP), 
assegurar de forma transversal, coordenada e centralizada, todo o processo de contratação de 
empreitadas de obras públicas, partilhando articuladamente com todas as Unidades Orgânicas 
responsabilidades, no âmbito de todos os procedimentos de contratação.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UCEOP, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar as tarefas relativas à contratação de empreitadas de obras públicas necessárias 
à prossecução das atividades municipais planeadas e não planeadas, através dos procedimentos 
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adequados para o efeito, competindo -lhe nesse âmbito a preparação e consequente tramitação 
administrativa dos respetivos processos;

b) Assegurar, em colaboração com as demais Unidades Orgânicas, a atempada instrução 
dos procedimentos contratuais indispensáveis à continuidade da satisfação das necessidades do 
Município;

c) Definir as medidas de uniformização e racionalização das empreitadas a contratar, de forma 
a otimizar o número de fornecedores, tipo de empreitadas e obter melhores condições;

d) Elaborar o plano global de contratação de empreitadas centralizado, recolhendo junto das 
Unidades Orgânicas as necessidades em termos de empreitadas de obras públicas;

e) Promover a racionalização e contenção da despesa, designadamente quanto às despesas de 
funcionamento e economia, eficiência e eficácia da despesa associada aos contratos centralizados;

f) Desenvolver estudos que permitam criar um sistema de controlo e de análise de custos;
g) Aprovar e difundir indicadores de eficiência e colaborar na elaboração dos documentos de 

prestação de contas;
h) Identificar e difundir boas práticas em matéria de contratação pública;
i) Analisar os ofícios do Tribunal de Contas, nas questões relacionadas com a contratação 

pública de Empreitadas de Obras Públicas;
j) Elaborar notas informativas para divulgação pelas demais Unidades Orgânicas, acerca de 

matérias relativas às contratações de Empreitadas de Obras Públicas que careçam de esclareci-
mentos ou que resultem de alterações legislativas;

k) Manter e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais promovendo a cultura 
de serviço partilhado numa ótica de eficácia e eficiência.

3 — No âmbito do Procurement, são competências da UCEOP, nomeadamente, as seguintes:

a) Desenvolver e gerir um sistema centralizado de contratação de Empreitadas de Obras 
Públicas que potencie a capacidade negocial do Município, a eficiência e a racionalidade da contra-
tação, a integração das necessidades e de plataformas tecnológicas para o efeito, nomeadamente, 
criar base de dados/ficheiros de artigos utilizados e fornecedores acreditados, que respondam às 
necessidades e requisitos definidos, contemplando a existência de artigos similares e fornecedores 
alternativos;

b) Elaborar, para cada exercício económico, o plano dos procedimentos de contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas e propor as medidas que se mostrem adequadas à boa gestão da 
atividade anual esperada;

c) Proceder ao levantamento anual das necessidades inerentes à contratação de empreitadas 
de obras públicas centralizada;

d) Prestar esclarecimentos quando solicitado pelas Unidades Orgânicas requisitantes;
e) Realizar a triagem dos documentos rececionados em WebDoc para processos de contra-

tação de empreitadas;
f) Validar a conformidade dos elementos obrigatórios que devem constar na informação emitida 

pelas Unidades Orgânicas requisitantes;
g) Analisar a conformidade da informação oriunda das diversas Unidades Orgânicas e verificar 

a adequabilidade da sua inserção nas peças do procedimento e, na falta desta, cuida pela obtenção 
de informação relevante à elaboração do procedimento em causa;

h) Elaborar as Propostas de Cabimento;
i) Proceder à criação dos números de obra;
j) Verificar os limites estabelecidos de acordo com o n.º 2 do artigo 113.º do CCP, no que con-

cerne as empreitadas de obras públicas a pedido dos serviços requisitantes;
k) Proceder às pesquisas de mercado e análise de novos fornecedores de obras públicas;
l) Assegurar, junto a Unidade Orgânica competente, a atualização da base de dados de for-

necedores;
m) Garantir a avaliação e gestão de fornecedores de obras públicas em articulação com os 

serviços, elaborando o respetivo relatório anual;
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n) Contactar fornecedores de obras públicas, no âmbito do desenvolvimento dos procedimen-
tos pré -contratuais;

o) Preencher relatórios de contratação ao abrigo de Acordos -Quadro, em aplicações informá-
ticas das entidades agregadoras;

p) Assegurar a informação solicitada por entidades internas/externas (projetos cofinanciados, 
outros) no âmbito dos processos de Contratação Pública;

q) Atualizar informação das delegações/subdelegações de competências no âmbito da con-
tratação pública (órgão competente para contratar);

r) Apurar de forma mensal os procedimentos por Ajuste Direto Simplificado para efeitos de 
publicação no sítio da internet;

s) Garantir o registo e movimentação de documentos nas respetivas aplicações informáticas;
t) Desenvolver estudos que permitam criar um sistema de controlo e de análise de custos das 

empreitadas contratadas.

4 — No âmbito dos Procedimentos de Contratação Pública, são competências da UCEOP, 
nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar, de forma centralizada, a instrução e gestão dos procedimentos pré -contratuais 
de contratação pública de empreitadas no quadro legal aplicável, em consonância com os princípios 
de economia, eficiência, eficácia e sustentabilidade;

b) Implementar e desenvolver os meios adequados e conducentes à utilização da plataforma 
informática nos procedimentos adjudicação e contratação de empreitadas de obras públicas;

c) Acompanhar os procedimentos pré -contratuais, elaborando os respetivos documentos para 
comunicação/notificação interna e/ou externa, na vertente processual;

d) Instruir, acompanhar e avaliar os procedimentos pré -contratuais, empreitadas de obras 
públicas, sob proposta e colaboração técnica dos serviços requisitantes, acautelando as articula-
ções necessárias;

e) Garantir a instrução, gestão e acompanhamento de toda a tramitação dos procedimentos 
pré -contratuais de contratação pública, sob a forma de agrupamento de entidades adjudicantes, 
tendo em conta que o representante do agrupamento é o Município de Loures;

f) Elaborar as peças concursais (p.e. convites, cadernos de encargos, programas de procedi-
mento) inerentes aos vários tipos de procedimentos, previstos no Código dos Contratos Públicos;

g) Controlar os diversos prazos procedimentais, nomeadamente:

i) Receção e abertura de propostas;
ii) Esclarecimentos, erros e omissões;
iii) Receção dos documentos de habilitação;
iv) Audiência prévia;
v) Publicitação no Diário da República, no JOUE, no portal BaseGov.

h) Gerir os procedimentos pré -contratuais na plataforma eletrónica de contratação pública ou 
através de correio eletrónico;

i) Elaborar e enviar os anúncios a publicar no Diário da República e no Jornal Oficial da União 
Europeia;

j) Verificar do cumprimento das formalidades legais quanto às propostas recebidas dos diversos 
procedimentos lançados e preparar as mesmas para avaliação do Júri;

k) Verificar a conformidade dos documentos de habilitação;
l) Assegurar a tramitação dos procedimentos em plataforma eletrónica de contratação pública;
m) Assegurar a elaboração de informações sobre diversos assuntos e pareceres jurídicos de 

acordo com questões suscitadas e pedidos de esclarecimento;
n) Garantir a elaboração das propostas de esclarecimento e prestar esclarecimentos aos 

concorrentes;
o) Assegurar a tramitação dos Relatórios Preliminares de análise de propostas e respetivos 

Relatórios Finais;
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p) Analisar os pedidos de cessão da posição contratual e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação;

q) Informar as demais Unidades Orgânicas aquando da formalização do Contrato;
r) Cumprir o reporte ao Portal BaseGov no âmbito da contratação pública.

5 — No âmbito da Elaboração e Avaliação dos Contratos, são competências da UCEOP, 
nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a assessoria jurídica no âmbito da contratação de empreitadas de obras públicas, 
na fase de formação dos Contratos;

b) Proceder à elaboração e formalização dos Contratos referentes à contratação de empreitadas 
de obras públicas da Câmara Municipal de Loures, decorrentes dos procedimentos de contratação 
conduzidos pela UCEOP;

c) Apoiar, sempre que solicitado, na elaboração das peças de procedimento, nomeadamente 
do tipo de Concurso Público, Concurso Público Internacional, Concurso Público Urgente, Concurso 
Público Limitado por Prévia Qualificação, assim como na elaboração das propostas para aprovação 
pelo órgão competente para contratar;

d) Assegurar a revisão das minutas -tipo das peças dos diversos procedimentos, das minutas 
dos relatórios de adjudicação, das minutas dos projetos de decisão e das minutas de notificação 
perante terceiros;

e) Assegurar as funções de Oficial Público, no âmbito dos contratos ao abrigo da Contratação 
Pública.

CAPÍTULO III

Direção Municipal de Coesão Social (DMCS)

Artigo 95.º

Direção Municipal de Coesão Social (DMCS)

1 — Constitui missão da DMCS, (i) apoiar o Executivo Municipal do ponto de vista da qualidade 
técnica, avaliando e confirmando todos os assuntos, informações ou documentos, e (ii) definir, 
coordenar e controlar o desempenho do Planeamento dos objetivos estratégicos a atingir, tais como 
os respetivos indicadores de desempenho por Processo ou Unidades Organizacionais que lideram 
e integram a presente direção.

2 — Integram a Direção Municipal de Coesão Social (DMCS), as seguintes Unidades Orgânicas 
e respetivamente o setor, área, domínio, subdomínio, tema, processo ou atividade, a referir:

a) Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde (DCDJS):

i) Divisão de Saúde (DS);
ii) Divisão de Desporto (DD):

a) Núcleo de Gestão de Equipamentos Desportivos (NGED).

iii) Divisão de Juventude (DJ);
iv) Divisão de Atividade Cultural (DAC);
v) Unidade de Apoio ao Movimento Associativo (UAMA).

b) Departamento de Educação (DE):

i) Divisão de Gestão do Parque Escolar (DGPE);
ii) Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE);
iii) Divisão de Ação Social Escolar (DASE).
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c) Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social (DIDS):

i) Divisão de Respostas Sociais (DRS);
ii) Divisão de Igualdade e Cidadania (DIC);
iii) Divisão de Ação Social (DAS).

d) Departamento de Habitação (DH):

i) Divisão de Promoção e Gestão da Habitação (DPGH);
ii) Divisão de Gestão do Arrendamento Habitacional (DGAH);
iii) Divisão de Construção e Conservação Habitacional (DCCH).

3 — São ainda competências da Direção Municipal de Coesão Social:

a) Apoiar o Executivo Municipal na conceção, implementação e monitorização de estratégias e 
políticas de saúde e bem -estar, cultura, desporto, juventude, educação, coesão social e habitação 
municipal, nomeadamente, através de estudos e projetos de suporte à atividade municipal;

b) Assegurar o apoio e fomento da conceção de políticas de saúde, desportivas, culturais e 
juvenis integradas nas suas diversas vertentes, colaborando na criação e disponibilização das 
necessárias condições de melhoria do bem -estar;

c) Assegurar o exercício das funções técnicas, administrativas e operacionais em ordem à 
prossecução das atribuições do Ministério/Município no domínio da educação;

d) Assegurar a promoção do acesso de todos ao desporto, planeando e executando projetos 
de intervenção na área do desporto, com vista a um aumento da qualidade de vida da população 
e da oferta desportiva municipal, potenciando os recursos existentes e otimizando a gestão dos 
equipamentos municipais;

e) Prosseguir as políticas municipais de desenvolvimento social do Município, bem como, 
implementar a política de habitação municipal, visando minimizar as desigualdades sociais, melho-
rar a qualidade de vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território; f) Manter 
e desenvolver a lógica organizacional das funções transversais, promovendo a cultura de serviço 
partilhado numa ótica de eficácia e eficiência.

SECÇÃO I

Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde (DCDJS)

Artigo 96.º

Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde (DCDJS)

1 — Constitui missão do Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde (DCDJS), 
assegurar (i) a promoção da saúde no Concelho de Loures, participando no desenvolvimento de 
ações na comunidade, no planeamento da rede de equipamentos, e no funcionamento das instala-
ções de Cuidados de Saúde Primários, (ii) a gestão das atividades e oferta desportiva, equipamentos 
desportivos e a promoção da melhoria da qualidade de vida, (iii) a promoção do desenvolvimento 
da cultura e a dinamização da atividade do movimento associativo, assim como (iv) a valorização 
do desenvolvimento psicossocial da juventude.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DCDJS, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estratégias 
referentes a (i) promoção da saúde no Concelho de Loures, participando no desenvolvimento de 
ações na comunidade, no planeamento da rede de equipamentos, e no funcionamento das instala-
ções de Cuidados de Saúde Primários, (ii) gestão das atividades e oferta desportiva, equipamentos 
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desportivos e a promoção da melhoria da qualidade de vida, (iii) promoção do desenvolvimento da 
cultura e a dinamização da atividade do movimento associativo, assim como a (iv) valorização do 
desenvolvimento psicossocial da juventude;

b) Incrementar hábitos de participação da população de forma continuada e com níveis de 
qualidade elevados, inseridos num ambiente seguro e saudável;

c) Contribuir para a elevação da qualidade de vida das Pessoas, com vista à satisfação das 
suas necessidades e expectativas de animação dos seus tempos livres;

d) Garantir o planeamento da rede de equipamentos de saúde e desportivos do Concelho de 
Loures, bem como as adequadas condições de funcionamento e segurança das instalações;

e) Planear e coordenar o desenvolvimento e a fidelização à prática desportiva, às atividades 
culturais e às dinâmicas juvenis, tendo em vista o aumento dos índices de participação das popu-
lações.

Artigo 97.º

Divisão de Saúde (DS)

1 — Constitui missão da Divisão de Saúde (DS), contribuir para a promoção da saúde no 
Concelho, participando no desenvolvimento de ações na comunidade e no planeamento da rede 
de equipamentos de saúde, bem como assegurar o adequado funcionamento das instalações onde 
são prestados Cuidados de Saúde Primários.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DS, nomeadamente, as seguintes:

a) Elaborar a Estratégia Municipal de Saúde, devidamente enquadrada e alinhada com o Plano 
Nacional de Saúde e os Planos Regionais e Municipais de Saúde;

b) Participar no diagnóstico das necessidades ao nível da rede de equipamentos de saúde do 
Concelho e propor medidas de melhoria e correção;

c) Participar, em estreita articulação com o ACES e com o Hospital Beatriz Ângelo, na identifi-
cação de problemas e respetivas soluções no que respeita ao acesso e à qualidade dos cuidados 
de saúde, garantindo a equidade;

d) Participar, em colaboração com a Administração Central, no planeamento, na gestão e na 
realização de investimentos relativos a novas Unidades de Cuidados de Saúde Primários, nomea-
damente na sua construção, equipamento e manutenção, em articulação com outras Unidades 
Orgânicas do Município;

e) Monitorizar a realização de investimento na construção ou aquisição de equipamentos no 
que respeita às Unidades de Cuidados de Saúde Primários;

f) Promover a eficácia e eficiência na gestão dos recursos e melhoria dos resultados na área 
da saúde;

g) Promover o envolvimento da comunidade local na criação de sinergias e potencialidades 
para a promoção e acesso a cuidados de saúde, em articulação com outras Unidades Orgânicas;

h) Assegurar, em articulação com o ACES, as condições adequadas de funcionamento e segu-
rança das instalações que integram as Unidades de Cuidados de Saúde Primários, assim como 
alertar e contribuir para melhorar a qualidade dos serviços prestados;

i) Exercer as competências municipais, no que se refere à rede de farmácias do Concelho;
j) Assegurar a representação do Município na Rede Portuguesa dos Municípios Saudáveis;
k) Prestar ou solicitar ao Ministério da Saúde a informação necessária ao exercício das suas 

obrigações, previstas na legislação em vigor;
l) Garantir, em articulação com o ACES, no âmbito da prestação de Cuidados de Saúde 

Primários, a adequada gestão dos serviços logísticos e dos recursos humanos (assistentes ope-
racionais);

m) Promover, junto da comunidade, atividades no âmbito da prevenção da doença, educação 
para a saúde e promoção de estilos de vida ativos e saudáveis, de acordo com a estratégia nacional 
e local, em articulação com as demais Unidades Orgânicas;
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n) Dinamizar na comunidade ações de informação/capacitação para o aumento da literacia 
em saúde;

o) Programar, executar e avaliar programas e projetos na perspetiva da redução dos problemas 
identificados nos planos locais;

p) Implementar e consolidar parcerias com entidades públicas e privadas para o desenvolvi-
mento de ações de prevenção da doença e de promoção e educação para a saúde no Município;

q) Apoiar o funcionamento e promover a articulação das respostas concelhias no âmbito dos 
Cuidados Continuados;

r) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Saúde;
s) Articular com o Serviço Municipal de Proteção Civil a resposta de emergência de saúde pública 

a situações de crises pandémicas ou a intervenção necessária em contextos que o justifiquem;
t) Contribuir para a elaboração de estudos sobre as várias temáticas da saúde numa perspetiva 

concelhia para a definição de políticas locais de saúde.

Artigo 98.º

Divisão de Desporto (DD)

1 — Constitui missão da Divisão de Desporto (DD), assegurar a promoção do acesso de todos 
ao desporto, planeando e executando projetos de intervenção na área do desporto e da atividade 
física, com vista a um aumento da qualidade de vida da população e da oferta desportiva municipal, 
potenciando os recursos existentes e otimizando a gestão dos equipamentos municipais.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DD, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover o desenvolvimento dos Centros Municipais de Formação Desportiva;
b) Assegurar o planeamento e a programação de atividades de natureza desportiva, de inte-

resse municipal;
c) Promover e divulgar a prática da atividade física e do desporto de forma generalizada, assim 

como as iniciativas desportivas relevantes para o Concelho, em articulação com o Departamento 
de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC) e/ou outras Unidades Orgânicas envolvidas;

d) Coordenar a organização de eventos desportivos relevantes para o Concelho e a imple-
mentação de eventos desportivos, de âmbito nacional ou internacional, que contem com o apoio 
ou participação do Município;

e) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional 
e outras entidades com intervenção na área do desporto e articular as intervenções por estes 
dinamizadas;

f) Incentivar e desenvolver, em parceria com o movimento associativo do Município, inde-
pendentemente da sua génese, projetos que contribuam para o desenvolvimento desportivo das 
Pessoas;

g) Promover a prática desportiva seguindo os princípios do “Desporto para Todos”, fomentando 
a inclusão e a igualdade;

h) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos dife-
rentes setores que concorrem para a promoção de projetos desportivos;

i) Promover o incremento dos níveis de organização e gestão das organizações desportivas 
e da qualificação dos agentes desportivos em geral, com vista a elevar a qualidade dos serviços 
desportivos prestados pelo movimento associativo, pela Autarquia e por outros agentes;

j) Promover e incentivar a difusão da promoção da prática desportiva nas suas variadas mani-
festações, de acordo com programas específicos e integrados com o esforço de promoção turística, 
valorizando os espaços naturais e equipamentos disponíveis atendendo a critérios de qualidade;

k) Promover a publicação de documentos, boletins e outras publicações que interessem à 
dinâmica desportiva do Município;

l) Criar e concretizar os Planos de Intervenção Municipal específicos para as modalidades 
consideradas prioritárias;
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m) Apoiar a atividade desportiva, de acordo com os normativos legais em vigor;
n) Elaborar estudos sobre os benefícios da promoção da atividade física, numa perspetiva con-

celhia, para a definição de políticas saudáveis locais, mobilizando a participação da sociedade civil;
o) Analisar boas práticas e tendências no âmbito desportivo, e propor estratégias de imple-

mentação consideradas pertinentes;
p) Participar no diagnóstico das necessidades ao nível da rede de equipamentos desportivos 

do Concelho e propor medidas de melhoria e correção;
q) Desenvolver, em articulação com o Departamento de Obras Municipais (DOM), os progra-

mas preliminares e estudos prévios relacionados com a construção de equipamentos desportivos 
municipais e de equipamentos promotores da atividade física em espaço público municipal;

r) Informar, articular e disponibilizar toda a informação ao Serviço Municipal de Proteção Civil 
no que concerne aos eventos desportivos existentes no Concelho, para avaliação da necessidade 
de elaboração e operacionalização de planos de coordenação para eventos de nível municipal, 
nomeadamente no que se refere ao processo de planeamento, organização e coordenação no 
quadro das ações de resposta a situações de emergência.

Artigo 99.º

Núcleo de Gestão de Equipamentos Desportivos (NGED)

1 — Constitui missão do Núcleo de Gestão de Equipamentos Desportivos (NGED), assegurar 
a gestão das instalações e equipamentos desportivos municipais, bem como acompanhar e avaliar 
o desenvolvimento do plano de atividades.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Núcleos, no artigo 38.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas do NGED, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover, em conjunto com as Unidades Orgânicas competentes, ações que visem a con-
servação e qualificação dos equipamentos desportivos municipais, de modo a dar cumprimento à 
estratégia municipal;

b) Assegurar uma gestão eficiente, responsável e flexível das instalações e equipamentos 
desportivos municipais que não sejam geridos por Empresa Municipal, bem como acompanhar e 
avaliar o desenvolvimento do plano de atividades;

c) Assegurar o equilíbrio da utilização dos equipamentos desportivos municipais pelas Pessoas;
d) Garantir o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas e emitir pareceres 

visando a preservação e/ou construção de equipamentos desportivos;
e) Assegurar o cadastro dos equipamentos sob sua responsabilidade, em articulação com as 

Unidades Orgânicas competentes;
f) Promover a elaboração, atualização e aplicação das normas, manuais e regulamentos inter-

nos referentes a gestão, manutenção e utilização dos equipamentos desportivos municipais.

Artigo 100.º

Divisão de Juventude (DJ)

1 — Constitui missão da Divisão de Juventude (DJ), valorizar e potenciar o desenvolvimento 
psicossocial dos jovens, através da implementação e apoio à criação de programas de sensibili-
zação e capacitação em áreas que concorram para assegurar aos jovens uma maior consciência, 
autonomia, autoestima, conhecimento e segurança.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DJ, nomeadamente, as seguintes:

a) Rever e implementar, de acordo com as estratégias internacionais e nacionais, o Plano de 
Intervenção Municipal — Juventude;
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b) Efetuar um diagnóstico da população jovem de Loures, com identificação de comportamen-
tos, estilos de vida, interesses, dificuldades, carências, entre outros;

c) Estimular a participação jovem através da auscultação, diálogo e cogestão de processos, 
incentivando a sua participação em processos democráticos e de cidadania;

d) Desenvolver infraestruturas adequadas, online e/ou físicas, para dar resposta às necessi-
dades dos jovens;

e) Assegurar diretamente serviços de informação e encaminhamento aos jovens, facilitando 
o conhecimento de oportunidades e de mecanismos específicos de apoio existentes em diversos 
âmbitos;

f) Propor e implementar um plano de desenvolvimento cultural, operacionalizando eventos/ati-
vidades de natureza lúdica, contemplando uma programação diversificada e valorizando os espaços 
onde estas tiverem lugar e, consequentemente, o património municipal;

g) Promover a participação cívica e ativa dos jovens e a educação para a cidadania, nomea-
damente através do apoio e incentivo à criação de associações de estudantes e jovens;

h) Propor incentivos ao movimento associativo juvenil, apoiando a realização dos seus planos 
anuais de atividade no Município;

i) Propor e implementar atividades que estimulem a participação juvenil e a livre criação dos 
jovens, incentivando a sua consciência cívica e associativa;

j) Apoiar a participação juvenil em atividades sociais, culturais, desportivas, científicas, de 
formação e animação em temáticas de interesse deste segmento populacional;

k) Sensibilizar os jovens para a importância do voluntariado, nas mais diversas áreas;
l) Dinamizar um programa de voluntariado jovem;
m) Promover o diálogo intergeracional e intercultural;
n) Promover o intercâmbio entre jovens, estimulando a sua aprendizagem cultural e intelectual;
o) Promover projetos e atividades de tempos livres dos jovens, sobretudo durante as pausas 

letivas, privilegiando ações concretas que potenciem o usufruto de uma ocupação útil e saudável;
p) Interagir com outras instituições no sentido de criar os mecanismos necessários que facilitem 

o acesso dos jovens à formação profissional, à informação, às novas tecnologias, à ocupação de 
tempos livres e à cultura;

q) Investir no acesso de todos os jovens à educação e formação de qualidade e à promoção 
da aprendizagem ao longo da vida;

r) Promover e apoiar projetos e atividades que visem a formação integral dos jovens, nomea-
damente através de novas competências consideradas essenciais no ingresso no campo do 
emprego;

s) Promover a aquisição de competências transversais de capacitação para o empreendedo-
rismo e a empregabilidade;

t) Apostar na promoção da saúde mental, sexual e estilos de vida saudáveis e prevenir com-
portamentos de risco;

u) Propor e operacionalizar atividades de apoio, informação e encaminhamento (profissional, 
escolar, comportamental e cultural) dos jovens;

v) Propor e colaborar na criação e implementação de programas e medidas de apoio que per-
mitam uma resposta eficaz às expectativas dos jovens, designadamente nas áreas da habitação, 
saúde, emprego, entre outras;

w) Integrar Redes Nacionais e Internacionais que trabalhem com e para a Juventude, com 
vista a uma mais eficaz análise e acompanhamento das políticas de juventude, bem como a imple-
mentação de boas práticas nacionais/internacionais;

x) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos dife-
rentes setores que concorrem para a promoção das políticas de juventude;

y) Apostar na formação dos agentes de juventude, municipais e associativos locais, capacitando-
-os para melhor intervenção junto dos jovens;

z) Colaborar na implementação de medidas de apoio para acesso à habitação, informando e 
encaminhando os jovens munícipes, e propor outras que relevem para a sua fixação no Concelho;

aa) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal de Juventude.
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Artigo 101.º

Divisão de Atividade Cultural (DAC)

1 — Constitui missão da Divisão de Atividade Cultural (DAC), promover o desenvolvimento 
cultural, seja na criação, produção ou valorização de conteúdos, através da dinamização de inicia-
tivas que fomentem a integração artística e a identidade local.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Munici-
pais, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DAC, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Assegurar o planeamento, a programação e o acesso a atividades de natureza cultural, de 
interesse municipal;

b) Coordenar a organização de eventos culturais relevantes para o Concelho;
c) Assegurar a promoção e divulgação das iniciativas, acontecimentos e equipamentos culturais 

do Concelho, em articulação com outras Unidades Orgânicas do Município;
d) Implementar ações de promoção e divulgação do património cultural local junto do público, 

em articulação com as demais Unidades Orgânicas;
e) Assegurar o apoio e articulação necessária às entidades públicas nacionais e regionais 

com intervenção na área cultural;
f) Estimular e implementar, em parceria com o tecido associativo local, projetos de dinamização 

e desenvolvimento cultural junto da comunidade;
g) Estabelecer uma rede local de parcerias e apoios que contribua para o desenvolvimento 

das atividades municipais;
h) Promover a dinamização da rede municipal de galerias e gerir a sua atividade;
i) Estimular e promover formas de artes plásticas e performativas que valorizem o património 

e o espaço público;
j) Incentivar o surgimento de artistas emergentes e o desenvolvimento de novos projetos e 

expressões artísticas;
k) Assegurar a identificação, preservação, valorização e divulgação do património material e 

imaterial;
l) Contribuir para a preservação e divulgação de práticas e expressões de cultura local;
m) Promover, apoiar e divulgar os ofícios tradicionais;
n) Promover manifestações etnográficas que permitam a salvaguarda, valorização e divulgação 

da cultura tradicional do Município;
o) Criar, concretizar e monitorizar Planos Estratégicos de Intervenção Municipal específicos 

para a dinamização de áreas consideradas prioritárias;
p) Promover a divulgação de publicações relevantes para a história e identidade do Município;
q) Gerir e dinamizar a Rota Histórica das Linhas de Torres, monumento nacional, no território de 

Loures, no quadro da participação do Município de Loures na Associação para o Desenvolvimento 
Turístico e Patrimonial das Linhas de Torres Vedras;

r) Informar, articular e disponibilizar toda a informação ao Serviço Municipal de Proteção Civil 
no que concerne aos eventos existentes no Concelho, para avaliação da necessidade de elaboração 
e operacionalização de planos de coordenação para eventos de nível municipal, nomeadamente 
no que se refere ao processo de planeamento, organização e coordenação no quadro das ações 
de resposta a situações de emergência.

Artigo 102.º

Unidade de Apoio ao Movimento Associativo (UAMA)

1 — Constitui missão da Unidade de Apoio ao Movimento Associativo (UAMA), assegurar o 
apoio, a promoção e o acompanhamento à dinamização da atividade do movimento associativo de 
âmbito desportivo, cultural, recreativo e juvenil.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UAMA, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover, acompanhar e apoiar, o movimento associativo e o voluntariado de natureza 
cultural, desportiva, recreativa e juvenil, criando as condições para o seu desenvolvimento;

b) Avaliar a eficácia, no que diz respeito ao interesse público, da aplicação dos apoios con-
cedidos;

c) Garantir o apoio técnico específico no apoio à gestão das Associações;
d) Assegurar o planeamento e a programação de atividades dirigidas ao movimento associativo;
e) Coordenar a organização de eventos relevantes para o Município dirigidos ao movimento 

associativo;
f) Assegurar o apoio ao relacionamento com os órgãos da Administração Central, Regional e 

outras entidades com intervenção nesta área e articular as intervenções por estes dinamizadas;
g) Incentivar e desenvolver o movimento associativo concelhio, com a dinamização de um 

programa de formação para os Dirigentes Associativos;
h) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos dife-

rentes setores que concorrem para a promoção do movimento associativo;
i) Dinamizar o Observatório das Dinâmicas Associativas;
j) Desenvolver e manter ferramentas de gestão e de divulgação de apoio à atividade promovida 

pelo movimento associativo;
k) Promover o diagnóstico do movimento associativo e dos Dirigentes Associativos;
l) Garantir o normal funcionamento do Conselho Municipal do Associativismo;
m) Promover a divulgação de documentos, boletins e outras publicações sobre esta temática.

SECÇÃO II

Departamento de Educação (DE)

Artigo 103.º

Departamento de Educação (DE)

1 — Constitui missão do Departamento de Educação (DE), assegurar o exercício das funções 
técnicas, administrativas e operacionais em ordem à prossecução das atribuições do Ministério/Muni-
cípio no domínio da educação, nomeadamente (i) gestão do parque escolar edificado, entre outros 
recursos, assegurando a gestão e conservação dos equipamentos educativos dos estabelecimentos 
de ensino sob gestão municipal, (ii) o planeamento e a gestão das intervenções socioeducativas 
e (iii) o planeamento e gestão dos serviços de ação social escolar assim como gestão dos apoios 
económicos, (iv) o planeamento e gestão do transporte e refeições escolares, e alojamento estudantil.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DE, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estra-
tégias referentes a (i) gestão do parque escolar edificado, bem como a gestão e conservação dos 
equipamentos educativos dos estabelecimentos de ensino sob gestão municipal, (ii) gestão das 
intervenções socioeducativas e (iii) gestão dos serviços de ação social escolar, assim como gestão 
dos apoios económicos, (iv) gestão do transporte e refeições escolares, e alojamento estudantil;

b) Assegurar a gestão dos estabelecimentos do ensino sob administração municipal, no âmbito 
das responsabilidades e atribuições decorrentes do quadro legal em vigor;

c) Promover as tarefas de administração do pessoal não docente dos estabelecimentos de 
ensino sob administração municipal que não se enquadrem nas atribuições do Departamento de 
Recursos Humanos (DRH);
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d) Apoiar, atendendo ao quadro legal e às disponibilidades orçamentais, as atividades no 
âmbito da educação;

e) Assegurar e garantir a representação autárquica nos Conselhos Gerais de Agrupamentos 
de Escolas e Escola não Agrupada;

f) Assegurar a participação na rede da Associação Internacional de Cidades Educadoras (AICE), 
entre outras iniciativas transmunicipais devidamente autorizadas;

g) Assegurar o funcionamento do Conselho Municipal de Educação de Loures;
h) Promover e valorizar a educação não formal com projetos de educação ao longo da vida 

assegurando a formação integral do indivíduo, em articulação com outras iniciativas promovidas 
por outras Unidades Orgânicas;

i) Assegurar o acompanhamento dos Agrupamentos de Escolas e Escola não Agrupada, o 
acompanhamento das Associações de Pais e Encarregados de Educação (APEE) e o acompa-
nhamento das Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) com valência educativa no 
âmbito de ações ou projetos educativos;

j) Planear, organizar e promover os conteúdos no âmbito das edições e comunicações do 
Departamento para com a comunidade educativa;

k) Elaborar a Carta Educativa assegurando a articulação com as prioridades definidas pelo 
Município e participar na sua monitorização;

l) Elaborar o Plano Estratégico para a Educação assegurando a articulação com as prioridades 
definidas pelo Município, garantindo a sua monitorização e avaliação;

m) Assegurar a coordenação e a articulação efetiva das Unidades Orgânicas que integram o 
Departamento;

n) Acompanhar tecnicamente os procedimentos associados à transferência e delegação de 
competências no âmbito da educação;

o) Colaborar com as outras Unidades Orgânicas e Empresas Municipais nas tarefas de pla-
neamento, programação, monitorização e avaliação da ação municipal na educação e formação.

Artigo 104.º

Divisão de Gestão do Parque Escolar (DGPE)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão do Parque Escolar (DGPE), proceder a gestão do 
parque escolar edificado, entre outros recursos, assegurando a gestão e conservação dos equipa-
mentos educativos dos estabelecimentos de ensino sob gestão municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGPE, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Promover e desenvolver as ações necessárias para a melhor gestão da rede escolar, em 
função das necessidades do Município;

b) Participar no diagnóstico e elaboração de propostas no domínio da intervenção do parque 
escolar e espaços exteriores incluídos no perímetro destes, em articulação com a Unidade Orgânica 
com competências no âmbito das obras municipais;

c) Participar na elaboração de propostas, em articulação com a Unidade Orgânica responsável 
pela manutenção e conservação dos equipamentos educativos, com o objetivo da resolução de 
situações que, pela sua dimensão, natureza ou urgência, o exijam;

d) Participar na organização da vigilância e segurança dos equipamentos educativos, desig-
nadamente do edificado, respetivo recheio e espaços exteriores incluídos no seu perímetro;

e) Gerir a cedência de espaços educativos de competência municipal, fora do período das 
atividades escolares, cujas receitas deverão ser consignadas a despesas de beneficiação, conser-
vação e manutenção dos equipamentos educativos;

f) Assegurar a articulação com as demais Unidade Orgânicas responsáveis nas áreas de inter-
venção dos consumos energéticos, parque informático, seguros e serviços ambientais ou outras 
da mesma dimensão, com o objetivo de promover a melhoria contínua dos serviços;
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g) Participar, em articulação com a Divisão de Compras Públicas (DCP), nos procedimentos 
de aquisição de bens e serviços relacionados com o funcionamento e apetrechamento dos esta-
belecimentos de ensino;

h) Apresentar propostas de programa -base e acompanhar a construção, ampliação e remode-
lação de equipamentos educativos, residências e alojamentos escolares, de competência municipal, 
com a respetiva Unidade Orgânica competente;

i) Assegurar o apetrechamento das unidades educativas de competência municipal, através da 
aquisição de mobiliário escolar, equipamento de cozinha, material de cariz pedagógico e didático, 
equipamento informático, desportivo, laboratorial e musical, de forma a superar carências no seu 
âmbito de atuação;

j) Promover, em articulação com a Unidade Orgânica competente os procedimentos de ava-
liação das condições de higiene e segurança no trabalho nos estabelecimentos de ensino;

k) Assegurar a elaboração, atualização e aplicação das normas, manuais e regulamentos 
internos municipais, bem como, da legislação vigente, referente a gestão e utilização dos equipa-
mentos escolares;

l) Participar na elaboração e desenvolvimento dos planos de segurança escolar;
m) Diagnosticar as necessidades de pessoal não docente, elaborar propostas de recrutamento 

e emitir parecer sobre a contratação;
n) Gerir a distribuição de pessoal não docente em articulação com os Agrupamentos de Esco-

las, bem como assegurar as demais ações de gestão dos recursos humanos em articulação com 
as Unidades Orgânicas competentes e outros intervenientes na mesma dimensão;

o) Colaborar com a Unidade Orgânica competente no planeamento da formação de pessoal 
não docente;

p) Colaborar com a Unidade Orgânica competente no diagnóstico e encaminhamento de tra-
balhadores adstritos à rede escolar no âmbito do apoio social;

q) Pronunciar -se sobre a rede de oferta educativa e formativa assegurando a articulação com 
as prioridades definidas pelos agrupamentos de escolas/escola não agrupada.

Artigo 105.º

Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE)

1 — Constitui missão da Divisão de Intervenção Socioeducativa (DISE), propor estratégias 
de intervenção e assegurar o planeamento e gestão das intervenções socioeducativas, com vista 
à prossecução das atribuições do Município, no domínio do desenvolvimento educativo.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DISE, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar na definição e participar na execução das políticas e estratégias definidas para a 
intervenção municipal nas áreas da animação e desenvolvimento de projetos socioeducativos;

b) Estabelecer e acompanhar o desenvolvimento dos Protocolos de Cooperação e parcerias 
para a formação em contexto de trabalho, protocolos socioeducativos na escola e entre a escola 
e a comunidade, assim como em programas, e a promoção das candidaturas a linhas de apoio 
nacionais e internacionais na área da educação;

c) Colaborar e apoiar com proximidade as comunidades locais, com vista à concretização de 
projetos e programas adequados de âmbito local e à melhor utilização e racionalização das infra-
estruturas e equipamentos locais;

d) Acompanhar os diagnósticos de necessidades e realizar ações conducentes ao apoio do 
funcionamento dos Centros de Apoio à Aprendizagem no âmbito da escola inclusiva;

e) Assegurar o apoio e a operacionalização de programas de apoio psicossocial em articulação 
com parceiros educativos;

f) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil no planeamento de exercícios e 
simulacros envolvendo os diversos tipos de riscos existentes nos estabelecimentos de ensino do 
Município.
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3 — No âmbito da Intervenção Socioeducativa, são competências da DISE, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Estudar, programar, desenvolver e colaborar no desenvolvimento de ações na área do apoio 
ao funcionamento e gestão dos estabelecimentos escolares da responsabilidade do Município;

b) Promover as atividades de enriquecimento curricular, em articulação com os agrupamentos 
de escolas e demais parceiros e assegurar a respetiva avaliação;

c) Apoiar a dinamização dos projetos socioeducativos da rede escolar pública e solidária;
d) Promover o desenvolvimento de programas, projetos e ações que evidenciem a igualdade 

de oportunidades no âmbito da Escola Inclusiva;
e) Desenvolver uma rede de apoio articulado com os agentes educativos e demais serviços e 

entidades intervenientes que favoreçam o sucesso educativo, prevenindo a exclusão e o abandono 
escolar, e o cumprimento da escolaridade obrigatória;

f) Desenvolver e dinamizar projetos socioeducativos de âmbito municipal para a rede escolar 
pública e solidária;

g) Apoiar a criação e dinamização de projetos das Associações de Pais e Encarregados de 
Educação;

h) Dinamizar ações e projetos que promovam o sucesso educativo, bem como as intervenções 
na área da educação não formal e de promoção de estilos de vida mais saudáveis;

i) Assegurar a realização e gestão de ações e eventos de interesse educativo;
j) Promover e apoiar a implementação de projetos, experiências e inovações pedagógicas;
k) Concretizar estratégias de prevenção e apoio relativas a potenciais grupos de risco e que em 

estreita articulação com os agrupamentos de escolas e outras entidades intervenientes previnam 
a exclusão e o abandono escolar precoce;

l) Congregar a relação com a comunidade educativa na promoção de debates, encontros, 
formações e dinamização de ações de intercâmbio de experiências educativas;

m) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil na organização de ações de sensibi-
lização para toda a comunidade escolar, com o propósito do reconhecimento dos riscos existentes 
e adaptação das medidas de autoproteção mais adequadas.

Artigo 106.º

Divisão de Ação Social Escolar (DASE)

1 — Constitui missão da Divisão de Ação Social Escolar (DASE), propor estratégias de inter-
venção e assegurar o planeamento e gestão dos serviços educativos, com vista à prossecução 
das atribuições do Município, no domínio da Ação Social Escolar.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Munici-
pais, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subuni dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DASE, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Criar e aplicar instrumentos transversais de gestão da ação social escolar;
b) Assegurar o serviço de atendimento e acompanhamento social no âmbito das competências 

adstritas à educação;
c) Assegurar o fornecimento de refeições, as atividades de animação e apoio à família para 

as crianças que frequentam a educação pré -escolar, e a componente de apoio à família para os 
alunos do 1.º ciclo, em parceria com os Agrupamentos de Escolas, associações de pais, entre 
outros parceiros locais e desenvolver mecanismos de monitorização e avaliação, e que garantam 
uma escola a tempo inteiro;

d) Organizar e gerir os procedimentos de atribuição de auxílios económicos em situações de 
carência económica e risco social;

e) Assegurar, conjuntamente com os agrupamentos escolares, a gestão dos auxílios econó-
micos e promover o controlo da sua atribuição;
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f) Analisar e adequar as modalidades de ação social escolar às necessidades locais, em 
particular no que se refere a auxílios económicos e alimentação, incluindo o leite escolar e os 
transportes escolares;

g) Assegurar as refeições escolares e a gestão dos refeitórios escolares e verificar a adequação 
do seu funcionamento, incluindo o controlo da qualidade do serviço de refeições;

h) Organizar e desenvolver as ações para o fornecimento atempado das refeições escolares, 
nos estabelecimentos de ensino da responsabilidade do Município;

i) Fiscalizar as condições funcionais dos equipamentos, o cumprimento dos procedimentos 
de higiene e correto manuseamento dos produtos na sua confeção, quantidade e qualidade dos 
produtos disponibilizados, no âmbito do caderno de encargos para o serviço de refeições escolares;

j) Elaborar e assegurar a execução do Plano de Transportes Escolares, incluindo para os 
alunos com necessidades de saúde especiais;

k) Organizar e proceder à gestão do funcionamento dos transportes escolares municipais, 
conciliando os mesmos com os pareceres do Conselho Municipal de Educação, e em articulação 
com a Divisão de Gestão de Transportes (DGT);

l) Garantir o alojamento aos alunos que frequentam o ensino básico e secundário, como alter-
nativa ao transporte escolar;

m) Garantir a gestão e o funcionamento das residências escolares que integram a rede oficial 
de residências para estudantes;

n) Assegurar a gestão e o funcionamento das modalidades de colocação junto de famílias de 
acolhimento e alojamento facultado por entidades privadas, mediante estabelecimento de acordos 
de cooperação, caso aplicável e autorizado por quem de direito;

o) Promover a implementação de ações ou medidas corretivas ao bom funcionamento e a 
sua adequação aos princípios vigentes nos cadernos de encargos para os serviços estabelecidos.

SECÇÃO III

Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social (DIDS)

Artigo 107.º

Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social (DIDS)

1 — Constitui missão do Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social (DIDS), asse-
gurar (i) a prossecução das políticas municipais de desenvolvimento social, através do planeamento 
e execução de projetos, medidas e ações, (ii) dar respostas sociais através de estratégias de 
intervenção social, (iii) assegurar o desenvolvimento da intervenção social no âmbito de igualdade 
e cidadania, e (iv) promover o atendimento e acompanhamento social às famílias.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DIDS, nomeadamente, 
as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estratégias 
referentes (i) ao desenvolvimento social, (ii) à prossecução dos valores da equidade, da inclusão, 
da igualdade, da cidadania, e do respeito pelas necessidades dos grupos mais desfavorecidos da 
população, (iii) à promoção dos direitos humanos e ao respeito pela diversidade cultural e religiosa 
da comunidade, e (iv) à promoção do atendimento e acompanhamento social às famílias;

b) Desenvolver relações de cooperação e parceria com entidades públicas, privadas e organi-
zações da sociedade civil, que contribuam para melhorar as políticas no domínio dos direitos sociais, 
direitos humanos e saúde, bem como assegurar a prestação de serviços, em parceria com as entida-
des competentes da Administração Central e com Instituições Particulares de Solidariedade Social;

c) Desenvolver a intervenção social prosseguindo os valores da equidade, da inclusão, da 
igualdade, da cidadania, do respeito pela diversidade cultural e pelas necessidades dos grupos 
mais desfavorecidos da população;
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d) Propor e garantir a participação em organismos e projetos nacionais e europeus, relacio-
nados com as problemáticas sociais;

e) Intervir, de uma forma sistémica, em grupos específicos da população, especialmente vul-
neráveis ou em risco, com vista à sua capacitação, autonomia e integração social;

f) Colaborar com o Serviço Municipal de Proteção Civil de Loures no apoio às Pessoas em 
situação de emergência ou vulnerabilidade social, assegurando a aplicação de medidas e políticas 
de intervenção junto desta população;

g) Dinamizar, junto da população sénior, ações que promovam o envelhecimento ativo e saudá-
vel e a valorização das aprendizagens ao longo da vida;

h) Implementar e dinamizar o Observatório Social de Loures;
i) Coordenar a execução do Programa de Contratos Locais de Desenvolvimento Social, e 

proceder a seleção de instituições de solidariedade social para desenvolver a execução das ações 
previstas nos planos de ação que o integrem;

j) Assegurar o apoio técnico e administrativo ao Conselho Local de Ação Social e a coorde-
nação da Rede Social, facilitando a sua organização e funcionamento e mobilizando sinergias, 
competências e recursos;

k) Promover a elaboração/atualização dos instrumentos estratégicos de planeamento social 
concelhios, nomeadamente do Diagnóstico Social, do Plano de Desenvolvimento Social e Saúde, 
em estreita articulação com as restantes Unidades Orgânicas do Departamento;

l) Elaborar a Carta Social Municipal, incluindo o mapeamento de respostas existentes ao nível 
dos equipamentos sociais;

m) Assegurar a articulação entre a Carta Social Municipal e as prioridades definidas a nível 
nacional e regional;

n) Proceder à realização e atualização do levantamento dos equipamentos e respostas sociais 
existentes, aferindo das necessidades e priorizando a atuação, visando a criação de uma rede de 
equipamentos sociais integrada, em colaboração com as Unidades Orgânicas competentes;

o) Emitir parecer sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios público, junto 
as demais Unidades Orgânicas competentes, sendo este vinculativo quando desfavorável;

p) Oferecer à população sénior atividades socialmente organizadas e adaptadas à sua faixa 
etária, privilegiando a sua autonomia e promovendo uma atividade saudável, nomeadamente atra-
vés da dinamização de respostas estruturadas que proporcionem aprendizagens ao longo da vida;

q) Identificar e contribuir para a prevenção de situações de risco, solidão e isolamento, poten-
ciando a participação e a inclusão social da população sénior.

Artigo 108.º

Divisão de Respostas Sociais (DRS)

1 — Constitui missão da Divisão de Respostas Sociais (DRS), assegurar o desenvolvimento 
de respostas sociais, através de estratégias de intervenção social, que visem a prossecução dos 
valores da equidade, da inclusão, da igualdade, da cidadania, e do respeito pelas necessidades 
dos grupos mais desfavorecidos da população.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DRS, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover e executar, nas suas áreas de intervenção, programas de colaboração com ins-
tituições e entidades públicas e privadas;

b) Propor os termos e modalidades de apoio a conceder às instituições, numa perspetiva de 
eficiência, de complementaridade e de gestão racional de recursos;

c) Desenvolver estratégias de intervenção no âmbito da problemática da Violência Doméstica, 
atuando, nomeadamente ao nível do atendimento, da proteção das vítimas, da prevenção e da 
informação e sensibilização à comunidade;
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d) Elaborar e dinamizar o Plano Municipal contra a Violência, garantindo a articulação entre 
os diversos instrumentos nacionais e locais nestas áreas e com as restantes organizações sociais 
do Município;

e) Coordenar a Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica de Loures (RMIVD);
f) Colaborar com a Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Loures, assegu-

rando a representação do Município e garantindo o seu regular funcionamento, nomeadamente 
através da disponibilização dos meios técnicos, administrativos, logísticos e materiais;

g) Desenvolver e dinamizar o Espaço Solidário de Loures, em articulação com as restantes 
organizações sociais do Município;

h) Promover, articular e qualificar os agentes sociais para uma crescente eficácia, autonomia 
e sustentabilidade na intervenção social;

i) Promover a articulação com as Unidades Orgânicas competentes, com as instituições par-
ticulares de solidariedade social, associações da sociedade civil, freguesias/uniões de freguesias, 
empresas e demais atores locais, na conceção de uma estratégia de desenvolvimento social inte-
grada, garantindo uma complementaridade de ações e a maximização dos resultados atuando ao 
nível das vulnerabilidades locais;

j) Fomentar e formar parcerias com as instituições particulares de solidariedade social e outros 
agentes sociais, assegurando, de acordo com o definido nos regulamentos municipais, apoio finan-
ceiro, logístico e material à sua atividade;

k) Desenvolver e aplicar os mecanismos de gestão dos apoios, de modo a corresponder de uma 
forma justa às necessidades das entidades do Município, bem como elaborar, executar, monitorizar e 
fazer cumprir as obrigações contratuais decorrentes dos protocolos e contratos -programa celebrados;

l) Promover a criação de aplicações e instrumentos que apoiem um trabalho de controlo e 
monitorização em rede dos vários equipamentos sociais;

m) Promover a instalação e a requalificação sustentável de equipamentos e/ou a criação de 
respostas sociais de acordo com os objetivos da Carta Social;

n) Criar condições para facilitar o acesso das organizações sociais locais, a informação e 
programas de apoio do Município e de outras entidades nacionais e comunitárias, que favoreçam 
a sua sustentabilidade e que contribuam para a melhoraria contínua das respostas prestadas;

o) Conceber e desenvolver programas e projetos integrados de intervenção social, de iniciativa 
municipal ou em parceria com outros agentes sociais, visando grupos especialmente vulneráveis ou 
em risco de pobreza e/ou exclusão social, com particular incidência na família, na primeira infância, 
e no envelhecimento e velhice.

Artigo 109.º

Divisão de Igualdade e Cidadania (DIC)

1 — Constitui missão da Divisão de Igualdade e Cidadania (DIC), assegurar o desenvolvimento 
da intervenção social, no âmbito da igualdade e cidadania, promovendo os direitos humanos, a 
inclusão e o respeito pela diversidade cultural e religiosa da comunidade.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DIC, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar a promoção, conceção, coordenação, articulação e implementação de políticas, 
estratégias, programas, projetos e iniciativas no domínio dos direitos sociais, nomeadamente os 
referentes a Cidadania, Direitos Humanos, Deficiência, Diálogo Intercultural e Inter -religioso, Orien-
tação Sexual, Identidade de Género e Igualdade de Género;

b) Garantir os princípios transversais de intervenção, no âmbito dos direitos humanos e da 
inclusão;

c) Minimizar as desigualdades sociais e promover a qualidade de vida das pessoas, das 
famílias e das comunidades;

d) Intervir de forma direta e sistémica em grupos específicos da população, com vista à sua 
capacitação, autonomia e inclusão social;
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e) Elaborar os planos municipais para as diferentes áreas de competência;
f) Diagnosticar os problemas e promover os direitos das minorias étnicas, refugiados e imi-

grantes, propondo atuações, elaborando e desenvolvendo projetos de intervenção específicos, em 
parceria e articulação com organismos e entidades competentes;

g) Propor medidas de apoio e desenvolver programas que mobilizem e apelem à participação 
e integração da população migrante, dinamizando projetos que promovam a interculturalidade e o 
multiculturalismo;

h) Colaborar e dar apoio às organizações sociais locais, assim como a outras estruturas da 
comunidade, com vista à concretização e dinamização de projetos que promovam a cidadania e 
a participação;

i) Promover a elaboração de planos de intervenção social, que visem a coesão social, a igual-
dade, o sucesso escolar, a ocupação juvenil e a segurança urbana;

j) Promover, em parceria com entidades competentes, planos de intervenção comunitária;
k) Prestar apoio às associações de moradores e entidades locais existentes nos territórios 

tendo em vista a implementação de ações de desenvolvimento comunitário;
l) Assegurar o funcionamento eficaz dos Centros Locais de Apoio à Integração de Migrantes;
m) Promover a mediação e a educação interculturais assegurando, em especial, a resposta 

às necessidades de apoio, informação e formação;
n) Promover, articular e coordenar intervenções na área da deficiência, numa atuação em rede;
o) Assegurar o tratamento das questões religiosas com relevância pública, promover a inter-

religiosidade e garantir o relacionamento da Câmara Municipal com as organizações religiosas;
p) Gerir o Banco Local de Voluntariado de Loures e reforçar os valores de cidadania através 

da prática do voluntariado social.

Artigo 110.º

Divisão de Ação Social (DAS)

1 — Constitui missão da Divisão de Ação Social (DAS), assegurar o atendimento e acompa-
nhamento social às famílias, através de parcerias com instituições de solidariedade social, fomen-
tando o desenvolvimento de ações sociais de apoio aos grupos mais desfavorecidos da população.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DAS, nomeadamente, as seguintes:

a) Operacionalizar, dinamizar e supervisionar a metodologia do atendimento integrado;
b) Proceder ao diagnóstico e orientação de pessoas, famílias e grupos que recorram à inter-

venção do Município no âmbito do atendimento integrado, nomeadamente através da promoção e 
coordenação de ações de apoio;

c) Sinalizar e articular com os serviços competentes a obtenção de respostas para as Pessoas 
em situação ou em risco de pobreza e exclusão social;

d) Colaborar na estratégia de intervenção social integrada de base territorial em diferentes 
zonas do Concelho, atuando ao nível das vulnerabilidades e potencialidades locais;

e) Gerir a aplicação de medidas de apoio à empregabilidade e inserção social;
f) Celebrar e acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de 

inserção, bem como elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribui-
ção de prestações pecuniárias;

g) Assegurar a participação do Município no Núcleo Local de Inserção;
h) Programar e desenvolver projetos de ação social visando os grupos mais vulneráveis e 

assegurar a intervenção adequada em situações de emergência social;
i) Promover medidas e políticas de intervenção junto da população em situação de sem -abrigo, 

nomeadamente através da gestão e dinamização do Núcleo de Planeamento e Intervenção Sem-
-Abrigo de Loures (NPISA Loures);

j) Propor e desenvolver serviços sociais de apoio a grupos de indivíduos específicos, às famílias 
e à comunidade, no sentido de desenvolver o bem -estar social;



N.º 165 26 de agosto de 2022 Pág. 338

Diário da República, 2.ª série PARTE H

k) Participar, em colaboração com instituições de solidariedade social, IPSS, ONG, Fundações 
e outras instituições equiparadas, e ou em parceria com a Administração Central, em programas e 
projetos de ação social de âmbito municipal, nomeadamente nos domínios do combate à pobreza, 
à exclusão social e à toxicodependência;

l) Colaborar com as instituições locais e nacionais vocacionadas para intervir na área social;
m) Adotar estratégias de mobilização social com vista a provocar mudanças de atitudes e 

comportamentos sociais.

SECÇÃO IV

Departamento de Habitação (DH)

Artigo 111.º

Departamento de Habitação (DH)

1 — Constitui missão do Departamento de Habitação (DH), assegurar (i) a promoção da 
gestão do parque habitacional do Município, garantindo a atribuição de habitações municipais e 
os processos de realojamento, (ii) a gestão e controlo do arrendamento do parque habitacional 
municipal, e (iii) a construção, conservação, manutenção e reabilitação do parque habitacional do 
Município, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de vida e promover 
o desenvolvimento coeso e sustentável do território.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança dos Departamentos Muni-
cipais, no artigo 35.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e 
Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas do DH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estra-
tégias referentes a (i) gestão do parque habitacional do Município, assegurando a atribuição de 
habitações municipais e os processos de realojamento, (ii) gestão e controlo do arrendamento do 
parque habitacional municipal, e (iii) construção, conservação, manutenção e reabilitação do parque 
habitacional do Município, visando minimizar as desigualdades sociais, melhorar a qualidade de 
vida e promover o desenvolvimento coeso e sustentável do território;

b) Assegurar a adoção da nova geração de políticas de habitação com o objetivo de garantir 
a todos o acesso a uma habitação condigna;

c) Assegurar a elaboração, implementação e a atualização contínua da Estratégia Local de 
Habitação;

d) Estudar, propor e implementar medidas de caráter orçamental e financeiro adequadas à 
viabilização da sustentabilidade do edificado;

e) Promover e implementar políticas de intervenção no parque habitacional municipal, assim 
como as definidas para o desenvolvimento local;

f) Garantir a atribuição dos fogos de habitação municipal para os fins a que se destinam de 
acordo com as normas em vigor;

g) Assegurar a gestão integrada dos fogos municipais, em regime de arrendamento;
h) Assegurar a gestão dos bens imóveis destinados a habitação que integram o parque habi-

tacional municipal;
i) Assegurar, juntamente com a Unidade de Apoio Jurídico (UAJ), a representação forense do 

Município nas ações judiciais em matérias da competência da Habitação;
j) Garantir a execução das ações de fiscalização e acompanhamento necessárias inerentes 

à atividade do Departamento, para assegurar o combate à proliferação de novas construções de 
génese ilegal para fins habitacionais, bem como prevenir e impedir ocupações ilegais, no contexto 
do Parque Habitacional Municipal em articulação com as demais Unidades Orgânicas e com a 
Polícia Municipal;

k) Monitorizar a execução contratual dos contratos de arrendamento habitacional, em especial 
a cobrança das rendas de habitação, de modo mensal, e em caso de incumprimentos reiterado 
e não fundamentado, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, desenvolver e aprovar 
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tecnicamente os procedimentos administrativos de despejo ou de ocupações não titulada, bem 
como instaurar procedimentos de cobrança coerciva e eventual recurso a outros meios legais, que 
lhe são propostos de modo fundamentado pela DGAH, ou outras Unidades Organizacionais;

l) Promover e apoiar processualmente a aquisição das habitações pelos respetivos inquilinos 
se daí resultar a melhoria da gestão do parque, a autonomização das famílias e/ou o aumento da 
eficiência na gestão municipal;

m) Assegurar a gestão de programas de apoio ao arrendamento e à reabilitação urbana, 
referentes à habitação municipal;

n) Estudar e garantir, juntamente com as unidades orgânicas competentes, o acesso a pro-
gramas/linhas de financiamento, em articulação com entidades da Administração Central, Local e 
Regional;

o) Propor formação adequada às necessidades específicas identificadas nas Unidades Orgânicas;
p) Assegurar a cooperação, comunicação e articulação com as demais Unidades Orgânicas, 

visando a melhoria da eficácia e eficiência dos processos e a melhoria da prestação de serviço.

Artigo 112.º

Divisão de Promoção e Gestão da Habitação (DPGH)

1 — Constitui missão da Divisão de Promoção e Gestão da Habitação (DPGH), promover a 
gestão do parque habitacional do Município, assegurando a atribuição de habitações municipais e 
os processos de realojamento, definindo estratégias que visem a adequada apropriação dos fogos 
e edifícios e a autonomização dos agregados familiares residentes, assim como implementar e 
operacionalizar os programas estratégicos de intervenção na habitação, definidos pelo Executivo 
Municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DPGH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Promover e acompanhar programas específicos de habitação, em articulação com as 
Unidades Orgânicas competentes e com outras entidades externas com competências na imple-
mentação destes programas;

b) Proceder ao levantamento, registo sistemático e tratamento dos dados relativos à precarie-
dade habitacional e núcleos de habitação degradada existentes no Concelho;

c) Efetuar o atendimento e acompanhamento das Pessoas, no âmbito das carências habita-
cionais, e propor medidas adequadas para a resolução dos problemas identificados;

d) Instruir os processos de candidatura à habitação municipal e de atribuição de habitação 
municipal, nos termos dos concursos, dos regulamentos e das normas em vigor;

e) Elaborar, publicar e manter atualizadas as listagens de classificação de candidaturas à 
habitação municipal nos termos dos concursos, dos regulamentos e das normas em vigor;

f) Proceder à atribuição de fogos de habitação municipal de acordo com as normas regula-
mentares aplicáveis em vigor;

g) Elaborar e manter atualizado o Diagnóstico Social dos agregados familiares em acom-
panhamento, no período anterior ao realojamento, e após o mesmo, efetuando a identificação e 
contextualização das necessidades e fragilidades dos mesmos, e definindo estratégias de atuação 
conjuntas em articulação com as demais Unidades Orgânicas e Entidades externas a envolver, 
tendo em vista a melhoria das condições de vida das famílias;

h) Proceder à verificação, com a periodicidade estabelecida, da ocupação e da condição de 
recursos de todos os inquilinos municipais;

i) Gerir e instruir os processos de adequação de tipologia e de transferência de fogo de inqui-
linos municipais nos termos dos regulamentos e das normas em vigor;

j) Analisar, fundamentar e propor os processos de cessação de utilização de títulos de ocupa-
ção de habitação municipal nos termos dos regulamentos e das normas em vigor, em articulação 
com as demais Unidades Orgânicas;
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k) Desenvolver projetos/ações de intervenção social com a população residente em bairros 
municipais, através da implementação de planos de intervenção previamente definidos, assentes 
em diagnóstico de necessidades devidamente fundamentado, em articulação com as respetivas 
Unidades Orgânicas do Departamento, com a Rede Social e Unidades Orgânicas do Município;

l) Organizar, coordenar e acompanhar todas as atividades a desenvolver junto dos bairros 
municipais, através da implementação de planos de intervenção previamente definidos;

m) Promover projetos e iniciativas de combate à pobreza e exclusão, assim como de desen-
volvimento de base comunitária, em articulação com outras Unidades Orgânicas;

n) Assegurar a qualidade dos serviços prestados e a sua melhoria contínua;
o) Monitorizar o estado de conservação e utilização das zonas comuns do parque habitacional 

municipal, promovendo medidas conducentes à sua correta fruição;
p) Promover e desenvolver atividades e estratégias para solucionar problemas em espaços 

comuns nos prédios de habitação propriedade do Município, nomeadamente, através da eleição 
dos representantes de lote, da concretização de ações de informação e de sensibilização, entre 
outras que se entendam adequadas;

q) Apoiar e acompanhar os representantes de lote ou zeladores, no exercício das suas funções;
r) Coordenar as ações de realojamento transitório ou definitivo, decorrentes de situações de 

emergência social, de intervenções de requalificação urbana, ou realojamento pontual de situações 
emergência, em articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil e outras entidades, em 
particular da Administração Central;

s) Articular com o Serviço Municipal de Proteção Civil a instalação e gestão de Zonas de Con-
centração e Apoio à População em caso de acidente grave ou catástrofe ou quando a ocorrência 
assim o justifique.

Artigo 113.º

Divisão de Gestão do Arrendamento Habitacional (DGAH)

1 — Constitui missão da Divisão de Gestão do Arrendamento Habitacional (DGAH), assegurar 
a elaboração e controlo dos contratos de arrendamento referentes aos fogos habitacionais muni-
cipais, bem como, promover a fixação e a cobrança das respetivas rendas.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DGAH, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Apoiar a gestão social e patrimonial do parque habitacional municipal;
b) Proceder à celebração e gestão dos contratos de arrendamento, ao abrigo da legislação 

em vigor;
c) Garantir o cálculo e atualização das rendas habitacionais do património habitacional municipal 

de acordo com os critérios e legislação em vigor, bem como o acompanhamento do incumprimento 
destas e a negociação de planos de regularização, com vista à recuperação da dívida;

d) Garantir a execução dos procedimentos de gestão contratual resultantes de alterações da 
composição e rendimentos dos agregados familiares residentes, revisões de renda, alterações de 
titularidade, transferências de habitação, cessações dos contratos de arrendamento em articulação 
com a DPGH;

e) Assegurar os procedimentos inerentes à faturação mensal de rendas e prestações de planos 
de regularização;

f) Identificação e encaminhamento de situações de incumprimento reiterado de pagamento 
de rendas para cobrança coerciva e para recurso aos meios legais em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas;

g) Garantir o apuramento, tratamento e encaminhamento de dados para a prestação de contas 
das dívidas dos arrendatários com a periodicidade definida;

h) Assegurar a gestão dos recursos financeiros, incluindo recebimentos e pagamentos aos 
beneficiários ou a outras entidades;
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i) Participar em iniciativas de modernização, otimização e simplificação de processos de tra-
balho e procedimentos, com vista à melhoria contínua.

Artigo 114.º

Divisão de Construção e Conservação Habitacional (DCCH)

1 — Constitui missão da Divisão de Construção e Conservação Habitacional (DCCH), promover 
a construção, adaptação, reabilitação e conservação do parque habitacional municipal.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni dades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DCCH, nomeadamente, as seguintes:

a) Programar e projetar a reabilitação e conservação dos fogos municipais, bem como executar 
intervenções por administração direta em património habitacional;

b) Elaborar os estudos e projetos necessários à reabilitação dos edifícios integrados no Patri-
mónio Habitacional Municipal;

c) Promover e acompanhar a construção de novos empreendimentos integrados nos progra-
mas de habitação municipal;

d) Fiscalizar as obras de construção, reabilitação e conservação de habitação municipal;
e) Estabelecer os critérios e parâmetros de reabilitação e conservação dos edifícios, definindo, 

para o efeito, as responsabilidades municipais e dos inquilinos e promovendo a execução das obras 
de conservação e beneficiação que sejam da responsabilidade municipal;

f) Gerir os processos de apoio à recuperação habitacional de estratos sociais desfavorecidos 
em articulação com outras Unidades Orgânicas;

g) Promover a elevação dos padrões de qualidade do parque habitacional em termos de con-
servação, eficiência energética, acessibilidades e conforto sanitário;

h) Assegurar o controlo do desenvolvimento de projetos para nova habitação em todas as 
fases do seu desenvolvimento;

i) Implementar as políticas de intervenção no parque habitacional municipal, assim como as 
definidas para o desenvolvimento local;

j) Rececionar os fogos vagos, construídos, recuperados ou adquiridos mantendo atualizada 
a respetiva base de dados.

CAPÍTULO IV

Unidades Flexíveis na Dependência do Executivo

1 — Não integradas em Estrutura Nuclear, funcionam na dependência direta do Executivo da 
CMLRS, as seguintes Unidades Flexíveis, de:

1.1 — Âmbito Técnico:

a) Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude 2023 (EMJMJ);
b) Equipa Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança (EMCLS);
c) Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local (EMDL);
d) Divisão de Energia e Sustentabilidade (DES);
e) Divisão de Economia e Inovação (DEI);
f) Divisão de Inovação, Tecnologia e Comunicações (DITC);
g) Divisão de Turismo (DT);
h) Divisão do Património Cultural e Bibliotecas (DPCB):

i) Unidade de Património e Museologia (UPM);
ii) Unidade de Bibliotecas e Leitura Pública (UBLP).

i) Unidade de Auditoria Interna (UAI);
j) Unidade de Apoio Jurídico (UAJ);
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k) Unidade de Proteção de Dados (UPD);
l) Unidade de Protocolo e Relações Institucionais (UPRI).

1.2 — Âmbito Staff e Funcional:

a) Gabinete de Apoio à Presidência (GAP).

2 — Não integradas em Estrutura Nuclear, funcionam na dependência direta dos Vereadores, 
no âmbito de Staff e Funcional, o Gabinete de Apoio à Vereação (GAV).

Artigo 115.º
Equipa Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança (EMCLS)

1 — A Equipa Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança (EMCLS) tem como missão, 
promover ações de prevenção, combate e redução dos riscos de segurança e comportamentos, 
bem como dos índices de criminalidade na comunidade.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Equipas Multidisci-
plinares equiparadas a Divisões, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as 
categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas 
da EMCLS, nomeadamente, as seguintes:

a) Proceder à gestão do Contrato Local de Segurança (CLS);
b) Planear e assegurar a elaboração e desenvolvimento de programas, em colaboração com 

o Ministério da Administração Interna e Forças de Segurança, no âmbito da prevenção de riscos 
e comportamentos;

c) Promover ações que visem a redução dos índices de criminalidade e de delinquência juvenil;
d) Combater e reduzir o sentimento de insegurança na comunidade;
e) Promover uma cultura de responsabilização, onde os direitos estejam necessariamente 

associados aos deveres;
f) Incentivar ações que desenvolvam o sentimento de autoestima e pertença comunitária e de 

valoração dos bens comuns;
g) Aumentar a segurança das populações, eliminando os fatores de risco criminal.

Artigo 116.º
Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude (EMJMJ)

1 — A Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude (EMJMJ) tem como missão, 
assegurar o planeamento e acompanhamento dos trabalhos de preparação e organização da Jor-
nada Mundial da Juventude (JMJ 2023), incluindo as operações pós -jornada.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Equipas Multidisci-
plinares equiparadas a Divisões, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as 
categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas 
da EMJMJ, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar o planeamento e acompanhamento dos trabalhos de preparação e organização 
da JMJ 2023, incluindo as operações pós -jornadas;

b) Acompanhar e monitorizar os trabalhos de preparação da JMJ 2023, designadamente no 
que se refere às competências e projetos sob responsabilidade do Município;

c) Apoiar a entidade organizadora da JMJ 2023 no desempenho das suas funções e na exe-
cução dos trabalhos necessários à preparação e realização do evento;

d) Organizar os dossiers técnicos dos projetos a desenvolver e acompanhar a sua execução 
física e financeira;

e) Colaborar no planeamento dos trabalhos e acompanhar a realização dos estudos, projetos 
e empreitadas, os demais procedimentos de contratação pública e todas as diligências e procedi-
mentos necessários às várias intervenções a realizar;
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f) Articular com o Grupo de Projeto para a JMJ 2023, criado pelo Governo, a preparação do 
projeto de requalificação, valorização ambiental e fruição pública da zona ribeirinha progressiva-
mente libertada pela relocalização definitiva do Complexo Logístico da Bobadela;

g) Promover juntamente com o Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação (DMAC), 
a divulgação do evento em todos os meios de comunicação;

h) Promover ações de sensibilização com as demais Unidades Orgânicas, sobre a importância 
do evento na promoção do Município, a nível nacional e internacional;

i) Garantir, a execução atempada de todos os trabalhos relacionados ao evento;
j) Articular com as demais Unidades Orgânicas, bem como, com demais instituições externas, 

os trabalhos a desenvolver no âmbito das competências atribuídas ao Município de Loures;
k) Elaborar um Relatório Semestral de Acompanhamento das atividades de preparação e 

organização do evento;
l) Exercer as demais competências que lhe sejam cometidas por lei, regulamento, deliberação 

ou despacho.

Artigo 117.º

Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local (EMDL)

1 — Constitui missão da Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local (EMDL), promover 
e articular com todas as Juntas de Freguesia a coordenação centralizada de todos os processos 
integrados de atuação no território do concelho de Loures, bem como monitorizar o processo da 
descentralização de competências do Município nas Juntas de Freguesia e outras responsabilida-
des partilhadas.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Equipas Multidiscipli-
nares equiparadas a Departamentos, no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas 
as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas 
da EMDL, nomeadamente, as seguintes:

a) Estabelecer a ligação institucional entre o Município e as Juntas de Freguesia;
b) Estudar e propor a celebração de contratos interadministrativos com as Juntas de Freguesia 

e proceder à monitorização e acompanhamento da sua execução;
c) Assegurar uma eficiente articulação nas áreas relativas aos licenciamentos exercidos pelas 

Freguesias nos termos das disposições constantes dos respetivos regulamentos municipais, garan-
tindo a uniformização dos respetivos procedimentos e critérios;

d) Monitorizar o processo de descentralização de competências do Município nas Juntas de 
Freguesia;

e) Representar o Município em todas as Comissões de Acompanhamento em matérias de 
descentralização de competências com as Juntas de Freguesia;

f) Planear e coordenar ações conjuntas de intervenção no território, que impliquem a partici-
pação de vários serviços municipais e Juntas de Freguesia;

g) Avaliar os pedidos das Juntas de Freguesia e elaborar, em articulação com os serviços 
municipais, estudos prévios e projetos de execução;

h) Criar, em articulação com os serviços municipais, mecanismos de monitorização dos equi-
pamentos delegados/transferidos, que permitam o registo de patologias, ações de manutenção 
preventiva e corretiva necessárias, e intervenções nos mesmos;

i) Gerir a plataforma de gestão de ocorrências e de serviços “Mais Perto de Si”, garantindo o 
apoio aos serviços municipais na prossecução da melhoria e modernização dos processos;

j) Elaborar em articulação com as Unidades Orgânicas competentes, os termos de referência 
de procedimentos concursais sob sua competência;

k) Assegurar o registo atualizado e centralizado, de todas as competências e responsabilidade 
existentes entre a CMRLS em todas as freguesias, todos os projetos, processos ou procedimentos 
ou outras atividades em curso, identificação e direitos obrigações, tais como respetivas valores 
financeiros envolvidos.
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Artigo 118.º

Divisão de Energia e Sustentabilidade (DES)

1 — Constitui missão da Divisão de Energias e Sustentabilidade (DES), contribuir para a 
promoção do Concelho de Loures enquanto território mais resiliente e sustentável, assente em 
elevados padrões de proteção e valorização dos sistemas ambientais e de abordagens integradas 
das políticas públicas referentes a sustentabilidade, energia e clima.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DES, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de estratégias e políticas 
referentes a sustentabilidade, energia e clima;

b) Implementar, avaliar e monitorizar a política municipal para o ambiente, clima e energia, 
enquadrando -a nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, respetiva Agenda 21 e demais 
Acordos e Pactos que venham a ser subscritos;

c) Assegurar o cumprimento dos compromissos nacionais e internacionais assumidos pelo 
Município, no que concerne às áreas do ambiente, energia e alterações climáticas, entre outros;

d) Promover a centralização e especialização de competências e responsabilidades de gover-
nação estratégica da Energia, em toda a sua cadeia de valor e relativa a todas as fontes de energia, 
nomeadamente, as relacionadas com o termo do atual contrato de concessão de distribuição de 
energia e da eficiência energética (pública e dos edifícios próprios), para pensar e defenderem -se 
os direitos e interesses de todas as Pessoas do Concelho de Loures;

e) Propor e colaborar na realização de estudos, diretrizes e normas regulamentares que supor-
tem a atuação do Município em matéria de resiliência, ambiente, eficiência energética e alterações 
climáticas;

f) Desenvolver, acompanhar e avaliar as Estratégias e Planos Municipais no âmbito da Sus-
tentabilidade Ambiental, tais como:

i) Plano de Ação Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas;
ii) Plano de Ação Climática que consubstancia a estratégias de eficiência energética e clima;
iii) Estratégia Municipal de Eficiência Energética;
iv) Plano Municipal de Mobilidade Elétrica e monitorização de indicadores de gestão de 

mobilidade elétrica no Concelho, com a implementação das políticas de incremento da mobilidade 
elétrica, em concordância com a estratégica do Município de mobilidade acessível, sem prejuízo 
das competências das demais Unidades Orgânicas;

v) Plano Estratégico de Reutilização de Água, incluindo programas piloto para a reutilização 
da água;

vi) Plano de Sustentabilidade Hídrica, em estrita articulação com as demais Unidades Orgâ-
nicas e entidades com competências na gestão da água;

vii) Plano de Monitorização Ecológica, assegurando a avaliação da qualidade das massas de 
água e controlo da biodiversidade;

viii) Estratégia Municipal de Gestão de Resíduos, na ótica da economia circular e de encaminha-
mento a destino final adequados, sem prejuízo das competências das demais Unidades Orgânicas;

ix) Estratégia Municipal de Educação e Sensibilização Ambiental;
x) Outros planos estratégicos em matéria de ambiente, que venham a ser definidos.

g) Implementar um modelo de gestão de dados e produção de informação de suporte à deci-
são, que permita a análise de indicadores de gestão e monitorização da sustentabilidade ambiental;

h) Prevenir e controlar a poluição sonora no âmbito das competências atribuídas ao Município, 
definindo e fiscalizando condições de funcionamento no que respeita à vertente acústica decorrentes 
do licenciamento de atividades ruidosas de caráter permanente ou temporárias;

i) Promover ações no âmbito do controlo da poluição atmosférica em parceria com outras enti-
dades internas ou externas, e de monitorização da qualidade do ar interior de edifícios municipais;
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j) Dinamizar, em estreita articulação com as demais Unidades Orgânicas, a adoção de tec-
nologias, processos inovadores e melhores práticas no âmbito da gestão inteligente do território, 
associados à sustentabilidade dos recursos naturais;

k) Assegurar de modo partilhado e articulado com o Departamento de Obras Municipais (DOM), 
as competências técnicas e respetivas responsabilidades de desenvolvimento, gestão e controlo 
dos projetos de Energia;

l) Assegurar a análise, monitorização e propostas de implementação de medidas de eficiência 
energética com base em dados de consumos energéticos do Município, em estreita articulação 
com as demais Unidades Orgânicas;

m) Colaborar na pesquisa de parcerias com o objetivo de reduzir a fatura energética e o con-
forto térmico junto de empresas e particulares;

n) Assegurar a certificação energética dos edifícios municipais, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas;

o) Participar, juntamente com Divisão de Conservação e Administração Direta (DCAD), na 
gestão do controlo operacional da execução dos contratos de concessão de Distribuição de Energia 
Elétrica em Baixa Tensão e da Iluminação Pública;

p) Colaborar na promoção de políticas de mobilidade suave com as demais Unidades Orgânicas;
q) Promover a implementação do modelo de gestão de eficiência energética na iluminação 

pública, de suporte à decisão, e colaborar na definição e monitorização das obras de beneficiação 
da iluminação pública, em estreita articulação com as demais Unidades Orgânicas;

r) Elaborar ações conducentes à obtenção de apoios e financiamento para a implementação de 
medidas de Ação Climática, Eficiência Energética, Economia Circular, Mobilidade Elétrica entre outros, 
na área da sustentabilidade ambiental, em estreita articulação com as demais Unidades Orgânicas;

s) Assegurar a existência, implementação e monitorização de um Programa Estratégico de 
Educação e Sensibilização Ambiental, que:

i) Contribui para o incremento da resiliência e da consciência ambiental e energética da comuni-
dade educativa e da população em geral, nos eixos da Economia Circular, de Descarbonização da 
Sociedade e de Valorização do Território;

ii) Potencia os recursos e permite criar sinergias entre as parcerias e as dinâmicas que existem 
no território e nas comunidades;

iii) Envolve ativamente a população na concretização dos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável (ODS), dos valores éticos subjacentes à forma como se relacionam com o ambiente;

iv) Coopera com os diversos serviços municipais, intermunicipais e instituições nacionais e 
internacionais, ligados à proteção do ambiente, ao clima e à energia, bem como às áreas de inter-
venção conexas como a saúde, a economia, inovação, cidadania, entre outras;

v) Promove projetos de educação e sensibilização para o desenvolvimento sustentável, junto 
e com a comunidade educativa e população em geral.

t) Assegurar a dinamização do Centro de Educação Ambiental na promoção de ações de 
sensibilização no âmbito da estratégia municipal, com iniciativas nas escolas do Concelho e envol-
vimento da população em geral;

u) Dinamizar atividades nos Parques da Estrutura Verde de Gestão Municipal, com o desen-
volvimento de uma programação regular de Educação para o Desenvolvimento Sustentável (EDS), 
potenciando os diversos recursos aí disponíveis;

v) Articular com as demais Unidades Orgânicas competentes, a realização de eventos e pro-
gramação nos Parques da Estrutura Verde de Gestão Municipal;

w) Elaborar ações conducentes à obtenção de apoios e financiamento para a implementação 
da Estratégia de Educação e Sensibilização Ambiental, em estreita articulação com as demais 
Unidades Orgânicas.

Artigo 119.º
Divisão de Economia e Inovação (DEI)

1 — Constitui missão da Divisão de Economia e Inovação (DEI), promover a competitividade 
do Concelho de Loures e a qualificação do respetivo tecido empresarial, visando o reforço do cres-
cimento económico, da inovação e o incentivo a iniciativas empreendedoras.
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2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DEI, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover e acompanhar o estudo e implementação de projetos estruturantes municipais 
e regionais;

b) Definir uma política de acompanhamento e incentivo ao desenvolvimento dos setores eco-
nómicos locais, promovendo o empreendedorismo dos seus agentes, apoiando os/as seus/suas 
empresários/as e contribuindo para o desenvolvimento das suas competências e qualificações, 
nomeadamente no que concerne às pequenas e médias empresas e ao comércio tradicional;

c) Desenvolver parcerias com entidades públicas e privadas para a dinamização e captação 
do investimento e patrocínios para apoio a iniciativas e projetos municipais;

d) Conceber e implementar projetos e ações de desenvolvimento económico;
e) Promover e acompanhar a gestão dos zonamentos industriais do Concelho;
f) Promover ações de divulgação das áreas vocacionadas para a atividade económica, defi-

nidas no PDM;
g) Acompanhar a instalação de empresas nas áreas da indústria, comércio, serviços e agri-

cultura;
h) Acompanhar os processos de licenciamento;
i) Promover a captação de empresas de cariz sustentável;
j) Assegurar a Promoção do Empreendedorismo e da Criação de Emprego, nomeadamente:

i) Assegurar o acompanhamento técnico em áreas de (re)inserção no mercado de trabalho;
ii) Apoiar na procura de formação profissional, na seleção de financiamentos e na elaboração 

de candidaturas aos incentivos disponíveis;
iii) Apoiar a procura do primeiro emprego, e potenciais criadores de empresas;
iv) Apoiar a elaboração de candidaturas, no âmbito dos programas de apoio ao empreende-

dorismo e à criação do próprio emprego;
v) Promover iniciativas de apoio ao empreendedorismo e negócios inovadores, em articulação 

com as Universidades, Associações, Centros de Emprego e outras entidades relacionadas com 
estas temáticas;

vi) Apoiar e desenvolver processos de inovação nas empresas;
vii) Reforçar o acesso das Pequenas e Médias Empresas (PME) a instrumentos de inovação;
viii) Promover parcerias empresariais para a inovação;
ix) Estimular a cooperação em rede e a interação com parceiros internacionais de investigação 

e desenvolvimento (I&D), e inovação;
x) Promover iniciativas de negócios inovadores, novos produtos e boas práticas empresariais;
xi) dinamizar a integração do tecido empresarial em redes de cooperação;
xii) Organizar iniciativas e ações de promoção empresarial, com o objetivo também de apoiar 

os processos de internacionalização;
xiii) Produzir informação socioeconómica e análises estatísticas;
xiv) Elaborar estudos prospetivos que contribuam para a definição e estruturação de estraté-

gias empresariais;
xv) Assegurar a constante atualização do cadastro das atividades económicas do Município;
xvi) Veicular informação acerca da legislação existente para a atividade económica, nomea-

damente fundos comunitários e outros programas de financiamento.

k) Assegurar o Apoio ao Consumidor, nomeadamente:

i) Promover a informação ao consumidor, nomeadamente em relação à defesa dos seus 
direitos e promovendo o recurso à mediação de conflitos, bem como colaborar com entidades e 
associações de defesa do consumidor;

ii) Mediar e conciliar litígios entre consumidores e fornecedores;
iii) Receber, tratar e encaminhar as reclamações, pedidos de informação e sugestões dos 

consumidores para as entidades competentes;
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iv) Promover e apoiar ações socioeducativas na área da defesa do consumidor, junto da 
comunidade docente e escolar;

v) Apoiar famílias endividadas;
vi) Apoiar a organização de associações de consumidores e cooperativas de consumo.

Artigo 120.º

Divisão de Inovação, Tecnologia e Comunicações (DITC)

1 — Constitui missão da Divisão de Inovação, Tecnologia e Comunicações (DITC), assegurar a 
gestão dos sistemas de informação, de comunicação e demais suportes físicos e lógicos associados, 
bem como a inovação, racionalização e simplificação de arquitetura dos sistemas de informação 
da Câmara Municipal de Loures.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, no 
artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades 
Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DITC, nomeadamente, as seguintes:

a) Planear, propor e executar a estratégia de modernização tecnológica, designadamente a 
relativa à implementação do governo eletrónico local e serviços online;

b) Planear e desenvolver projetos de infraestruturas tecnológicas, nomeadamente os sistemas 
de informação, de comunicação e demais suportes físicos e lógicos associados, tendo em conta 
as prioridades de desenvolvimento estratégico e propondo ações de melhoria;

c) Participar, no âmbito das tecnologias da informação, em ações de reengenharia de proces-
sos, visando a modernização administrativa do Município;

d) Promover a racionalização e simplificação de arquitetura dos sistemas de informação;
e) Desenvolver modelos de modernização contínua dos sistemas de informação;
f) Gerir a relação com os agentes internos e externos, em matéria de inovação tecnológica;
g) Assegurar desenvolvimentos aplicacionais em projetos não estratégicos e relacionados com 

atividades internas e transversais à Câmara Municipal;
h) Garantir a adequada documentação de todos os processos de desenvolvimento aplicacional;
i) Manter atualizadas as arquiteturas internas de tecnologias de informação, promovendo a 

interoperabilidade na administração municipal e com a administração central;
j) Acompanhar tecnicamente os procedimentos de aquisição de bens e serviços necessários 

ao processo de informatização do Município, nomeadamente software, hardware, equipamentos 
de comunicações e suporte aplicacional.

k) Acompanhar a execução financeira e contratual de todos os procedimentos de contratação 
sob responsabilidade da DITC;

l) Estabelecer orientações comuns em matéria de tecnologias de informação e comunicação 
na Administração Municipal;

m) Efetuar a gestão da execução dos contratos que suportam os serviços de comunicações 
(fixas, móveis e dados), equipamentos multifuncionais e plotters, bem como, dos serviços de trans-
missão de televisão por cabo e videovigilância, através do exercício das seguintes competências:

i) Promover o planeamento das aquisições, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, 
através do levantamento das necessidades de contratação;

ii) Garantir o cumprimento da execução dos contratos celebrados, e dos respetivos docu-
mentos normativos internos que definam regras de utilização, designadamente de utilização de 
equipamentos de suporte;

iii) Avaliar o cumprimento da execução dos contratos e efetuar o tratamento administrativo 
da informação inerente à prestação dos serviços contratados, depois de verificada a efetiva e 
adequada prestação dos serviços contratualizados, promovendo a consequente apresentação de 
propostas de pagamento;

iv) Apoiar a Divisão de Compras Públicas (DCP), na elaboração e preparação dos documentos 
pré -contratuais, daqueles contratos;

v) Encetar procedimentos visando novas contratações, alterações ou rescisões contratuais;
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vi) Manter atualizada a informação relativa à contratação, designadamente fornecedores, 
objeto, prazos e despesa associada.

3 — No âmbito da Gestão da Qualidade, são competências da DITC, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Contribuir para a melhoria do desempenho da organização, em articulação com as Unidades 
Orgânicas, através do apoio tecnológico à gestão integrada da informação, a simplificação admi-
nistrativa e a normalização e desmaterialização dos documentos e processos, a modernização dos 
procedimentos, a racionalização dos circuitos e implementação de referenciais de qualidade, com 
vista à redução de custos e aumento da eficiência, bem como a celeridade no exercício de funções;

b) Coordenar a gestão dos conteúdos do Balcão Único e outros meios de comunicação ele-
trónica;

c) Participar na definição da política de qualidade da Câmara Municipal de Loures e desenvol-
ver e monitorizar um sistema global de planeamento e gestão da qualidade que permita, de forma 
integrada, avaliar a qualidade dos serviços prestados pela administração municipal, nomeadamente 
através da realização de auditorias de qualidade;

d) Definir e monitorizar periodicamente os níveis de qualidade para os serviços, associados 
a métricas e indicadores de desempenho que incluam a satisfação das Pessoas para diagnóstico 
das áreas que necessitam de melhoria e ações corretivas;

e) Promover a melhoria contínua de processos nos vários serviços colaborando na análise 
crítica dos mesmos e na definição de medidas de melhoria e ações corretivas, bem como na iden-
tificação de níveis de serviço, internos e externos, quando aplicável;

f) Organizar e manter disponíveis os recursos informacionais, normalizar os modelos de dados 
e estruturar os conteúdos e fluxos informacionais da organização e definir as normas de acesso e 
níveis de confidencialidade da informação;

g) Apoiar na promoção e na divulgação, junto das Unidades Orgânicas, das regras e princípios 
a observar no tratamento da gestão integrada da informação em estreita articulação com a Divisão 
de Modernização e Administração Geral (DMAG).

Artigo 121.º
Divisão de Turismo (DT)

1 — Constitui missão da Divisão de Turismo (DT), promover, desenvolver e valorizar o turismo 
ao serviço do crescimento económico do Concelho, através da criação de projetos sustentáveis 
com capacidade de fomentar a atração turística.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunida-
des Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DT, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar a articulação e cooperação com os organismos oficiais com intervenção na área 
do turismo, com as organizações representativas dos agentes económicos do setor e com o setor 
empresarial no âmbito da promoção turística;

b) Promover a adesão e participação do Município em organismos e associações nacionais e 
internacionais de índole turística, com o objetivo de divulgar o Turismo de Loures;

c) Desenvolver uma Política Municipal de Turismo, assegurando a divulgação das potenciali-
dades turísticas do Concelho;

d) Promover a realização de eventos relacionados com atividades de interesse turístico;
e) Organizar e promover eventos, com o objetivo de desenvolver sinergias e parcerias externas;
f) Coordenar a atividade das diversas Unidades Orgânicas no sentido de uma ação concertada 

e coerente visando a promoção das condições ambientais, sociais e culturais para o desenvolvi-
mento turístico do Concelho;

g) Estudar e promover medidas de estímulo aos operadores dos setores hoteleiro, de res-
tauração e de serviços turísticos, que se distingam pelo espírito de serviço público e prática de 
qualidade que prestigiem o Concelho;
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h) Colaborar na classificação dos empreendimentos turísticos abrangidos pelas atribuições 
municipais;

i) Assegurar, em articulação com os serviços municipais e entidades exteriores, uma gestão 
integrada e sistemática dos espaços e equipamentos de apetência turística do Concelho, com vista 
à sua permanente qualificação como equipamentos de uso coletivo e de promoção turística;

j) Promover visitas de familiarização aos espaços e equipamentos de apetência turística do 
Concelho, a operadores e agentes;

k) Proceder a análise das comunicações prévias de Alojamento Local;
l) Identificar e propor a definição de áreas de contenção de Alojamento Local, sempre que se 

justifique, informando o Turismo de Portugal e o Balcão Único Eletrónico;
m) Autorizar a exploração das modalidades afins de jogos de fortuna ou azar e outras formas 

de jogo;
n) Informar, articular e disponibilizar toda a informação ao Serviço Municipal de Proteção Civil 

no que concerne aos eventos existentes no Concelho, para avaliação da necessidade de elaboração 
e operacionalização de planos de coordenação para eventos de nível municipal, nomeadamente 
no que se refere ao processo de planeamento, organização e coordenação no quadro das ações 
de resposta a situações de emergência;

o) Promover a criação de infraestruturas e equipamentos coletivos de suporte à atividade 
turística;

p) Estruturar e criar oferta turística, organizando atividades, experiências, visitas ao território, e 
criando produtos, em estreita colaboração com os restantes serviços municipais e agentes empre-
sariais e turísticos, nomeadamente hotéis, alojamentos locais, empresas de animação turística, 
restaurantes e produtores locais sediados no Concelho;

q) Gerir os canais próprios de promoção turística, propor, juntamente com a Divisão de Marca 
e Comunicação (DMC), publicações em meios de comunicação de índole turística, bem como 
realizar a edição de materiais gráficos e audiovisuais informativos e promocionais do Concelho e 
dos seus recursos turísticos;

r) Gerir e dinamizar o Posto de Turismo de Loures, assegurando o correto atendimento e 
informação aos turistas e visitantes, bem como garantir a venda de produtos endógenos, e também 
dos produtos que divulguem a história e tradições locais.

Artigo 122.º

Divisão do Património Cultural e Bibliotecas (DPCB)

1 — Constitui missão da Divisão do Património Cultural e Bibliotecas (DPCB), assegurar a 
gestão e o funcionamento dos equipamentos culturais municipais, nomeadamente no âmbito museo-
lógico e bibliotecário. Ainda, estar ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, zelando 
pela conservação e salvaguarda do património e pela perpetuação da memória de toda a vivência 
económica, social e cultural do Concelho, assim como a promoção da educação, da informação 
e do lazer em torno do livro e da leitura, de modo tendencialmente gratuito e universal, tendo por 
base uma visão integrada de aplicação das políticas culturais do Município.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Divisões Municipais, 
no artigo 36.º, e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subuni-
dades Orgânicas, no artigo 33.º, são competências específicas da DPCB, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Coordenar a gestão da rede de equipamentos culturais e patrimoniais, assegurando as 
ações de manutenção e conservação necessárias junto das Unidades Orgânicas competentes, 
visando o seu bom funcionamento de acordo com as normas em vigor;

b) Garantir o funcionamento dos serviços e espaços referentes aos equipamentos culturais 
municipais, nomeadamente as bibliotecas e museus municipais;

c) Assegurar a emissão de pareceres visando a preservação e valorização de monumentos, 
conjuntos e sítios arqueológicos e arquitetónicos, garantindo o cumprimento de normas e medidas 
legalmente previstas;
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d) Assegurar a concessão e dinamização de ações de diversa índole que visem o incremento 
de projetos no âmbito da interculturalidade;

e) Promover a valorização cultural e patrimonial dos cemitérios em articulação com a Divisão 
de Serviços Públicos Ambientais (DSPA);

f) Autorizar a cedência temporária de espaços nos imóveis ou nos museus sob sua gestão, 
de acordo com as condições aprovadas em regulamento municipal;

g) Submeter a apreciação das entidades competentes, com o apoio das demais Unidades 
Orgânicas, os estudos, projetos, relatórios, obras ou intervenções sobre bens culturais classificados 
como de interesse nacional ou de interesse público, ou em vias de classificação, bem como, no 
caso dos imóveis, nas respetivas zonas de proteção.

Artigo 123.º
Unidade de Património e Museologia (UPM)

1 — Constitui missão da Unidade de Património e Museologia (UPM), assegurar a gestão da 
rede de museus municipais e outros espaços museológicos e de interpretação.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UPM, nomeadamente, as seguintes:

a) Gerir a Rede de Museus Municipais, Rotas Históricas e outros espaços museológicos e de 
interpretação, zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais;

b) Gerir e garantir o funcionamento dos centros de documentação associados a cada um 
dos museus municipais, assegurando o tratamento biblioteconómico e arquivístico dos fundos e 
respetiva difusão;

c) Assegurar a promoção, a salvaguarda, a preservação, a divulgação, a fruição e o acesso aos 
bens museológicos, ao património móvel e imóvel, material e imaterial, à informação e conhecimento, 
em conformidade com as missões e acervos de cada um dos museus, espaços museológicos e de 
interpretação, contribuindo para a preservação, valorização e divulgação da história, da memória 
coletiva e dos testemunhos individuais no território;

d) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e 
bens da rede de museus municipais, em articulação com as Unidades Orgânicas competentes;

e) Garantir um destino unitário a um conjunto de bens culturais e valorizá -los através da 
investigação, incorporação, inventário, documentação, conservação, interpretação, exposição e 
divulgação, com objetivos científicos, educativos e lúdicos;

f) Criar instrumentos e procedimentos de incorporação, inventário, documentação, conser-
vação preventiva e plano de segurança, em conformidade com as respetivas missões, edifícios e 
envolventes, e garantindo o cumprimento de normas e medidas legalmente previstas;

g) Garantir o estudo, salvaguarda, valorização e divulgação do património arqueológico de 
Loures, seu acervo e sua documentação, tendo como eixo fundamental a atualização da Carta 
Arqueológica;

h) Promover a publicação de documentos, monografias e outras publicações que interessem 
à história do Município e à preservação da sua identidade;

i) Criar sinergias para reforçar a componente educativa e de mediação cultural dos museus 
municipais, promovendo uma consciência social ativa para a cidadania global reforçando o papel 
interativo dos museus, enquanto espaços de exercício e afirmação da democracia;

j) Facultar o acesso regular ao público e fomentar a democratização da cultura, a promoção 
da pessoa e o desenvolvimento da sociedade, garantindo o acesso às coleções museológicas e 
assegurando o planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as 
formas de expressão artística e cultural, com enquadramento na dinâmica dos museus munici-
pais, fomentando a sua dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de 
equipamentos culturais municipais;

k) Promover, apoiar e divulgar as práticas e saberes tradicionais, apoiando a realização de 
manifestações artísticas, culturais ou etnográficas que fomentem a salvaguarda, valorização e 
divulgação das culturas tradicionais com expressão no Concelho de Loures;



N.º 165 26 de agosto de 2022 Pág. 351

Diário da República, 2.ª série PARTE H

l) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes 
setores que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito do património, museologia 
e mediação cultural, fomentando a cooperação, transversalidade, e observação de boas práticas 
museológicas e documentais, a nível nacional e internacional;

m) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de museus 
municipais;

n) Estar ao serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, zelando pela conservação e 
salvaguarda do património, e pela perpetuação da memória de toda a vivência económica, social 
e cultural do Concelho;

o) Promover uma visão integrada de aplicação das políticas culturais do Município.

Artigo 124.º

Unidade das Bibliotecas e Leitura Pública (UBLP)

1 — Constitui missão da Unidade das Bibliotecas e Leitura Pública (UBLP), assegurar a gestão 
da rede de bibliotecas municipais, o acesso à leitura, informação e conhecimento.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UBLP, nomeadamente, as seguintes:

a) Gerir a rede de bibliotecas municipais e assegurar o acesso à leitura, informação e conhe-
cimento, zelando pela ajustada rentabilização de recursos humanos e materiais;

b) Monitorizar o estado de conservação e manutenção dos equipamentos, infraestruturas e 
bens da rede de bibliotecas municipais e escolares, em articulação com as Unidades Orgânicas 
competentes;

c) Conceber e implementar projetos de estímulo à leitura e à promoção das literacias, desde 
a primeira infância, através da dinamização de atividades regulares nas bibliotecas municipais;

d) Assegurar o planeamento e a programação de atividades que facilitem o acesso a todas as 
formas de expressão artística e cultural, com enquadramento na dinâmica das bibliotecas munici-
pais, fomentando a sua dinamização enquanto polos de cultura integrados no quadro da rede de 
equipamentos culturais municipais;

e) Apoiar e contribuir para o incremento, apetrechamento, gestão do fundo documental, orga-
nização, funcionamento e dinamização da rede de bibliotecas escolares existentes no Município, 
mediante o apoio a candidaturas dos agrupamentos de escolas à integração ou requalificação das 
bibliotecas na Rede Nacional de Bibliotecas Escolares, assim como a conceção e implementação 
de projetos de sensibilização e informação dirigidos aos professores bibliotecários e pessoal não 
docente afeto às bibliotecas escolares;

f) Definir uma política de tratamento técnico da informação adequada às bibliotecas escolares 
e promover a articulação destas com a rede de bibliotecas municipais, procurando novas formas 
de cooperação e de rentabilização de recursos;

g) Apoiar e contribuir para o incremento das bibliotecas públicas no Concelho, designadamente 
as das Juntas de Freguesia e as do movimento associativo;

h) Conceber e implementar projetos de proximidade com a comunidade, promovendo e faci-
litando o acesso aos recursos das bibliotecas municipais;

i) Conceber e implementar projetos que concorram para o cumprimento dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), reforçando a atuação das bibliotecas municipais de Loures 
no quadro das bibliotecas públicas para o desenvolvimento sustentável;

j) Conceber e implementar projetos de formação básica em tecnologias de informação e comuni-
cação dirigidos aos utilizadores das bibliotecas municipais e às Pessoas em geral, contribuindo 
para o incremento da capacidade de utilização da informação e da informática;

k) Propor o estabelecimento de parcerias com outros organismos cuja ação incida nos diferentes 
setores que concorrem para a promoção de projetos culturais no âmbito da leitura pública;

l) Concretizar e monitorizar o plano de intervenção municipal no domínio da rede de bibliotecas 
municipais.
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Artigo 125.º

Unidade de Auditoria Interna (UAI)

1 — Constitui missão da Unidade de Auditoria Interna (UAI), planear, gerir e controlar o pro-
grama anual de auditoria, e a realização de auditorias aos serviços municipais, bem como acompa-
nhar ações inspetivas e de auditoria externa, além de assegurar de forma centralizada, o controlo 
de todos o processo relacionado com os canais de denúncia, e a gestão de risco de corrupção e 
infrações conexas.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UAI, nomeadamente, as seguintes:

a) Elaborar a Proposta de Programa Anual de Auditoria Interna;
b) Realizar auditorias financeiras e de gestão, auditorias operacionais e de conformidade legal 

e regulamentar, no âmbito da atividade desenvolvida pelos serviços municipais;
c) Promover ações inspetivas com o objetivo de prevenir e detetar fraudes e erros, atitudes de 

desperdício, abusos ou práticas antieconómicas ou corruptas e outros atos ilegais;
d) Acompanhar ações inspetivas promovidas por entidade da tutela, bem como auditorias finan-

ceiras e de gestão externas, nomeadamente, a auditoria às contas da Câmara Municipal, prevista 
na Lei das Finanças Locais, e proceder a análise dos respetivos relatórios e propor a aplicação das 
eventuais medidas preconizadas;

e) Assegurar o cumprimento das políticas de gestão adotadas e dos planos e procedimentos 
da Autarquia;

f) Assegurar as atualizações do Manual de Controlo de Endividamento Autárquico, junto da 
Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão (DPCG);

g) Zelar e verificar o cumprimento da aplicação de leis, regulamentos e outras normas vigen-
tes, verificar a suficiência, a exatidão e regularidade dos processos de arrecadação de receitas e 
de realização de despesas e respetivos registos contabilísticos, produzindo recomendações sobre 
medidas e ações corretivas que se justifiquem;

h) Coordenar e acompanhar os procedimentos de exercício do direito ao contraditório resultante 
de Auditoria Externa e de Ações Inspetivas Externas;

i) Elaborar e monitorizar a Norma de Controlo Interno e garantir a sua aplicação;
j) Assegurar a conceção, gestão e implementação de um Sistema de Controlo Interno adequado, 

eficiente e eficaz que pretende prevenir, detetar e reportar situações de irregularidades, bem como 
a adoção das medidas corretivas necessárias;

k) Assegurar a elaboração, acompanhamento e monitorização do Plano Municipal de Preven-
ção de Riscos de Gestão, incluindo os Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, elaborando o 
Relatório Anual da sua aplicação;

l) Produzir informação de gestão relativa aos resultados e efeitos alcançados;
m) Assegurar de forma centralizada, o controlo de todos o processo relacionado com os canais 

de denúncia, desde (i) Organização e Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição de Fluxos 
de Informação, (iii) Aplicações Informáticas e Informação, e (iv) Infraestruturas Físicas, nomeada-
mente:

i) Assegurar a divulgação e aplicação do Regime Geral de Proteção de Denunciantes de Infra-
ções (RGPDI), de acordo com o estabelecido na respetiva legislação em vigor;

ii) Promover a gestão e controlo dos canais de denúncia interna que permitem a apresentação 
e o seguimento seguros de denúncias, a fim de garantir a exaustividade, integridade e conservação 
da denúncia, a confidencialidade da identidade ou o anonimato dos denunciantes e a confiden-
cialidade da identidade de terceiros mencionados na denúncia, e de impedir o acesso de pessoas 
não autorizadas;

iii) Proceder, de acordo com o prazo legal estabelecido, a notificação do denunciante da receção 
da denúncia, informando -o de forma clara e acessível, dos requisitos, autoridades competentes e 
forma e admissibilidade da denúncia externa;
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iv) Praticar os atos internos adequados à verificação das alegações aí contidas e, se for caso 
disso, à cessação da infração denunciada, inclusive através da abertura de um inquérito interno ou 
da comunicação a autoridade competente para investigação da infração, incluindo as instituições, 
órgãos ou organismos da União Europeia;

v) Comunicar ao denunciante as medidas previstas ou adotadas para dar seguimento à denún-
cia e a respetiva fundamentação, no prazo máximo de três meses a contar da data da receção da 
denúncia;

vi) Remeter oficiosamente, à autoridade competente, quando a apreciação da denúncia não 
for de competência da CMLRS, disso se notificando o denunciante;

vii) Rever a cada três anos, os procedimentos para a receção e seguimento de denúncias, 
tendo em consideração a sua experiência, bem como a de outras autoridades competentes;

viii) Apresentar à Assembleia da República, até ao fim do mês de março de cada ano, um 
relatório anual de acompanhamento das denúncias recebidas e respetivo tratamento.

n) Manter permanentemente atualizado o Manual de Auditoria Interna.

Artigo 126.º

Unidade de Apoio Jurídico (UAJ)

1 — Constitui missão da Unidade de Apoio Jurídico (UAJ), assegurar de modo centralizado 
(i) o planeamento, gestão e o controlo de todos as prestações de serviços de âmbito Jurídico e legal 
contratadas, inerente às atribuições e competências da Autarquia, (ii) a assessoria e apoio jurídico 
ao Executivo e a todos serviços municipais, e (iii) as representações forenses do Município.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UAJ, nomeadamente, as seguintes:

a) Apoiar o Executivo, de forma técnica, na conceção e implementação de políticas e estratégias 
referentes a aspetos legais/judiciais inerentes à sua missão;

b) Prestar assessoria jurídica e aconselhamento legal ao Executivo e a todos os serviços 
municipais;

c) Assegurar a representação forense do Município, nos termos da Lei, de acordo com as 
orientações definidas;

d) Assegurar a gestão e controlo dos processos judiciais em que o Município de Loures seja 
parte ou intervenha em juízo;

e) Assegurar o apoio jurídico geral aos serviços municipais, nomeadamente, através da pres-
tação de pareceres jurídicos, bem como outras tarefas que lhe venham a ser cometidas;

f) Assegurar e concorrer para o aperfeiçoamento técnico -jurídico dos atos administrativos 
municipais;

g) Obter, a solicitação do Executivo, os pareceres jurídicos externos considerados necessários;
h) Dinamizar o conhecimento oportuno de normas e regulamentos essenciais à Gestão Muni-

cipal, bem como das suas alterações ou revogações;
i) Propor superiormente as soluções que tenham como fim, obter conformidade com as leis e 

regulamentos aplicáveis, sugerindo alternativas de decisão ou de deliberação;
j) Proceder a pedidos de informação jurídica a entidades externas ao Município, organizando e 

mantendo atualizado o registo de pareceres jurídicos publicados ou que venham ao conhecimento 
da Câmara, designadamente por solicitação desta ou dos Serviços;

k) Proceder ao tratamento e classificação de legislação e de jurisprudência, difundindo perio-
dicamente as informações relacionadas com a atuação da Câmara ou fornecendo os elementos 
solicitados pelo Executivo ou pelos Serviços;

l) Propor a adoção de novos procedimentos ou a alteração dos mesmos, por parte dos serviços 
municipais, em especial quando exigidos pela alteração de disposições legais ou regulamentares;
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m) Proceder a análise das situações de incumprimento contratual, juntamente com as Unidades 
Orgânicas competentes, e elaborar proposta a submeter ao órgão competente para aprovação, 
com vista, designadamente, à resolução do Contrato;

n) Assegurar juntamente com as Unidades Orgânicas competentes, à análise da aplicabilidade 
de sanções contratuais;

o) Participar emitindo parecer técnico de todos os documentos legais da CMLRS, nas sua 
versão em minuta, nomeadamente, de regulamentos, posturas, despachos internos e ordens de 
serviço dimanadas do Executivo, Contratos, Cadernos de Encargos, Programas de Concurso, con-
correndo para que o Município faça uma gestão da sua exposição ao risco e disponibilize ao público, 
através de suportes acessíveis e práticos, tais como brochuras ou desdobráveis, o conhecimento 
das normas regulamentares municipais mais utilizadas relacionadas com a UAJ.

Artigo 127.º

Unidade de Proteção de Dados (UPD)

1 — Constitui missão da Unidade de Proteção de Dados (UPD), planear, promover e garantir a 
correta implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados, bem como efetuar pareceres 
sobre as avaliações de impacto e auditorias relativas à proteção de dados.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UPD, nomeadamente, as seguintes:

a) Promover uma cultura de Proteção de Dados no Município;
b) Assegurar a correta implementação do Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD);
c) Colaborar e contribuir para dar cumprimento aos elementos essenciais e princípios gerais 

do RGPD, tais como os princípios do tratamento de dados, os direitos dos titulares de dados, a 
proteção de dados desde a conceção e por defeito, os registos das atividades de tratamento, a 
segurança no tratamento, a notificação e comunicação de violação de dados;

d) Assegurar que o tratamento dos dados pessoais das Pessoas, é efetuado no âmbito da 
finalidade para a qual os mesmos foram recolhidos, ou para finalidades compatíveis com o propósito 
inicial para que foram recolhidos;

e) Assegurar que os dados pessoais não são divulgados ou partilhados para fins comerciais 
ou de publicidade;

f) Efetuar pareceres sobre as avaliações de impacto e auditorias relativas à proteção de dados, 
quando aplicáveis;

g) Organizar iniciativas e propostas no domínio da proteção de dados;
h) Envolver e articular as matérias municipais relacionadas com a proteção de dados;
i) Implementar uma cultura de minimização de dados pessoais, em que apenas se recolhe, 

utiliza e conserva a informação estritamente necessária;
j) Exercer, em geral, as competências que a lei atribua ou venha a atribuir ao Município rela-

cionadas com as descritas nas alíneas anteriores.

Artigo 128.º

Unidade de Protocolo e Relações Institucionais (UPRI)

1 — Constitui missão da Unidade de Protocolo e Relações Institucionais (UPRI), assegurar 
as ações protocolares, as relações institucionais e representações do Município, bem como as 
deslocações oficiais do Presidente e dos Vereadores.

2 — Adicionalmente às competências comuns atribuídas à liderança das Unidades, no artigo 37.º, 
e às competências comuns atribuídas a todas as categorias de Unidades e Subunidades Orgânicas, 
no artigo 33.º, são competências específicas da UPRI, nomeadamente, as seguintes:

a) Assegurar e coordenar as funções de protocolo nas cerimónias e atos oficiais do Município;
b) Garantir, em colaboração com os Gabinetes de Apoio à Presidência e à Vereação, o controlo 

prévio da agenda das reuniões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, visando assegurar 
o cumprimento do protocolo;
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c) Organizar as deslocações oficiais do Presidente e dos Vereadores, em colaboração com 
os Gabinetes de Apoio à Presidência e à Vereação, e a receção e estadia de Entidades Oficiais 
Nacionais ou Estrangeiras de visita ao Município;

d) Estruturar os processos de celebração e acompanhamento protocolares decorrentes 
de geminações institucionais e/ou cooperação com unidades territoriais nacionais e estran-
geiras;

e) Coordenar a utilização do Regulamento de Condecorações Municipais;
f) Elaborar e propor normas respeitantes ao protocolo e ao uso dos símbolos e outros elemen-

tos heráldicos do Município;
g) Monitorizar, em eventos que careçam de procedimento protocolar, o envio de correspondên-

cia oficial, particularmente, convites, ofícios -convite, cartões de agradecimento, cartões -de -visita 
e outros suportes;

h) Apoiar a coordenação da representação institucional do Município em eventos onde este 
participe;

i) Dar apoio às relações protocolares que o Município estabeleça com entidades civis, polí-
ticas, militares ou religiosas, bem como preparar cerimónias protocolares que são da responsa-
bilidade deste;

j) Garantir a representação do Município em eventos e iniciativas, tais como espetáculos, 
certames, feiras, colóquios interagindo com o público presente.

Artigo 129.º

Gabinete de Apoio à Presidência (GAP)

1 — O Presidente da Câmara Municipal é apoiado por um Gabinete próprio, designado Gabi-
nete de Apoio à Presidência (GAP), e que apresenta como competências, nomeadamente, as 
seguintes:

a) Diligenciar pelos contactos do Presidente com outros Órgãos da Administração Central, 
Regional e Local e com todas as entidades, públicas e privadas, nacionais ou estrangeiras;

b) Agendar e preparar a documentação de suporte ao atendimento público destinado ao Pre-
sidente, solicitar informação às demais Unidades Orgânicas do Município, e controlar a execução 
das decisões tomadas, assegurando a organização da agenda do Presidente;

c) Garantir a representação do Presidente da Câmara nos atos que este determinar;
d) Assegurar o registo permanente dos atos praticados pelo Presidente da Câmara ao abrigo 

da delegação de competências;
e) Enunciar e submeter a agendamento propostas referentes a competências próprias ou 

delegadas do Presidente, para reunião de Câmara Municipal;
f) Assessorar o relacionamento do Município com entidades externas, em articulação com as 

restantes Unidades Orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa;
g) Articular com o Departamento de Administração Geral (DAG), a elaboração da «Ordem do 

Dia» relativa às reuniões da Câmara Municipal;
h) Articular com o Gabinete de Apoio à Vereação, a agenda dos eleitos;
i) Organizar e manter atualizado o ficheiro dos membros do Executivo Municipal;
j) Assessorar técnica e administrativamente o Presidente da Câmara Municipal;
k) Organizar, de acordo com a Lei, a recolha, tratamento e envio de informação requerida pelos 

serviços municipais, bem como por Órgãos de Soberania;
l) Emitir a documentação necessária, nos formatos legalmente exigidos, relativa às delibera-

ções, bem como assegurar a sua tramitação administrativa;
m) Coordenar, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, a produção dos despachos, 

ordens de serviços e outras decisões do Presidente da Câmara;
n) Elaborar, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, informações e pareceres 

necessários à tomada de decisões, bem como, a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos 
Órgãos Municipais;

o) Participar nas reuniões públicas dos Órgãos Municipais.
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Artigo 130.º

Gabinete de Apoio à Vereação (GAV)

1 — Constitui missão do Gabinete de Apoio à Vereação (GAV), prestar apoio direto à verea-
ção da Câmara Municipal no desempenho das suas competências, nomeadamente, as seguintes:

a) Assessorar e garantir o apoio direto aos Vereadores nos domínios da preparação da sua 
atuação política e administrativa, nomeadamente promover e elaborar estudos, informações, pare-
ceres e propostas;

b) Articular a agenda dos Vereadores com o Gabinete de Apoio à Presidência;
c) Assegurar a articulação necessária entre a Presidência e a Vereação;
d) Assegurar e organizar a agenda e os pedidos de audiência destinados à vereação, nomea-

damente a preparação de documentação de suporte, a solicitação de informação às demais Uni-
dades Orgânicas e o controlo da execução das decisões tomadas;

e) Organizar processos e procedimentos com as Unidades Orgânicas, de modo a agilizar, 
simplificar e apoiar o trabalho do Vereador;

f) Elaborar, em articulação com as demais Unidades Orgânicas, informações e pareceres 
necessários à tomada de decisões, bem como a matérias a apreciar e debater nas reuniões dos 
Órgãos Autárquicos;

g) Executar e apresentar o agendamento das propostas para reunião de Câmara Municipal, 
relativas às competências dos Vereadores;

h) Apoiar a relação do Município com entidades externas, em articulação com as restantes 
Unidades Orgânicas, de acordo com a natureza da temática em causa;

i) Diligenciar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência, contactos com os Órgãos 
Autárquicos e outras Entidades Públicas e Privadas.

CAPÍTULO V

Serviço da Polícia Municipal de Loures

Artigo 131.º

Serviço da Polícia Municipal de Loures (SPML)

1 — O Serviço da Polícia Municipal de Loures (SPML), também designado por Polícia Muni-
cipal, tem como missão, dirigir as atuações relacionadas com a atividade de Polícia Municipal, 
de fiscalização, motorização e contraordenação, zelando pelo cumprimento das leis, regulamen-
tos, deliberações ou decisões dos órgãos municipais, bem como cooperar no âmbito dos seus 
poderes com os demais serviços municipais e com outras Entidades Públicas, designadamente 
as Forças de Segurança, nos termos legalmente previstos, exercendo no âmbito da sua missão 
as funções e competências previstas nos artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 19/2004, de 20 de maio, na 
sua redação atual.

2 — A Polícia Municipal exerce as suas funções em matéria de edificação e organização, 
parque habitacional, comércio, saúde pública, averiguações e intimações, circulação rodoviária e 
estacionamento de veículos, defesa da natureza, do ambiente e dos recursos cinegéticos, ruído e 
demais competências atribuídas por lei.

3 — A organização e funcionamento da Polícia Municipal encontra -se definida no Regula-
mento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal da Câmara Municipal de 
Loures.

4 — Compete ainda à Polícia Municipal, nomeadamente:

a) Integrar na iminência ou em situação de acidente grave, catástrofe, crise ou de calamidade 
pública, o Serviço Municipal de Proteção Civil;

b) Definir e implementar um modelo de policiamento de proximidade estratégico em articulação 
com as forças de segurança, quando necessário;
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c) Elaborar, avaliar e acompanhar os instrumentos previsionais, de contas e estratégicos;
d) Promover e participar em programas de simplificação administrativa e modernização;
e) Coordenar as iniciativas decorrentes do Conselho Municipal de Segurança do Município 

de Loures;
f) Promover e participar no desenvolvimento de programas de capacitação da comunidade 

e fiscalização do território, destinados à promoção do sentimento de segurança e confiança nas 
instituições, autonomamente ou em colaboração com outras entidades ou forças de segurança.

5 — Ao Centro de Comando e Controlo Operacional da Polícia Municipal compete, nomea-
damente, as seguintes funções:

a) Controlar as comunicações relacionadas com a atividade da Polícia Municipal;
b) Gerir e coordenar operacionalmente os meios humanos e materiais disponíveis para des-

locação às ocorrências;
c) Gerir as comunicações com as restantes Unidades Orgânicas e com as forças de segurança 

assegurando o encaminhamento consoante as respetivas atribuições e competências;
d) Alertar e transmitir as informações relevantes facultadas por outras entidades.

6 — O Serviço da Polícia Municipal é dirigido por um Comandante, equiparado, para todos 
os efeitos, ao cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau, encontrando -se as suas funções definidas 
no Regulamento de Organização e Funcionamento do Serviço de Polícia Municipal da Câmara 
Municipal de Loures.

7 — O Serviço da Polícia Municipal é composto pelas seguintes Unidades Orgânicas:

a) Divisão Operacional da Polícia (DOP);
b) Divisão Jurídico -Administrativa (DJA).

Artigo 132.º

Divisão Operacional da Polícia (DOP)

1 — A Divisão Operacional da Polícia (DOP) tem por incumbência, entre outras, o desempenho 
das seguintes competências:

a) Intervir em programas destinados à ação das polícias junto das escolas ou de grupos 
específicos de Pessoas;

b) Efetuar a guarda de edifícios e equipamentos municipais, ou outros temporariamente à sua 
responsabilidade;

c) Deter e entregar imediatamente à autoridade judiciária ou entidade policial os suspeitos 
de crime punível com pena de prisão, em caso de flagrante delito, nos termos da lei processual 
penal;

d) Denunciar os crimes de que tiver conhecimento no exercício das suas funções, e por causa 
delas, e praticar os atos cautelares necessários e urgentes para assegurar os meios de prova, nos 
termos da lei processual penal, até à chegada do órgão de polícia criminal competente;

e) Cooperar, no âmbito dos seus poderes, com os demais serviços municipais e com quaisquer 
outras entidades públicas que o solicitem, designadamente as forças de segurança, nos termos 
da lei;

f) Executar coercivamente, nos termos da lei, os atos administrativos emanados dos Órgãos 
Municipais;

g) Executar mandatos de notificação;
h) Cooperar com as forças de segurança na manutenção da tranquilidade pública, na proteção 

das comunidades locais e assegurar o policiamento de proximidade;
i) Prover a realização de comunicações, notificações e pedidos de averiguações por ordem 

das Autoridades Judiciárias e de outras diligências de natureza administrativa mediante protocolo 
do Governo com o Município;
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j) Recolher informações solicitadas por órgãos e serviços municipais sobre situações de facto, 
e coadjuvar os demais serviços municipais na identificação dos titulares de imóveis;

k) Executar as citações, notificações ou intimações ordenadas pela Câmara Municipal ou 
solicitadas por outras entidades externas;

l) Dar cumprimento aos atos superiormente determinados em articulação com as forças de 
segurança, sempre que se verifique risco de perturbação da ordem pública;

m) Elaborar autos de notícia, contraordenação ou transgressão por infrações, remetendo às 
autoridades competentes aqueles cuja competência para a respetiva instrução e decisão não caiba 
ao Município.

2 — No âmbito da matéria de Fiscalização e Trânsito, são competências da DOP, nomeada-
mente, as seguintes:

a) Regular o trânsito rodoviário e pedonal na área da jurisdição municipal;
b) Fiscalizar o cumprimento das normas de estacionamento de veículos e de circulação rodo-

viária, incluindo a participação dos acidentes de viação que não envolvam procedimento criminal;
c) Elaborar autos de notícia por acidente de viação, quando o facto não constituir crime;
d) Vigiar nos transportes urbanos locais, nos espaços públicos ou abertos ao público, desig-

nadamente nas áreas circundantes das escolas em coordenação com as forças de segurança;
e) Adotar, sempre que necessário e em coordenação com as forças de segurança competen-

tes, as medidas organizativas apropriadas aquando da realização de eventos na via pública que 
impliquem restrições à circulação;

f) Detetar e promover a remoção de viaturas abandonadas na via pública, desencadeando o 
respetivo processo administrativo;

g) Proceder ao bloqueio e remoção de viaturas nos termos da lei;
h) Promover, isoladamente ou em colaboração com outras entidades, ações de sensibilização 

e divulgação de matérias de relevante interesse social, designadamente de prevenção rodoviária;
i) Exercer funções de polícia mortuária;
j) Elaborar relatórios/informações decorrentes das funções exercidas.

3 — No âmbito da matéria de Urbanismo, Atividades Económicas e Ambiente, são competên-
cias da DOP, nomeadamente:

a) Fiscalizar o cumprimento dos regulamentos municipais e a aplicação das normas legais cuja 
competência de aplicação ou de fiscalização caiba ao Município, designadamente nos domínios 
do urbanismo, da construção, das atividades económicas, da defesa e proteção da natureza, do 
ambiente, limpeza de terrenos, higiene e salubridade públicas, do património cultural e dos recursos 
cinegéticos, em articulação com as forças de segurança quando necessário;

b) Assegurar as condições de segurança essenciais para a execução dos despejos adminis-
trativos e tomada de posse administrativa de imóveis em cumprimento de despacho do membro da 
Câmara com competência na matéria, em estreita colaboração com os serviços envolvidos;

c) Apoiar as ações de realojamento, em articulação com as Unidades Orgânicas envolvidas;
d) Fiscalizar o cumprimento das normas legais e regulamentares e decisões municipais na 

área do urbanismo, procedendo, designadamente, a fiscalização de obras particulares, respetivo 
licenciamento e execução;

e) Elaborar proposta de embargo e de contraordenação de obras em execução em desconfor-
midade com o Regime Jurídico de Urbanização e Edificação (RJUE) e assegurar a sua execução, 
em cumprimento de despacho do membro da Câmara com competência na matéria;

f) Efetuar a fiscalização do cumprimento dos embargos determinado pelo membro da Câmara 
com competência na matéria;

g) Fiscalizar e controlar os bairros municipais e demais património municipal;
h) Fiscalizar estabelecimentos comerciais, nomeadamente a verificação da conformidade 

do horário de funcionamento, das licenças, publicidade, ocupações da via pública e do mobiliário 
urbano;

i) Fiscalizar o exercício da atividade de venda ambulante e feiras;
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j) Fiscalizar a instalação e funcionamento de recintos fixos de diversão e o funcionamento dos 
mercados municipais;

k) Fiscalizar a exploração de máquinas automáticas, mecânicas, elétricas e eletrónicas de 
diversão;

l) Exercer funções de polícia ambiental;
m) Fiscalizar os recursos cinegéticos;
n) Fiscalizar o cumprimento das normas relativas à proteção de pessoas e bens, designada-

mente, coberturas de poços, fossas, fendas e outras irregularidades no solo;
o) Participar, isoladamente ou em colaboração com as demais Unidades Orgânicas, em ações 

de sensibilização e divulgação de matérias de relevante interesse social e ambiental;
p) Verificar e fiscalizar a ocorrência de atos ruidosos, temporários ou de eventos de desporto 

ou de diversão, no âmbito da competência municipal;
q) Fiscalizar fogueiras e queimadas, bem como a floresta, reservas ecológicas, zonas agrícolas, 

reservas nacionais, exploração de pedreiras e áreas não edificadas;
r) Fiscalizar os produtos alimentares sujeitos a inspeção sanitária municipal, em colaboração 

com os técnicos sanitários municipais;
s) Fiscalizar a gestão de resíduos sólidos urbanos, higiene e limpeza pública no Concelho, e 

promover medidas de fiscalização destinadas a evitar situações de insalubridade;
t) Fiscalizar o registo de canídeos, nos termos legalmente definidos, e conferir proteção às 

equipas camarárias de recolha de animais vadios ou remoção dos que constituam ameaça para 
a saúde pública.

Artigo 133.º

Divisão Jurídico -Administrativa (DJA)

1 — A Divisão Jurídico -Administrativa (DJA) tem por incumbência, entre outras, o desempenho 
das seguintes competências:

a) Apoiar jurídica e tecnicamente o Serviço de Polícia Municipal,
b) Assegurar a articulação da Polícia Municipal com os restantes serviços municipais com 

exceção da componente operacional;
c) Instruir e organizar os processos de contraordenação da competência da Câmara Municipal 

e assegurar os atos processuais correspondentes, bem como promover as respetivas diligências 
instrutórias, probatórias e de notificação e elaborar os relatórios finais de decisão;

d) Proceder à análise dos recursos interpostos das decisões tomadas no âmbito dos processos 
de contraordenação, bem como elaborar proposta de revogação da decisão, ou envio ao Tribunal 
competente;

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

f) Proceder à instrução de procedimentos contraordenacionais rodoviários por infrações leves 
relativas a estacionamento proibido, indevido ou abusivo nos parques ou zonas de estacionamento, 
vias e nos demais espaços públicos quer dentro das localidades, quer fora das localidades, sob 
jurisdição municipal;

g) Promover o envio de processos ao Tribunal competente em caso de não pagamento volun-
tário da coima, aplicada em sede de processo de contraordenação.

2 — No âmbito do Apoio Administrativo, Receção e Tratamento de Denúncias, são competên-
cias da DJA, nomeadamente, as seguintes:

a) Organizar e assegurar o serviço de expediente, incluindo a elaboração de ofícios, mandados 
de notificação e editais;

b) Assegurar a organização e envio de notificações e coadjuvar na execução das notificações 
decorrentes de embargo;
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c) Gerir e assegurar o atendimento telefónico e presencial, bem como o respetivo encaminha-
mento para as demais unidades orgânicas, quando necessário;

d) Rececionar, gerir e encaminhar denúncias, reclamações ou sugestões, e promover a res-
posta aos denunciantes/reclamantes em articulação com as demais Unidades Orgânicas, quando 
necessário;

e) Assegurar a organização dos processos administrativos, bem como a emissão de notifica-
ções, certidões e autenticações;

f) Assegurar a guarda e o encaminhamento para as Unidades Orgânicas ou entidades com-
petentes, de documentos ou outros bens ou valores apreendidos, provenientes de despejos ou de 
ações de fiscalização ou venda ambulante;

g) Elaborar e assegurar os documentos financeiros no âmbito da competência da DJA, nomea-
damente as transferências financeiras.

CAPÍTULO VI

Serviço Municipal de Proteção Civil

Artigo 134.º

Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC)

1 — O Serviço Municipal de Proteção Civil tem como missão definir, executar e coordenar a 
Política Municipal de Proteção Civil, com a finalidade de prevenir riscos coletivos inerentes a situações 
de acidente grave ou catástrofe, de atenuar os seus efeitos e proteger e socorrer as pessoas e bens.

2 — São objetivos fundamentais da Proteção Civil:

a) Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de acidente grave ou catástrofe deles resultantes;
b) Atenuar, no Concelho, os riscos coletivos e limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 

descritas na alínea anterior;
c) Socorrer e assistir, no território municipal, as pessoas e outros seres vivos em perigo e 

proteger bens e valores culturais, ambientais e de elevado interesse público;
d) Apoiar a reposição da normalidade da vida das pessoas nas áreas do Concelho afetadas 

por acidente grave ou catástrofe.

3 — O Serviço Municipal de Proteção Civil, no exercício das suas competências, obedece à 
seguinte estrutura:

a) Gabinete de Planeamento Prevenção e Avaliação (GPPA);
b) Gabinete de Operações Logística e Comunicações (GOLC);
c) Gabinete de Sensibilização e Informação Pública (GSIP).

4 — O Serviço Municipal de Proteção Civil exerce, de acordo com o artigo 10.º da Lei n.º 65/2007, 
de 12 de novembro, na sua atual redação, entre outras, as seguintes competências:

a) Realizar as atividades de proteção civil de âmbito Municipal, centralizar, tratar e divulgar 
toda a informação recebida nesta matéria;

b) Sustentar a conceção e implementação de políticas e estratégias nos domínios da Proteção 
Civil por parte os Órgãos Municipais;

c) Apoiar tecnicamente, nos domínios da Proteção Civil e áreas transversais a esta, os Serviços 
do Município e demais entidades implantadas no Concelho;

d) Acompanhar as operações de proteção e socorro, garantindo o apoio técnico e especializado 
sempre que a situação o justifique ou seja solicitado;

e) Assegurar a articulação e colaboração com Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil;
f) Garantir o apoio necessário à Autoridade Municipal de Proteção Civil e a Comissão Municipal 

de Proteção Civil (CMPC);
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g) Acompanhar e promover as ações relativas às Associações Humanitárias de Bombeiros Volun-
tários existentes no Concelho, nomeadamente no acompanhamento e apoio financeiro ou outro, através 
do Secretariado das Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários do Município de Loures;

h) Organizar as atividades gerais de proteção civil, estabelecendo rotinas e critérios de inte-
roperacionalidade, com os demais agentes e entidades relevantes neste domínio e localizadas na 
área geográfica do Município;

i) Garantir de acordo com as suas competências parte das atribuições conferidas por lei no 
âmbito da intervenção da autarquia no Sistema de Gestão Integrada de Fogos Rurais;

j) Avaliar projetos e medidas de autoproteção, realizar vistorias e inspeções a edifícios classificados 
na primeira categoria de risco no âmbito do regime jurídico da segurança contra incêndios em edifícios;

k) Emitir pareceres, realizar vistorias e inspeções no Concelho, para os edifícios e recintos 
classificados nas 2.ª, 3.ª e 4.ª categorias de risco no âmbito do Regime Jurídico da Segurança contra 
Incêndios em Edifícios, e de acordo com o protocolo de cooperação celebrado com a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil;

l) Exercer as demais competências previstas na lei.

Artigo 135.º
Gabinete de Planeamento, Prevenção e Avaliação (GPPA)

1 — O Gabinete de Planeamento, Prevenção e Avaliação (GPPA), é o responsável por averi-
guar os riscos a que o território Municipal possa estar sujeito e estabelecer e planear as respetivas 
ações preventivas.

2 — São, designadamente, competências do GPPA:

a) Levantar, prever e avaliar os riscos coletivos do Concelho;
b) Realizar estudos técnicos com vista à identificação e avaliação dos riscos que possam afetar 

o Concelho, em função da magnitude estimada e do local previsível da sua ocorrência, promovendo 
a sua cartografia, de modo a prevenir, a avaliar e a minimizar os efeitos das suas consequências 
previsíveis;

c) Analisar permanentemente as vulnerabilidades municipais perante situações de risco;
d) Prever e planear ações atinentes à eventualidade de isolamento de áreas afetadas por 

riscos no território municipal;
e) Planear soluções de emergência, visando a busca, o salvamento a prestação de socorro 

e de assistência, bem como a evacuação, alojamento e abastecimento das populações presentes 
no Concelho e a sustentação das operações de proteção e socorro;

f) Propor medidas de segurança face aos riscos inventariados;
g) Estudar e divulgar formas adequadas de proteção dos edifícios em geral, de monumentos 

e de outros bens culturais, de infraestruturas, do património arquivístico, de instalações de serviços 
essenciais, bem como do ambiente e dos recursos naturais existentes no Concelho;

h) Assegurar a pesquisa, análise, seleção e difusão da documentação com importância para 
a Proteção Civil;

i) Elaborar e atualizar, permanentemente, os instrumentos de planeamento de emergência, 
com especial atenção para o Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, Planos Especiais 
de Emergência de Proteção Civil, Planos de Emergência Externos;

j) Elaborar planos prévios de intervenção de âmbito municipal;
k) Preparar e executar exercícios e simulacros que contribuam para uma atuação eficaz de 

todas as entidades intervenientes nas ações de proteção civil.

Artigo 136.º

Gabinete de Operações Logística e Comunicações (GOLC)

1 — O Gabinete de Operações Logística e Comunicações (GOLC), constitui uma estrutura 
responsável pela prossecução das atividades funcional e operativas de proteção civil no âmbito 
municipal.
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2 — São competências do GOLC, entre outras, designadamente as seguintes:

a) Inventariar e atualizar, permanentemente, os registos dos recursos e meios existentes no 
Município, com interesse para as operações de proteção e socorro, e mais facilmente mobilizáveis 
a nível municipal;

b) Operacionalizar e acionar sistemas de alerta e aviso de âmbito municipal;
c) Manter informação atualizada sobre acidentes graves e catástrofes ocorridas no Concelho, 

bem como sobre elementos relativos às condições de ocorrência e à respetiva resposta;
d) Garantir o apoio logístico a prestar às vítimas e suportar a logística de sustentação das 

operações de proteção e socorro;
e) Levantar, organizar e gerir os centros de alojamento a acionar em caso de acidente grave 

ou catástrofe;
f) Planear e gerir os equipamentos de telecomunicações e outros recursos tecnológicos do 

Serviço Municipal de Proteção Civil;
g) Manter operativa, em permanência, a ligação rádio à Rede Estratégica de Proteção Civil 

(REPC), à Rede Operacional de Bombeiros (ROB) e à Sistema Integrado de Redes de Emergência 
e Segurança de Portugal (SIRESP).

Artigo 137.º

Gabinete de Sensibilização e Informação Pública (GSIP)

1 — O Gabinete de Sensibilização e Informação Pública (GSIP), é responsável pela promoção 
da comunicação e a sensibilização da atividade da Proteção Civil no Concelho.

2 — No exercício da sua atividade, são competências do GSIP, nomeadamente:

a) Realizar ações de sensibilização e divulgação sobre a atividade de Proteção Civil;
b) Realizar ações de sensibilização para questões de segurança, preparando e organizando 

as populações face aos riscos e cenários previsíveis;
c) Colaborar com o Departamento de Recursos Humanos (DRH) nas ações de formação em 

matéria de medidas de autoproteção para os trabalhadores do Município;
d) Promover campanhas de informação junto das Pessoas sobre medidas preventivas e con-

dutas de autoproteção face aos riscos existentes e cenários previsíveis;
e) Difundir, na iminência ou ocorrência de acidentes graves ou catástrofes, as orientações e 

procedimentos a ter pela população, para fazer face à situação;
f) Fomentar o voluntariado em Proteção Civil.

Artigo 138.º

Coordenador Municipal de Proteção Civil

1 — O Serviço Municipal de Proteção Civil é dirigido por um coordenador, o qual é equiparado, 
para efeitos do estatuto remuneratório, ao cargo de Direção Intermédia de 1.º Grau.

2 — O Coordenador Municipal de Proteção Civil atua exclusivamente no âmbito territo-
rial do respetivo Município e depende hierárquica e funcionalmente do Presidente da Câmara 
Municipal, conforme estipulado pelo artigo 14.º -A da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na 
sua redação atual.

3 — Compete ao Coordenador Municipal de Proteção Civil, conforme previsto no artigo 15.º-A 
da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual:

a) Dirigir o Serviço Municipal de Proteção Civil;
b) Diligenciar pela preparação dos planos prévios de intervenção com vista à articulação de 

meios face a cenários previsíveis;
c) Propor a celebração de acordos ou protocolos de cooperação com vista à prossecução dos 

fins da Proteção Civil e segurança;
d) Exercer as competências previstas na Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos 

Rurais;
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e) Convocar e coordenar o Centro de Coordenação Operacional Municipal, nos termos previs-
tos no Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro (SIOPS) e presente Regulamento;

f) Acompanhar permanentemente e apoiar as operações de proteção e socorro que ocorram 
no Concelho;

g) Comparecer no local das ocorrências sempre que as circunstâncias o aconselhem;
h) Promover reuniões periódicas de trabalho sobre matérias de proteção e socorro;
i) Dar parecer sobre os materiais e equipamentos mais adequados à intervenção operacional 

no respetivo Município;
j) Exercer as demais competências legalmente previstas.

Artigo 139.º

Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC)

1 — Em cada Município existe uma Comissão Municipal de Proteção Civil (CMPC), organismo 
que assegura a nível municipal a coordenação em matéria de Proteção Civil.

2 — A instalação, organização, composição e funcionamento da CMPC é definida por Regula-
mento Interno de Funcionamento, aprovado pela Comissão Municipal de Proteção Civil.

3 — Conforme o artigo 3.º da Lei n.º 65/2007, de 12 de novembro, na sua redação atual, são 
competências da CMPC:

a) Promover a elaboração de Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil;
b) Dar parecer, nos termos previstos da lei, sobre o acionamento dos Planos Municipais de 

Emergência de Proteção Civil;
c) Acompanhar as políticas diretamente ligadas ao sistema de proteção civil que sejam desen-

volvidas por agentes públicos;
d) Diligenciar e divulgar, às populações e às entidades e instituições, incluindo os órgãos de 

comunicação social, a emissão de comunicados e avisos;
e) Promover e apoiar a realização de exercícios a nível Municipal, simulacros ou treinos 

operacionais, que contribuam para a eficácia de todos os serviços intervenientes em ações de 
Proteção Civil.

Artigo 140.º

Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM)

1 — O Centro de Coordenação Operacional Municipal (CCOM), funciona junto do SMPC, e 
compreende as funções de coordenação e de gestão das operações de proteção civil, assegurando 
que todas as entidades e instituições de cariz municipal imprescindíveis às operações de proteção 
e socorro, emergência e assistência, previsíveis ou decorrentes de acidente grave ou catástrofe, 
se articulam entre si garantindo os meios considerados adequados à gestão da ocorrência em 
cada caso concreto.

2 — O CCOM pode integrar, para além dos membros da Comissão Municipal de Proteção 
Civil, representantes das unidades orgânicas da Câmara Municipal de Loures, dos Serviços Inter-
municipalizados de Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), e demais 
entidades ou instituições que cada ocorrência em concreto venha a justificar.

3 — O CCOM assegura a avaliação sistemática e contínua das necessidades de coordenação 
dos recursos e do suporte logístico das operações de socorro, emergência e assistência efetuadas 
por todas as entidades e instituições.

4 — O CCOM recolhe informação estratégia relevante para as missões de proteção e socorro 
junto dos membros que o integram, promovendo a sua gestão e posterior divulgação por todos os 
agentes, em razão da ocorrência e seu estado.

5 — Sem prejuízo da dependência hierárquica e funcional do Presidente da Câmara, o CCOM 
mantém permanente ligação de articulação operacional com o Comandante Operacional previsto 
no SIOPS.
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6 — O Centro de Coordenação Operacional Municipal tem por atribuições:

a) Garantir o atendimento permanente da linha de emergência Municipal, recolher as infor-
mações necessárias e encaminhar os pedidos de apoio formulados de acordo com a situação e 
os normativos instituídos;

b) Integrar, monitorizar e avaliar, em permanência, toda a atividade operacional resultante de 
operações de proteção e socorro;

c) Apoiar o funcionamento da Comissão Municipal de Proteção Civil;
d) Promover a ligação operacional e a articulação municipal com os agentes de Proteção 

Civil e outras estruturas operacionais no âmbito do planeamento, assistência, intervenção e apoio 
técnico ou científico nas áreas do socorro e emergência;

e) Garantir que as entidades e instituições integrantes do CCOM acionam, no âmbito da sua estru-
tura hierárquica e ao nível do escalão municipal, os meios necessários ao desenvolvimento de ações;

f) Difundir comunicados técnico operacionais, avisos e alertas às populações e às entidades e 
instituições, incluindo aos órgãos de comunicação social, em permanente articulação com a hierarquia;

g) Avaliar a situação e propor à Autoridade Municipal de Proteção Civil a emissão da declara-
ção da situação de alerta, assegurando as respetivas ações consequentes e medidas, incluindo a 
solicitação de ajuda ao subsistema de nível superior, na medida em que os objetivos da Proteção 
Civil não possam ser alcançados pelo subsistema de Proteção Civil de âmbito Municipal, atenta a 
dimensão e a gravidade dos efeitos das ocorrências;

h) Estabelecer os contactos e articular os fluxos de informação de caráter operacional com o 
Centro de Coordenação Operacional Distrital, nomeadamente para efeitos de pontos de situação 
e de reforços de meios e recursos indispensáveis às operações de proteção e socorro na área do 
Município.

CAPÍTULO VII

Serviço de Veterinário Municipal

Artigo 141.º

Divisão de Bem -Estar Animal (DBA)

1 — A Divisão de Bem -estar Animal (DBA) corresponde ao Serviço de Veterinário Municipal, 
e tem como missão zelar pela defesa da higiene e saúde pública veterinária, saúde e bem -estar 
animal, bem como da higiene e segurança alimentar.

2 — Para o desempenho da sua missão e no âmbito das competências próprias do Médico 
Veterinário Municipal, são atribuídas à DBA, as seguintes competências:

a) Promover e executar medidas de profilaxia médica e sanitária, quer em animais de com-
panhia, quer em espécies pecuárias, incluindo as campanhas sanitárias de vacinação antirrábica 
e de identificação eletrónica (canídeos e felídeos) de acordo com as atribuições e competências 
cometidas por lei aos Municípios;

b) Promover a luta e vigilância epidemiológica de outras zoonoses com vista à prevenção da 
transmissão de doenças infecciosas ao homem;

c) Colaborar na realização de inspeções sanitárias a centros de atendimento médico veteri-
nários e outros estabelecimentos de prestação de cuidados a animais e participar nos respetivos 
licenciamentos;

d) Assegurar a colaboração técnica na avaliação e resolução de problemas de incomodidade 
e/ou insalubridade motivadas pela presença de animais;

e) Assegurar a colaboração técnica na vigilância, avaliação e resolução de problemas asso-
ciados ao bem -estar animal;

f) Colaborar na vigilância e fiscalização das condições legais a que deve obedecer e detenção, 
alojamento e circulação de animais perigosos e potencialmente perigosos;

g) Colaborar com os Órgãos de Polícia Criminal (OPC) no acompanhamento de denúncias de 
maus -tratos e de abandono de animais de companhia;

h) Colaborar na realização do recenseamento de animais, de inquéritos de interesse pecuário 
e económico;
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i) Assegurar o controlo das condições higiossanitárias, de saúde e de bem -estar dos animais 
em circos, parques zoológicos ou outros;

j) Autorizar a realização de concursos e exposições, nos termos previstos no n.º 2 do artigo 4.º 
do Decreto -Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, na sua redação atual;

k) Autorizar a detenção de animais de companhia em prédios urbanos em número superior a 
3 cães e 4 gatos adultos por cada fogo, e até ao máximo de 6 animais adultos, nos termos previstos 
no n.º 2 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 314/2003, de 17 de dezembro, na sua redação atual;

l) Garantir o apoio técnico e intervenções necessárias, em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o justifique, sempre que estejam envolvidos animais, em 
estreita articulação com o Serviço Municipal de Proteção Civil;

m) Assegurar as demais competências, previstas na lei, relativas à proteção e saúde animal.

3 — No âmbito de Saúde Pública e Segurança dos Alimentos, tem por incumbência, entre 
outras, o desempenho das seguintes competências:

a) Assegurar os procedimentos técnicos necessários, na inspeção higiossanitária dos produtos de 
origem animal e dos estabelecimentos comerciais ou industriais onde se abatam, preparem, produzam, 
transformem, fabriquem, conservem, armazenem ou comercializem animais ou produtos de origem 
animal e seus derivados, nos termos das atribuições e competências legais atribuídas aos Municípios;

b) Atribuir o registo ou a aprovação, expressos no número de controlo ou número de identifica-
ção individual, a estabelecimentos industriais que explorem atividade agroalimentar e que utilizem 
matéria -prima de origem animal não transformada, ou atividade que envolva manipulação de subpro-
dutos de origem animal ou atividade de fabrico de alimentos para animais, no quadro da aplicação 
do SIR, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, na sua redação atual, bem como 
ordenar a execução dos controlos destinados a verificar a manutenção das condições da respetiva 
atribuição, sempre que a Câmara Municipal seja a entidade coordenadora do procedimento;

c) Executar os controlos aos estabelecimentos de distribuição e venda de carnes e seus pro-
dutos, previstos no Decreto -Lei n.º 147/2006, de 31 de julho, na sua redação atual, sem prejuízo 
das competências atribuídas à Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) no âmbito 
desse diploma;

d) Executar os controlos oficiais das condições sanitárias dos estabelecimentos pecuários 
em que a Câmara Municipal seja a entidade coordenadora ao abrigo do regime de exercício de 
atividade, nos termos do Decreto -Lei n.º 81/2013, de 14 de junho, na sua redação atual;

e) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização na área da 
segurança alimentar e da defesa da saúde pública;

f) Prestar informação técnica sobre a abertura de novos estabelecimentos de comercialização, 
de preparação e de transformação de produtos de origem animal;

g) Participar e colaborar com a Autoridade Sanitária Veterinária Nacional nos programas de 
controlo nacionais e comunitários, nomeadamente o Plano de Vigilância da Resistência aos Anti-
microbianos (PVRAM);

h) Efetuar o controlo das condições higiossanitárias das feiras e mercados municipais;
i) Efetuar o controlo dos requisitos estruturais e higiossanitários das instalações e dos géneros 

alimentares expostos à venda nas instalações temporárias instaladas em eventos.

4 — Além das competências previstas, compete ainda à DBA exercer as demais funções, 
procedimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidas por lei, norma, regulamento, deli-
beração, despacho ou determinação superior.

Artigo 142.º

Unidade do Centro de Recolha Oficial (UCRO)

1 — No exercício da sua atividade, compete a Unidade do Centro de Recolha Oficial (UCRO):

a) Gerir o Centro de Recolha Oficial;
b) Remover e recolher cadáveres de animais da via pública, de habitações e de estabeleci-

mentos de prestação de cuidados a animais e seu encaminhamento para incineração;
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c) Recolher animais errantes da via pública, de habitações e de estabelecimentos, proporcio-
nando o seu alojamento;

d) Promover a adoção de animais de companhia, bem como a restituição dos mesmos aos 
seus tutores;

e) Assegurar, nos termos previstos na legislação vigente, a eutanásia de animais e controlo 
do destino dos respetivos cadáveres;

f) Colaborar na notificação de doenças de declaração obrigatória e auxiliar na tomada de 
medidas imediatas e urgentes de profilaxia, determinadas pela Autoridade Sanitária Veterinária 
Nacional, sempre que sejam detetados casos de doenças de caráter epizoótico;

g) Participar e colaborar na elaboração de programas de ações de sensibilização e volunta-
riado, na área da proteção, saúde e bem -estar animal;

h) Colaborar na atividade decorrente do Sistema de Informação de Animais de Companhia 
(SIAC).

2 — Compete ao dirigente da UCRO, assegurar a gestão corrente das atividades do Centro 
de Recolha Oficial, de acordo com orientações e princípios que lhe forem fixados e com integral 
respeito pelos princípios legais e regulamentares em vigor.

CAPÍTULO VIII

Apoio à Assembleia Municipal

Artigo 143.º

Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal (NAAM)

1 — É missão do Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal (NAAM) assegurar o desempenho 
das suas competências no apoio à Assembleia Municipal, nomeadamente, secretariar as reuni-
ões da Assembleia Municipal, bem como assegurar toda a tramitação administrativa e respetivas 
comunicações inerentes às deliberações daquele órgão autárquico;

2 — Compete ao Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal, exercer as demais funções, proce-
dimentos, tarefas ou atribuições que lhe forem cometidos por lei, norma, regulamento, deliberação, 
despacho ou determinação superior, tal como:

a) Assegurar o apoio direto a(o) Presidente da Assembleia Municipal, designadamente, técnico 
e administrativo;

b) Assegurar e agendar o atendimento público destinado a(o) Presidente;
c) Elaborar, em articulação com o Gabinete de Apoio à Presidência, a ordem de trabalho das 

reuniões da Assembleia Municipal, preparando as respetivas convocatórias e remetendo -as, aos 
membros dos Órgãos, acompanhadas dos documentos necessários;

d) Assegurar o edital da convocação das reuniões e proceder à sua divulgação;
e) Organizar todos os processos a submeter a deliberação da Assembleia Municipal;
f) Assegurar o apoio à realização das reuniões da Assembleia Municipal e das comissões 

constituídas;
g) Secretariar e elaborar as atas das reuniões da Assembleia Municipal ou de reuniões de 

comissões quando solicitado, e assegurar toda a tramitação administrativa e respetivas comunica-
ções inerentes às deliberações daquele órgão autárquico,

h) Garantir o encaminhamento para os Serviços Municipais dos processos presentes às reuniões 
e sessões, acompanhados das respetivas deliberações;

i) Difundir pelos serviços municipais e dar conhecimento às entidades externas do teor das 
deliberações camarárias que lhes dizem respeito;

j) Proceder, nos termos e prazos legais, à emissão de certidões de atas quando requeridas;
k) Proceder à elaboração, disponibilização, publicitação no site da autarquia, arquivo e pre-

servação das atas de forma a facilitar a sua consulta;
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l) Apresentar propostas para redução dos custos processuais;
m) Executar as tarefas inerentes ao processo de instalação dos órgãos autárquicos;
n) Arquivar e organizar todos os documentos anexos às deliberações da Assembleia Municipal.

TÍTULO VIII

Disposições Finais

Artigo 144.º

Igualdade de Género

Considerando a defesa da política de igualdade de género, as menções efetuadas neste 
Regulamento a cargos políticos, titulares de cargos dirigentes ou outros, devem entender -se como 
dirigidas a ambos os géneros.

Artigo 145.º

Criação e Implementação dos Serviços

1 — Considerando a presente proposta de ROSMLRS realizada pela CMLRS, sua aprovação 
em reunião da CMLRS e em sede da Assembleia Municipal de Loures, tal como a sua respetiva 
publicação no Diário da República, ficam criados todos os serviços e respetivas estruturas que 
integram o presente Regulamento.

2 — A estrutura orgânica adotada e o provimento dos respetivos cargos de direção, serão 
implementados por fases, de acordo com as necessidades e as conveniências dos serviços do 
Município.

Artigo 146.º

Mapa de Pessoal

O Mapa de Pessoal da Câmara Municipal de Loures será ajustado à estrutura orgânica cons-
tante do presente Regulamento em momento anterior ao da sua entrada em vigor.

Artigo 147.º

Mobilidade Interna

1 — É definida por despacho do Presidente da Câmara a afetação ou reafetação do pessoal 
do respetivo mapa, para cada Unidade Orgânica, tendo em conta os conhecimentos, a capacidade, 
a experiência e qualificações profissionais adequados ao preenchimento dos postos de trabalho 
identificados nessas Unidades Organizacionais.

2 — A afetação às subunidades que integram uma Unidade Orgânica, é decidida pelo respetivo 
dirigente, com obrigatoriedade de informação à Unidade Orgânica com competência para a gestão 
dos recursos humanos.

3 — Pode ser feita a afetação temporária de trabalhadores de uma Unidade Orgânica a outra, ou 
a equipas de projeto em regime de mobilidade, sendo determinada por despacho do Presidente, o qual 
especifica as funções ou tarefas a desempenhar, o prazo da mobilidade e as dependências hierárquica 
ou funcional em que o trabalhador é colocado, dentro dos limites impostos pelo regime legal em vigor.

Artigo 148.º

Dúvidas e Omissões

Todos os casos omissos ou de difícil interpretação serão definidos e aclarados pelo Presidente 
da Câmara Municipal de Loures, sem prejuízo da legislação aplicável em vigor.
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TÍTULO IX

Anexos

ANEXO I

Organograma

Com o objetivo de facilitar a consulta e visualização do Modelo de Estrutura Misto adotado, é 
apresentado de modo gráfico o respetivo Organograma do Município de Loures: 

  

 ANEXO II

Abreviaturas

No que concerne às siglas e abreviaturas utilizadas no presente Regulamento, as mesmas 
organizam -se, em dois conjuntos principais, (i) um primeiro referente às Unidades Orgânicas utili-
zadas na Estrutura Orgânica, e (ii) um outro de caráter geral.
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1 — Abreviaturas Relativas à Estrutura Orgânica.
Para facilitar a leitura e compreensão das abreviaturas utilizadas ao longo do presente Regula-

mento e relativas à Estrutura Orgânica, apresentamos a seguinte lista: 

DA Departamento de Ambiente 
DAC Divisão de Atividade Cultural 
DAP Divisão de Atendimento ao Público 
DAG Departamento de Administração Geral 
DARH Divisão Administrativa de Recursos Humanos 
DAS Divisão de Ação Social 
DASE Divisão de Ação Social Escolar 
DBA Divisão de Bem -estar Animal 
DCAD Divisão de Conservação e Administração Direta 
DCCH Divisão de Construção e Conservação Habitacional 
DCDJS Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e Saúde 
DCP Divisão de Compras Públicas 
DCPM Divisão de Contabilidade e Património Municipal 
DD Divisão de Desporto 
DE Departamento de Educação 
DEI Divisão de Economia e Inovação 
DEM Divisão de Equipamentos Municipais 
DEP Divisão de Estudos e Projetos 
DEPU Divisão de Estudos e Planeamento Urbano 
DES Divisão de Energia e Sustentabilidade 
DFCG Departamento Financeiro e Controlo de Gestão 
DFEIF Divisão de Fundos Europeus e Instrumentos de Financiamento 
DFU Divisão de Fiscalização Urbanística 
DGAH Divisão de Gestão do Arrendamento Habitacional 
DGF Divisão de Gestão Financeira 
DGM Divisão de Gestão da Mobilidade 
DGPE Divisão de Gestão do Parque Escolar 
DGPF Divisão de Gestão de Parques e Floresta 
DGRH Divisão de Gestão de Recursos Humanos 
DGRU Departamento de Gestão e Reconversão Urbanística 
DGT Divisão de Gestão de Transportes 
DGU Divisão de Gestão Urbanística 
DGTC Departamento de Governação e Transferência de Competências 
DH Departamento de Habitação 
DIC Divisão de Igualdade e Cidadania 
DIDS Departamento de Igualdade e Desenvolvimento Social 
DIEP Divisão de Intervenção no Espaço Público 
DITC Divisão de Inovação, Tecnologia e Comunicações 
DISE Divisão de Intervenção Socioeducativa 
DJ Divisão de Juventude 
DJA Divisão Jurídico Administrativa 
DL Divisão de Logística 
DLTO Departamento de Logística, Transportes e Oficinas 
DMAC Departamento de Marca, Atendimento e Comunicação 
DMAF Direção Municipal Administrativa e Financeira 
DMAG Divisão de Modernização e Administração Geral 
DMAT Direção Municipal de Ambiente e Território 
DMC Divisão de Marca e Comunicação 
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DMCS Direção Municipal de Coesão Social 
DOM Departamento de Obras Municipais 
DOP Divisão Operacional da Polícia 
DPCB Divisão do Património Cultural e Bibliotecas 
DPCG Divisão de Planeamento e Controlo de Gestão 
DPDAT Divisão de Património Documental e Apoio Técnico 
DPDM Divisão do Plano Diretor Municipal 
DPGH Divisão de Promoção e Gestão da Habitação 
DPU Departamento de Planeamento Urbano 
DRH Departamento de Recursos Humanos 
DRS Divisão de Respostas Sociais 
DRU Divisão de Reconversão Urbanística 
DS Divisão de Saúde 
DSPA Divisão de Serviços Públicos Ambientais 
DSST Divisão de Segurança e Saúde no Trabalho 
DT Divisão de Turismo 
DVP Divisão de Valorização Profissional 
EMCLS Equipa Multidisciplinar do Contrato Local de Segurança 
EMDL Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local 
EMJMJ Equipa Multidisciplinar da Jornada Mundial da Juventude 
GAP Gabinete de Apoio à Presidência 
GAV Gabinete de Apoio à Vereação 
GOLC Gabinete de Operações, Logística e Comunicações 
GPPA Gabinete de Planeamento, Prevenção e Avaliação 
GSIP Gabinete de Sensibilização e Informação Pública 
GTF Gabinete Técnico Florestal 
NAAM Núcleo de Apoio à Assembleia Municipal 
NGED Núcleo de Gestão de Equipamentos Desportivos 
SMPC Serviço Municipal de Proteção Civil 
SPML Serviço da Polícia Municipal de Loures 
UAI Unidade de Auditoria Interna 
UAJ Unidade de Apoio Jurídico 
UAMA Unidade de Apoio ao Movimento Associativo 
UATU Unidade de Apoio Técnico Urbanístico 
UAU Unidade de Administração Urbanística 
UBLP Unidade das Bibliotecas e Leitura Pública 
UCEOP Unidade de Contratação de Empreitadas de Obras Públicas 
UCRO Unidade do Centro de Recolha Oficial 
UGC Unidade de Gestão de Creche 
UGP Unidade de Gestão do Património 
UGR Unidade de Gestão de Refeitório 
UIEVM Unidade de Implementação da Estrutura Verde Municipal 
UO Unidade de Oficinas 
UPD Unidade de Proteção de Dados 
UPE Unidade de Planeamento Estratégico 
UPM Unidade de Património e Museologia 
UPRI Unidade de Protocolo e Relações Institucionais 
URZE Unidade de Regularização Zona Este 
URZO Unidade de Regularização Zona Oeste 
UT Unidade de Topografia 
UTB Unidade de Tesouraria e Bancos 
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 2 — Abreviaturas Gerais.
Para facilitar a leitura e compreensão das abreviaturas utilizadas ao longo do presente Regula-

mento, utilizadas de caráter geral fora do Município de Loures, apresentamos a seguinte lista: 

ACES Agrupamento de Centros de Saúde 
ACIP Acordo de Cedência por Interesse Público 
ADSE Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE, I. P.) 
AICE Associação Internacional de Cidades Educadoras 
AIRU Áreas Insuscetíveis de Reconversão Urbanística 
AMT Autoridade de Mobilidade e Transportes 
APA Agências Portuguesa do Ambiente 
APEE Associações de Pais e Encarregados de Educação 
ASAE Autoridade de Segurança Alimentar e Económica 
AUGI Áreas Urbanas de Génese Ilegal 
AVAC Aquecimento, Ventilação e Ar condicionado 
BEP Bolsa de Emprego Público 
CCOM Centro de Coordenação Operacional Municipal 
CCP Código dos Contratos Públicos 
CGA Caixa Geral de Aposentações 
CMLRS Câmara Municipal de Loures 
CMPC Comissão Municipal de Proteção Civil 
COBIT Control Objectives for Information and Related Technology 
COSO Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission 
CPCJ Comissão de Proteção de Crianças e Jovens 
CRP Constituição da República Portuguesa 
DGAL Direção -Geral das Autarquias Locais 
DGFCQA Direção-Geral de Fiscalização e Controlo da Qualidade Alimentar 
DGV Direção-Geral de Veterinária 
EDAL Estatuto de Dirigentes da Administração Local 
I&D Investigação e Desenvolvimento 
IFRRU Instrumento Financeiro para a Reabilitação e Revitalização Urbanas 
IGF Inspeção -Geral das Finanças 
IMT Instituto da Mobilidade e dos Transportes 
IPSS Instituições Particulares de Solidariedade Social 
ISACA Information Systems Audit and Control Association 
ISO International Organization for Standardization 
JOUE Jornal Oficial da União Europeia 
LCPA Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso 
MLRS Município de Loures 
MUPI Mobiliário Urbano para Informação 
NPISA Núcleo de Planeamento e Intervenção com Pessoas Sem -Abrigo de Loures 
ODS Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 
OPC Órgãos de Polícia Criminal 
PAQ Pedido de Aquisição 
PBG Princípios de Bom Governo 
PDM Plano Diretor Municipal 
PIM Património Imóvel Municipal 
PME Pequenas e Médias Empresas 
PML Polícia Municipal de Loures 
PMOT Plano Municipal de Ordenamento do Território 
POCAL Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
PRC Propostas de Cabimento 
PRR Plano de Recuperação e Resiliência 
PVRAM Plano de Vigilância da Resistência aos Antimicrobianos 
QUAR Quadro de Avaliação e Responsabilização 
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RCM Resolução do Conselho de Ministros 
RDFCI Rede de Defesa da Floresta contra Incêndios 
RECS Requisições Externas Contabilísticas 
REPC Rede Estratégica de Proteção Civil 
RGEU Regulamento Geral das Edificações Urbanas 
RJAL Regime Jurídico das Autarquias Locais 
RJIGT Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 
RJUE Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
RMAUGI Regulamento Municipal para a Reconversão das Áreas urbanas de Génese Ilegal 
RMIVD Rede Municipal de Intervenção na Violência Doméstica de Loures 
RMMG Remuneração Mínima Mensal Garantida 
ROB Rede Operacional de Bombeiros 
ROSMLRS Regulamento de Organização dos Serviços Municipais de Loures 
SIADAP Sistema Integrado de Avaliação de Desempenho da Administração Pública 
SICAFE Sistema de Identificação de Canídeos e Felinos 
SIMAR Serviços Intermunicipalizados de Águas e Resíduos 
SIOPS Sistema Integrado de Operações de Proteção e Socorro 
SIR Sistema de Indústria Responsável 
SIRESP Sistema Integrado de Redes de Emergência e Segurança de Portugal 
SNC -AP Sistema de Normalização Contabilística para Administrações Públicas 
TI Tecnologias da Informação 

 (1) Lei -quadro da transferência de competências para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermunicipais.
(2) Estabelece o Regime Jurídico da Organização dos Serviços das Autarquias Locais.
(3) Estatuto do Pessoal Dirigente das Câmaras Municipais.
(4) Estabelece o Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprova o Estatuto das Entidades Intermunicipais, estabelece 

o Regime Jurídico da Transferência de Competências do Estado para as Autarquias Locais e para as Entidades Intermuni-
cipais e aprova o Regime Jurídico do Associativismo Autárquico, também designado por RJAL.

3 de agosto de 2022. — O Presidente da Câmara Municipal de Loures, Ricardo Leão.

315594164 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 543/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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~��®Skv{vSse{y{uS{eS�cyxyÂv��uS{ezeSy{ebcy�ywvdSuSybzetcy�ebcuSvSµ�eSdetseycvrS|e�Swu�uStedS
ybtcd��{uSwu�Sw�syvS{v́t¶S�vc�dv́t¶SvSsv�v�ebcurSde�edebcét¶SÁS�et�vS�cyxyÂv��u�SS
~��®S�Sk�j��Sce�SvS�vw�x{v{eS{eSt�tseb{edSvtS�cyxyÂv�ÃetStuxywycv{vtSeSb�uSsed�ycydS�vytS
�cyxyÂv�ÃetS{uSwd�{ycuSv|edcuSvS�vzudS{uSghijklmjfrSwvtuSteSzedy�yµ�eSvx���vSwv�tvS{eS
eÇy�y|yxy{v{eSvbcewysv{vSbutSced�utSetcv|exewy{utSbuSsdetebceSkubcdvcu�SS
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RSTUVWVXYZ[YV\]̂_̀aV_[ZbZ̀VYV\̀]cYV̂YV_d_eZcYVY\fZgYhi]V̂YjVc_̀kYjVleZfZmŶYjnVZô_\_ô_oe_p_oe_V
_̂V]VqrstXuvtwV]VdYm_̀V\]̀VZoZgZYeZcYV\̀x\̀ZYnVYeyVz{V̂ZYjVY\xjVYVfZk_̀eYhi]V̂]jVdlô]jSV
|
}~|�����|��|����������VUVwjVdlô]jVj_̀i]VleZfZmŶ]jVp_̂ZYoe_Vg̀ŷZe]VoYVg]oeYV̂_V̂_\xjZe]jV
�V]̀ _̂pVŶZYoe_VZôZgŶYnVoYVj_�l�ogZYV̂_V\_̂Ẑ]V_jg̀Ze]V̂]VqrstXuvtwV̂Z̀ZbẐ]VYVWc_oẐYV�]i]V
��tnVz�SV�̀_bl_jZYV̂_VẀ__Z̀]nVg]og_f�]V̂_V�Zjk]YnV_d_elŶ]Vo]jVe_̀p]jV\̀_cZje]jVoYVgfaljlfYV
Yoe_̀Z]̀SVV
|
�~|����|��|����|
�S�UVWVeY[YV̂_V�l̀]VY\fZgac_fVg]̀ _̀j\]ô_̀aV�VeY[YV̂_V{n��RV�VY]VYo]V�g]p\]o_oe_Voi]V

cỲZac_f�nVYg̀_jgẐYV̂_VlpYVg]p\]o_oe_VcỲZac_fnVj_p\̀_V�l_V\]jZeZcYnVg]̀ _̀j\]ô_oe_V�V

pŷZYVỲZepyeZgYVjZp\f_jV̂YjVg]eYh�_jV̂ZàZYjV̂YV Y[YV¡r¢t£w¢VYVj_Zj¤p_j_jV¥¦§̈©̈ª

«¬®̄°ª±²³́µ³±¶²³̈·̈ ¹̧ºª̈»¼½̈·̈ª±²¾ª½µ¿µ½À³±¶̈ª̈²ª¾ÀÁª¶¾µ·¶̈Â̈¾µ³Âµª̈³Âµ½¶²½ª̈²ª·²ª

ZoÃgZ]V̂_VgŶYV\_̀Ã]̂]V̂_Vg]oeYb_pV̂_V�l̀]jnVg]p\]o_oe_V_jjYVỲ _̀̂]ôŶYV\ỲYVYVpZfyjZpYV

_̂V\]oe]V\_̀g_oelYfVpYZjV\̀x[ZpYnVj_blô]VYVj_blZoe_Vg]oc_ohi]ÄV�Z�V�lYô]VYVTSÅVgYjYV

_̂gZpYfVd]̀VZblYfV]lVjl\_̀Z]̀VYVgZog]nV]VỲ _̀̂]ôYp_oe]Vj_̀aVd_Ze]V\]̀V_[g_jj]ÆV�ZZ�V�lYô]VYV

TSÅVgYjYV̂_gZpYfVd]̀VZod_̀Z]̀VYVgZog]nV]VỲ _̀̂]ôYp_oe]Vj_̀aVd_Ze]V\]̀V̂_d_Ze]nV̂]ô_nVj_ô]nV

o_jeYV̂YeYnVYVpŷZYV̂YV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYnVo]jVe_̀p]jVYgZpYV̀_d_̀Ẑ]jnV̂_V{n�zÇV

�nVYVeY[YVo]pZoYfVyV̂_V{nR��V�VY]VYo]SV

�SÇUVWV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]̀ _̀j\]ô_VYVlpYVeY[YV̂_V̀_d_̀�ogZYV̂]Vp_̀gŶ]Vp]o_eàZ]Vj_pV

bỲYoeZYVoYVm]oYV_l̀]nVŶpZoZjèŶYV\_f]VtojeZele]V¡l̀]\_lV̂_Vq_̀gŶ]jVq]o_eàZ]jV�¡qqtVÈV

ÉÊËÌÍÎÏÐ¤ÑÌÐÎÒ¤ÑÏËÓÎÔÕ¤ÖÐÕÔ×ÔÊÔÎ�nV]lV\]̀V]lèYV_oeẐŶ_V�l_V]Vc_o�YVYVjlkjeZelZ̀nV̀_jlfeYoe_V

·̈ª¾Ø·¶̈ª·̈ÁªÂ̈©̈Áª·µªÙ¼½²ª·²Áªµ¾»½ØÁÂ¶¾²Áª¦»²½ªÚ½²ÁÁ²̧ª¥ÛÜÌÝÎÕÏÝÎ�V\ỲYV]V̀_j\_eZc]V\̀Ym]V

_̂o]pZoŶ]jV_pV¡l̀]jnV]keẐ]jV\_f]jVkYog]jV�l_VZoe_b̀YpnV_pVgŶYVp]p_oe]nV]V\YZo_fV̂_V

kYog]jVg]oèZklẐ]̀_jV̂YV¡r¢t£w¢nVoYVkYj_V̂_Vgafglf]VYelYfVÞV�z{V̂ZYjnV̂ZclfbŶYVg_̀gYV̂YjV

��V�]̀YjV̂_V£̀l[_fYjnVoYV\abZoYV¡r¢t£w¢{�V̂YV¢¡�tst tßnV]lVo]lèYV\abZoYV�l_VYVjlkjeZelYnV

]lVo]VgYj]V̂_VYV¢¡�tst tßVg_jjỲVYV̂ZclfbYhi]nVoYV\abZoYV̂_V]lèYVYb�ogZYV�l_VYV̂Zclfbl_SVV

�S�UVvỲYV_d_Ze]jV̂_V̂_e_̀pZoYhi]V̂YV̀_d_̀ẐYVg]p\]o_oe_VcỲZac_fnVYVZôZj\]oZkZfẐŶ_V\]oelYfV

ŶV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYnVolpV]lV_pV̂_e_̀pZoŶ]jV̂ZYjVo]Vp�jV̂_VgYf_ôàZ]V

_̀f_cYoe_V\ỲYVj_VY\l̀ỲVYVpŷZYVỲZepyeZgYVYV�l_VYfl̂_V]Voàp_̀]V�V̂YV\̀_j_oe_VgfaljlfYnV_V

_̂ĵ_V�l_VeYfVZôZj\]oZkZfẐŶ_Voi]Vj_Vc_̀ZdZ�l_V̂_Vd]̀pYVg]oeZolŶYV\]̀VlpV\_̀Ã]̂]VZblYfV]lV

jl\_̀Z]̀VYV�{V̂ZYjV�gYj]V_pV�l_Vj_VY\fZgỲaV]V̂Zj\]je]Vo]Voàp_̀]Vj_blZoe_�nVYVpŷZYVj_̀aV

Y\l̀ŶYV\]̀V̀_d_̀�ogZYVY]Vg]o�loe]V̂YjVg]eYh�_jV̂ZàZYjV̂YV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYV

_d_eZcYp_oe_V̂ZclfbŶYjVo]Vp�jVZp_̂ZYeYp_oe_VYoe_̀Z]̀VY]V̂]VZoÃgZ]V̂_VgŶYV\_̀Ã]̂]V̂_V

g]oeYb_pV̂_V�l̀]jSVV

�STUVsYV_c_oelYfẐŶ_V̂_nVYfe_̀oYeZcYV]lVglplfYeZcYp_oe_nV�Z�VYV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYV

\_̀ _̂̀VYVjlYV̀_\̀_j_³Â̈Â¶́¶·̈·µª·µª¾µ½±̈·²ª¥¦»½ØU±µÁÁ̈áâ²̧¹ºª±²³¿²½¾µª̈³ã³±¶²ª»ãäå¶±²ª²¼ª

Zod]̀pYhi]V]dZgZYfVo_jj_Vj_oeẐ]ÆV�ZZ�VYV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYVdZgỲVjl�_ZeYVYV

ZôZj\]oZkZfẐŶ_nVfZpZeYhi]V]lVjlj\_oji]nV̂_Vd]̀pYVe_p\]̀àZYnVZoe_̀\]fŶYV]lV\]̀VlpV\_̀Ã]̂]V

Zô_dZoẐ]nV_pV�lYf�l_̀VgYj]VZblYfV]lVjl\_̀Z]̀VYV�{V̂ZYjÆV�ZZZ�V]VŶpZoZjèŶ]̀V̂YV Y[YV¡r¢t£w¢V

g]oc_ogZ]oŶYV]lVYV_oeẐŶ_Vjl\_̀cZj]̀YV̂ Y�l_f_VŶpZoZjèŶ]̀V]lV]lèYVYle]̀ẐŶ_V

_̀blfYex̀ZYVg]p\_e_oe_VYologZỲ�_p�V]lVZod]̀pỲ�_p�V\lkfZgYp_oe_V�l_VYV̀_d_̀ẐYVeY[YVVoi]V

\]̂_̀aVpYZjVj_̀VleZfZmŶYV]lV�l_V̂_Z[ỲaV̂_Vj_̀V̂ZclfbŶYV̂_Vd]̀pYV\_̀pYo_oe_V]lV\]̀Ve_p\]V

Zô_e_̀pZoŶ]V\]̀V_jj_Vp_jp]VŶpZoZjèŶ]̀V]lV\]̀V]lè]V�l_V]VjlkjeZelYÆV�Zc�V]VŶpZoZjèŶ]̀V

ŶV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYVj_V_og]oèỲV_pVjZelYhi]V̂_VZoj]fc�ogZYV]lV̂_Z[ỲV̂_V

\]jjlZ̀VYjVYle]̀ZmYh�_jV_V̂_pYZjV̀_�lZjZe]jVo_g_jjàZ]jV\ỲYVYelỲVg]p]VŶpZoZjèŶ]̀V̂_VlpV

ÃôZg_V̂_V̀_d_̀�ogZYÆV�c�VYV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYVcZ̀VYVj_̀V]k�_e]V̂_VlpYVYfe_̀Yhi]V

pYe_̀ZYfV�lYoe]V�VjlYVp_e]̂]f]bZYV̂_Vgafglf]nV̀_g]o�_gẐYVg]p]VeYfV\]̀V�lYf�l_̀V̂YjV_oeẐŶ_jV

YèajV̀_d_̀ẐYjV_pV�ZZZ�ÄVV

�Y�Væ_c_̀aV\̀]p]c_̀Uj_VYVjlkjeZelZhi]V̂YV Y[YV¡r¢t£w¢Vg]oc_ogZ]oŶYV\_f]VZô_[Yoe_V]lV

eY[YVd]̀pYfp_oe_V̀_g]p_ôŶYV�Z�V\_f]V¡qqtnV_o�lYoe]VŶpZoZjèŶ]̀V̂YV¡l̀Zk]̀ÆV]lV�ZZ�V\_fYV

_oeẐŶ_V�l_Vc_o�YVYVjlg_̂_̀Vd]̀pYfp_oe_VY]V¡qqtnV_o�lYoe]Vo]c]VŶpZoZjèŶ]̀V̂YV¡l̀Zk]̀nV

o]jVe_̀p]jV̂_dZoẐ]jVoYVf_bZjfYhi]V_l̀]\_ZYVY\fZgac_fÆV]lV�ZZZ�V\_fYVYle]̀ẐŶ_Vg]p\_e_oe_V

_̀j\]ojac_fnVo]jVe_̀p]jV̂]V¢_blfYp_oe]V�r¡�VoSçVÇ{�zÞ�{��nV\]̀Vjl\_̀cZjZ]oỲV]V¡qqtÆV]lV
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RSTUVWXYZV[\]̂ZV_X]̀a\YVbcaZWXcdVZcVRTUVWXY\V_ZeSffgZVbcaZWXS\hV]ZfV̀XaeZfViZVjXkcY\eX]̀ZV

RlbUV]mnVopoqrqstmV

RuUV_\fZV]gZVfXv\VwZae\YeX]̀XVaX̂ZeX]i\iZVxc\YxcXaVZc̀aZVS]iXy\]̀XVZcV̀\y\VXV\fVW\àXfV]gZV

X̀]z\eVXyWaXff\eX]̀XV̂Z]TX]̂SZ]\iZViXVeZiZViSf̀S]̀ZhV\V_{|VWZiXa}hVWZaVfc\VS]ŜS\̀ST\hV

fcuf̀S̀cSaV\V~\y\Vblj�[�jV̂Z]TX]̂SZ]\i\VWZaVceV]ZTZVS]iXy\]̀XhVuXeV̂ZeZV\vcf̀}�YZhViXV

\̂ZaiZV̂ZeVZViSfWZf̀ZV]ZV]�eXaZVfXkcS]̀XhV]\VeXiSi\ViZV]X̂Xff}aSZVW\a\VxcXVXffXV]ZTZV

S]iXy\]̀XVfXv\VZVe\SfV\WaZySe\iZVWZff�TXYVi\V~\y\Vblj�[�jV̂Z]TX]̂SZ]\i\mV�\a\VZVXwXS̀ZhV

\V_{|VZuaSk\�fXV\VXf̂ZYzXaVW\a\VS]iXy\]̀XVce\VZc̀a\V̀\y\ViXVaXwXa�]̂S\ViSfWZ]�TXYV]ZVeXâ\iZV

XVxcXVfXv\VaX̂Z]zX̂Si\VWZaV̀XaVfcuv\̂X]̀XVce\VeX̀ZiZYZkS\ViXV̂}ŶcYZV̂Y\a\hVaSkZaZf\VXV

à\]fW\aX]̀XhVxcXVWZff\VfXaV Ẑ]fcỲ\i\VWcuYŜ\eX]̀XVXVxcXV X̀]z\VX]̀gZVce\V

aXWaXfX]̀\̀STSi\iXVZVe\SfV\WaZySe\i\VWZff�TXYV�V\̀c\YVaXWaXfX]̀\̀STSi\iXVi\V~\y\Vblj�[�jV

Ẑ]TX]̂SZ]\i\hVXeVxc\YxcXaV̂\fZVWaXfXaT\]iZ�fXVZVXxcSY�uaSZV̂Z]̀a\̀c\YVi\fVWaXf̀\��XfmVV

�m��V�V]ZTZVS]iXy\]̀XVWZiXa}VfXaV\vcf̀\iZVWXY\V_{|VeXiS\]̀XV\̂a�f̂SeZViZVT\YZaVxcXV

ẐaaXfWZ]iXaV�Ve�iS\Vi\fViSwXaX]�\fViS}aS\fV\Wca\i\fV]ZfV�spViS\fVWaX̂XiX]̀XfVX]̀aXV\V~\y\V

blj�[�jV̂Z]TX]̂SZ]\i\VXVZV]ZTZVS]iXy\]̀XhVe\fV\WX]\fVfXV]X̂Xff}aSZVW\a\VxcXVXf̀XVfXv\VZV

e\SfV\WaZySe\i\VWZff�TXYVi\xcXY\hVfX]iZVxcXVi\�VXeViS\]̀XV\V̀\y\ViXVvcaZV\WYŜ}TXYV

ẐaaXfWZ]iXa}V�V̂ZeWZ]X]̀XV]gZVT\aS}TXYV\̂Zai\i\hV\̂aXf̂Si\ViZV]ZTZVS]iXy\]̀XV\vcf̀\iZV]ZfV

X̀aeZfVaXwXaSiZfVRxc\]iZV\WYŜ}TXYUhVfXeWaXVxcXVWZfS̀STZmV

�ms�V�XaSwŜ\]iZ�fXV\V\ỲXa\�gZVZcVfcuf̀S̀cS�gZVi\V~\y\Vblj�[�jV̂Z]TX]̂SZ]\i\hV]ZfV̀XaeZfV

WaXTSf̀ZfV]ZfV]�eXaZfV\]̀XaSZaXfhV\V_{|hVXeVxc\YxcXaV̂\fZhV]Z̀SwŜ\a}V\V_��b�~bhVWZaVXf̂aS̀ZhV

\̀�V�fVqsVzZa\fViZViS\V�̀SYVfXkcS]̀XhVS]iŜ\]iZVZV]ZTZVS]iXy\]̀XVXV\Vw�aecY\ViXV̂}ŶcYZVZcViXV

iX̀XaeS]\�gZViZVaXfWX̀STZVT\YZamV

�
�������V�V̀\y\V\]c\YVXwX̀ST\VR~�bUhV̂\ŶcY\i\V]ZfV̀XaeZfViZV|X̂aX̀Z��XSV]mnVoopr��hViXVo�ViXV
�kZf̀ZhV]\Vi\̀\Vi\VwXS̀ca\ViZV̂Z]̀a\̀ZhV�ViXVph��tV�mV�Zf̀XaSZaeX]̀XhV\V~�bVfXa}V̂\ŶcY\i\V
ẐeVu\fXV]\Vw�aecY\V̂Z]f̀\]̀XViZV\]XyZVoViZV|X̂aX̀Z��XSV]mnVoopr��hVWZaV]gZVfXaVWZff�TXYV
wSy}�Y\V\]̀X̂SW\i\eX]̀XmV
�
��������� �¡�¢��£¤¥¡¦���¥���§¡̈ ¦¡�¢¡�©��ª��̈ ��
�mq�V�]̀XfViZVWXa�ZiZViXV\eZàS«\�gZhVZfVvcaZfVfXagZV̂\ŶcY\iZfViS\V\ViS\VfZuaXVZV̂\WS̀\YVXeV
\̂i\VeZeX]̀ZVXeVi�TSi\VXVYSxcSi\iZfVXVW\kZfhVWZf̀X̂SW\i\VXVfĉXffST\eX]̀XhV]ZV̀XaeZViXV
\̂i\VWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfdVica\]̀XVZVWXa�ZiZViXV\eZàS«\�gZhVZfVvcaZfhV̂\ŶcY\iZfVXV
YSxcSi\iZfV]ZfVeXfeZfV̀XaeZfhVfXagZVW\kZfVXeV̂Z]vc]̀ZV̂ZeV\fVWaXf̀\��XfV\iS\]̀XVaXwXaSi\fmVVVV
�mo�Vb]̀X]iX�fXhVW\a\VXwXS̀ZfViXf̀XV̂Z]̀a\̀ZhVWZaVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfVZVfXeXf̀aXhV
S]ŜS\]iZ�fXVZVWaSeXSaZVWXa�ZiZV]\Vi\̀\Vi\VWXawXS�gZViZV̂Z]̀a\̀ZmVV
�m��V�V̂\WS̀\YVfXa}VaXXeuZYf\iZVXeVWaXf̀\��XfVfXeXf̀a\SfhVfĉXffST\fVXVSkc\SfhVTX]̂X]iZ�fXVV
\VWaSeXSa\V]ZV̀XaeZViZVWXa�ZiZViXVc̀SYS«\�gZriSwXaSeX]̀ZhV]ZViS\V̂ZaaXfWZ]iX]̀XV\ZVi\V
WXawXS�gZViXf̀XV̂Z]̀a\̀ZhVXV\fVaXf̀\]̀XfVXeVSkc\YViS\ViZfVfXeXf̀aXfVfXkcS]̀XfVV
�m��V_\fZV\Vi\̀\Vi\VWXawXS�gZViZV̂Z]̀a\̀ZVẐZaa\V]ceViZfV�ỲSeZfV̂S]̂ZViS\fViZVe�fVxcXVXf̀STXaV
XeV̂cafZhV\fVWaXf̀\��XfViXVvcaZfVXViXV̂\WS̀\YVf�VfXagZVW\k\fV]ZV̀XâXSaZViS\V�̀SYViZVe�fV
fXkcS]̀XVaXY\̀ST\eX]̀XV�Vi\̀\VXeVxcXV\fVeXfe\fVfXaS\eVXySk�TXSfViXV\̂ZaiZV̂ZeVZfV]�eXaZfV
\]̀XaSZaXfhVTX]̂X]iZ�fXVvcaZfV\̀�V�Vi\̀\ViZVW\k\eX]̀Zm�
V
¬��¥���§¡̈ ¦¡�� ��©ª��¢¡�VbeV̂\fZViXVaXXeuZYfZV\]̀X̂SW\iZVi\V̀Z̀\YSi\iXVZcViXVW\àXV
iZV̂\WS̀\YVXeVi�TSi\VfXagZV\WX]\fViXTSiZfVZfVvcaZfVaXY\̀STZfV\ZVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeVX]̀gZVXeV
ĉafZhV]gZVz\TX]iZVxc\YxcXaV̀SWZViXVWX]\YS«\�gZVW\a\VZV®l��_̄���hViXfiXVxcXVZVaXXeuZYfZV
ẐZaa\V]ZVwS]\YViXVceVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfVXVeXiS\]̀XVWa��\TSfZViXV�pViS\fm�
V
¬¬��°¡¥���¢¡¦������� �¡¦��V~ZiZfVZfVW\k\eX]̀ZfVxcXVwZaXeViXTSiZfVWXYZV®l��_̄���V
]ZfV̀XaeZfViZVWaXfX]̀XV̂Z]̀a\̀ZVfXagZVXwX̀c\iZfVWZaVi�uS̀ZV]\V̂Z]̀\VaXwXaSi\V]\V̂Y}cfcY\Vq�m�
xcXV\xcXYXVfXVZuaSk\V\VWaZTSfSZ]\aV\]̀X̂SW\i\eX]̀XV̂ZeVZfVwc]iZfVfcwŜSX]̀XfhVwŜ\]iZV\V_\Sy\V
\c̀ZaS«\i\V\VWaẐXiXaV\ZfVeZTSeX]̀ZfV]X̂Xff}aSZfV]\Vi\̀\ViZVTX]̂SeX]̀ZmV
V
�
�
�
�
�
�
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RSTUVWXYZZ[\Z]U
_̂̂̀ aUbcdefgfhifcjkhielikcmnjlcngfhikcokcdlplqfhikcofcrsltrsfecjkqnggukvcjkqcfwjfxukcolc
defyngilchkchzqfekĉ_̀_cnhmel̀ccc
_̂̀_acbc{|}~���~bck�enplagfclcdlplecsqlcjkqnggukcdftlcefjsdfelxukcofcyltkefgcfqco�ynolvc
defyngilchkcdefx�enkvcjkeefgdkhofhifclc��cokcqkhilhifcofcjlolcdefgilxukcacjldniltcfcksc�sekgc
efqshfeli�enkgc�cyfhjnolcfchukcdlplvcjkqckgcgfpsnhifgctnqnifgvclcrsfcljefgjfqvcfqcrsltrsfec
jlgkvckgcefgdfinykgcnqdkgikg�c
������������������������������������������������� �¡�¢c
£����������¤¥��������������������������¦������§�������§��̈�������� �¡����������������������
jkeefgdkhofhifclc©vª�cokcyltkecolcdefgilxukcofcjldniltcfcksc�sekgcefqshfeli�enkgcyfhjnolcfc
�«��¬������¡���̈�����®��� ��«��¬������®��§��������¥§������¦�̄��������§��̈����������
fsekg°̀c
_̂̀±acbgcyltkefgcdefyngikgchlgclt�hflgcl°cfc�°²n°cokch̀³c_cgfeukclisltńlokgchkcnh�jnkcofcjlolc
lhkcjnyntvchkgcifeqkgcolctfǹc
c
RµTUVW¶·̧ U¹\U¹\º»ZY·WU¼UW½¹\X]U¾gcsintńlx¿fgcfckgceffq�ktgkgcdefyngikgchfgifc
jkhielikcgfeukcfmfislokgclielyÀgcolcjkhilcofcofd�gnikcÁckeofqch̀³c©�©_̀©©©©̂_̀Â±_vc
jkhginis�olcfqchkqfcokc{|}~���~bvchlc¾pÃhjnlcolc�¾~Ä¾UfqcÅksefg̀c
U
RÆTUY¶VÇXº½YX\¶·WUÈUÉÇ½WZ]cÊqcjlgkcofcnhjsqdenqfhikcolck�enplxukcofcdlplqfhikcofc
jldniltclc�¾~Ä¾cdkofe�cjk�elevconlclconlcfcdkecikokckcdfe�kokcofcoselxukcokcnhjsqdenqfhikvc
�sekgcjltjstlokgcÁcilwlcgsdelcfgindstlolchkgcifeqkgcolcjt�sgstlcjkqclcfd�pelmfcËÌ�¥�����Í� �Î��
ljefgjnolcofcsqlcgk�efilwlcliÀc±�ckscksielcrsfcgf�lctfpltqfhifcloqninol̀c
c
RÏTUÐ̧ ½̧ ¶·Y̧]UbcfqdeÀginqkcÀcplelhinokchkgcifeqkgcpfelngcofconefnikvcdkofhokclc�lnwlc
efjkeefevcofgnphlolqfhifvclkcqfjlhngqkcdefyngikchkcleinpkc±Ñ³colcÅfncÒ±Ó_©̂±vcofc©±cofc
gfifq�ek̀c
c
RÔTUWÇ·½̧ ZUWÕ½YÐ̧ Ö[\Z]U
Â̂̂̀ acbc{|}~���~bck�enplagfvclnholvclkcgfpsnhif�cc
l°c}ukcsintńleckgcmshokgcdkgikgcÁcgslcongdkgnxukcdlelcmnhgconmfefhifgcokgcdefyngikgchkcdefgfhifc
jkhielikcfcdefgilecikolgclgcnhmkeqlx¿fgcgk�efclcldtnjlxukcokcdefgfhifcfqdeÀginqk×c
�°cØkehfjfecpelisnilqfhifvcrslhokcgktnjnilokgvcrslngrsfecftfqfhikgcofcnhmkeqlxukceftlinykgcÁc
gslcjkhil�ntnolofcfcpfgiukvcofgnphlolqfhifckcÙltlhxkcfclcÚfqkhgielxukcofcÛfgstilokgvckgc
Øtswkgcofc�lnwlvckgc{ldlgcofcÊqdeÀginqkgcfcofcbsielgcÚ�ynolgclcÜfejfnekgvc�fqcjkqkc
rslngrsfecksiekgceftljnkhlokgcjkqckc�khielikcfckcgfscjsqdenqfhik̀c
j°c�kqshnjlecnqfonlilqfhifcrsltrsfecgnislxukckscfyfhikcrsfcdkgglcdef�sonjleckscnqdfoneckc
jsqdenqfhikcolgck�enplx¿fgcdkecgnclggsqnolgchkcdefgfhifcjkhielik̀c
c
RÝTUVWXÇ¶YV̧ Ö[\ZÞU̧ßYZWZU\UVY·̧ ÖàWUá¹WXYVâãYWäZ\¹\å]æ
Ò̂̂̀ ac¾gcjkqshnjlx¿fgcfckgclyngkgcfgjenikgconenpnokgcdftlc�çÚcgfeukcgfqdefcfhynlokgcdlelc
kcfhofefxkcjkhgilhifcokcdefgfhifcjkhielikvcofyfhokckcjkhielilhifcnhmkeqlecnqfonlilqfhifclc
�çÚcofcrsltrsfecltifelxukcokcefmfenokcfhofefxkcfvcrslhokcefpngilokgvcdefgsqfqagfcmfnikgvc
gltykcdekylcfqcjkhie�enkvchkcifejfnekconlcdkgifenkeclkcokcefpngikckschkcdenqfnekconlczintcgfpsnhifvc
gfcfggfckchukcmkèc
Ò̂̀_ac¾gcjkqshnjlx¿fgcfckgclyngkgciÃqagfcdkecfmfislokgcgfcg�cdkecjstdlcokcofginhli�enkchukc
mkefqcdkecftfckdkeishlqfhifcefjf�nokg̀cc
Ò̂̀±ac�lelcfmfnikgcofcjnilxukvcfqcjlgkcofctni�pnkc�sonjnltvckcokqnj�tnkÓgfofcgfe�ckcnhonjlokcdftlc
dleifchkcdefgfhifcjkhielik̀c
c
RèTU¹\Zº\Z̧ Z]U
é̂̂̀ ac�keefeukcdkecjkhilcokc{|}~���~bcfcgfeukcdkecftfcdlplgcrslngrsfecofgdfglgcksc
fhjlepkgceftljnkhlokgcjkqclcjftf�elxukcfcfwinhxukcofgifcjkhielikcfcefgdfinylgcplelhinlgvcgfc
fwngifhifgvcfcrsfcgf�lqcofynokgcdfelhifcifejfnekg̀ccc
é̂̀_acêsltrsfecsqlcolgcdleifgcnhlonqdtfhifcÀcefgdkhg�yftcdkecikolgclgcofgdfglgc�sonjnlngcfc
fwiel�sonjnlngvcnhjtsnhokcëkhke�enkgcofcloykplokgcfcofcgktnjnilokefgvcofynolqfhifc
okjsqfhilolgvcrsfclcjkhieldleifcël�lcofcmĺfecdlelcplelhinlcfcjk�elhxlcokcgfscjeÀonikvcjlgkc
lcqfgqlcyfhëlclcifecyfhjnqfhikcofcjlsgl̀cc
é̂̀±acìfckc{|}~���~bchukcdlpleclifqdlolqfhifcrsltrsfecolgcqfhjnkhlolgcofgdfglgvc
dkofe�clc�¾~Ä¾cmĺÃatkvcgfclggnqckcfhifhofevcifhokvchfggfcjlgkvconefnikclkcefgdfinykc
effq�ktgk̀c}kcfhilhikvckconefnikclkceffq�ktgkcofcofgdfglgcmshololgchlcqkelcokc{|}~���~bc
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RSTUVWXYXTZ[\V]SV[RŜRSZSV_̀RaV̂\bVc\dTZV[RSTRaVTRdeZYVSX[\VS̀ \̂bTZ[ZSV̂RWZVfghigV̂RbZdTRV
TRbcRXb\SaVYR[XZdTRVẐbRSRdTZjk\V[ZVbRŜRTXlZVm̀STXnXcZjk\V[\c̀YRdTZWoV
V
pqrstuvwxyztx{u|}~{�t�t�t�t���{s�u|{vty���V
��o��VgVfghigV̂\[RbUVc\dSX[RbZbVZdTRcX̂Z[ZYRdTRVlRdcX[ZVT\[ZVZV[�lX[ZVRVR�X�XbV\VSR̀V
XYR[XZT\V̂Z�ZYRdT\Vd\VcZS\V[RaV[RSX�dZ[ZYRdTR�V
Z�Vhdc̀Y b̂XYRdT\V̂RW\V���hf��h�V[RV_̀ZW_̀RbV\�bX�Zjk\V[Rc\bbRdTRV[RSTRVc\dTbZT\�VV
��V�RVẐWXcUlRWaVlRd[ZaV̂RbY T̀ZaVZbbRd[ZYRdT\aVcR[�dcXZV[RVR�̂W\bZjk\V\̀V_̀ZW_̀RbV\̀TbZV
n\bYZV[RVZWXRdZjk\V\̀V\dRbZjk\aVXdcẀXd[\VZVbRZWX�Zjk\V[RV_̀ZXS_̀RbVc\dTbZT\S�̂b\YRSSZaVSRYV
\V̂b�lX\VZc\b[\aVRScbXT\aV[ZVfghigaV[\SV�RdSV[Z[\SVRYV�ZbZdTXZV[ZSV\�bX�Zj�RSVRYRb�RdTRSV
[\V̂bRSRdTRVc\dTbZT\VRaV�RYVZSSXYaVZVS̀ZV[RSlZW\bX�Zjk\V_̀RVdk\VbRS̀WTRV[RV̀S\Vc\bbRdTR�s
c�V�RbXnXcZjk\V[RV_̀ZW_̀RbVSXT̀Zjk\aVRlRdT\aV\c\bb�dcXZV\̀VnZcT\V_̀RV̂\SSZV̂bRm̀[XcZbV\̀V
XY R̂[XbV\Vc̀Y b̂XYRdT\V[ZSV\�bX�Zj�RSV̂\bVSXVZSS̀YX[ZSVd\V̂bRSRdTRVc\dTbZT\oV
��o��V�Vdk\VR�Rbc�cX\V̂RWZVf��V[RV_̀ZW_̀RbV[XbRXT\V\̀VnZc̀W[Z[RV_̀RV̂RW\V̂bRSRdTRVc\dTbZT\V
WeRVSRmZYVc\dnRbX[\SaVRYVdRdèYVcZS\VSX�dXnXcZbUVbRd�dcXZVZVTZWV[XbRXT\V\̀VnZc̀W[Z[RaV̂RW\V_̀RV
SRVYZdTRbk\VlUWX[\SVRVRnXcZ�RSVdk\V\�STZdTRV\VSR̀Vdk\VR�Rbc�cX\oV
��o��VgVRlRdT̀ZWVc\dcRSSk\V̂RWZVf��V[RV̀YV̂bZ�\VZ[XcX\dZWV̂ZbZVc̀Ŷ bXYRdT\V[RV
[RTRbYXdZ[ZV\�bX�Zjk\Vdk\Vc\dSTXT̀XV̂bRcR[RdTRVS̀ScRT�lRWV[RVSRbVXdl\cZ[\Vd\VǹT̀b\oV
s
 ¡rsv}u¢t££¤}s�{s�¥¦t��§s�V���hf��h�Vc\dnRSSZ�SRV[RlR[\bV[ZSV_̀ZdTXZSV
[XŜ\dX�XWX�Z[ZSVZTbZl�SV[RSTZVZ�RbT̀bZV[RVcb�[XT\VRV[\SVbRŜRTXl\SVm̀b\SV̂bRlXST\SVd\V̂bRSRdTRV
c\dTbZT\oV
V
 prsx{t}£s�{syz}¦�§ss
��o��V̈XcZVc\dlRdcX\dZ[\V_̀RV\VR�TbZT\V[RVc\dTZV[\VRY b̂�STXY\VRaV�RYVZSSXYaVT\[\SV\SV
[\c̀YRdT\SV[RV[��XT\VRYXTX[\SV̂RWZVf��aVRVbRWZcX\dZ[\SVc\YV\V̂bRSRdTRVc\dTbZT\aVSRbk\V
eZlX[\SV̂ZbZVT\[\SV\SVRnRXT\SVWR�ZXSVc\Y\V[\c̀YRdT\SVS̀nXcXRdTRSV̂ZbZV̂b\lZVRV[RTRbYXdZjk\V
[\SVY\dTZdTRSVRYV[�lX[ZaVTRd[\VRYVlXSTZVZVR�X��dcXZaVZVm̀STXnXcZjk\V\̀VZVbRcWZYZjk\Vm̀[XcXZXSV
[\SVcb�[XT\SV_̀RV[RWZSVbRS̀WTRYVRYV_̀ZW_̀RbV̂b\cRSS\oV
��o��VgSV̂ZbTRSVZc\b[ZYaVZXd[ZaV_̀RV\VbR�XST\VXdn\bYUTXc\V\̀VZVS̀ZVbR̂b\[̀jk\VRYV_̀ZW_̀RbV
S̀ \̂bTRVc\dSTXT̀RYVYRX\SV[RV̂b\lZV[ZSV\̂RbZj�RSV\̀VY\lXYRdT\SVRnRT̀Z[\SoVV
V
  rs|z�|�x{u|}s�{s���}£sy{££}�t£§s
��o��V�ZVbRWZjk\Vc\YRbcXZWVc\YV\SVSR̀SVcWXRdTRSaVZVf��V̂b\cR[RVZ\VTbZTZYRdT\V[RV[Z[\SV
R̂SS\ZXSVTRd[\Vc\Y\VnXdZWX[Z[RSV[RTRbYXdZ[ZSaVR�̂W�cXTZSVRVWR��TXYZSaVZVX[RdTXnXcZjk\VRV
©ª«¬©®̄«°ª±²³́«ªµ±¶ª·̧±©·¹°ª̄ ̧º»±¼ª¹±©½®«°¹¾±¿±¿«À½®¹±¼¿±¹·¿±©¿Á¿©®¼¿¼±©ª«Â̄ ®©ª�
nXdZdcRXbZVRV̂\ST̀bZVd\VYRbcZ[\aVZVZlZWXZjk\Vc\YRbcXZWVRV[RVbXSc\V[RV\̂RbZj�RSVc\dTbZTZ[ZSV
\̀VZVc\dTbZTZbaVZV̂bRlRdjk\VRVc\dTb\W\V[ZVnbZ̀[RVRVZV̂b\SSRc̀jk\V[ZVZTXlX[Z[RV�ZdcUbXZVRV[RV
XdTRbYR[XZjk\VnXdZdcRXbZoV
��o��V�SVTbZTZYRdT\SV[RV[Z[\SV̂RSS\ZXSVn\bdRcX[\SVSk\VdRcRSSUbX\SV̂ZbZVZVR�Rc̀jk\V[\V
c\dTbZT\VcRWR�bZ[\aV̂ZbZVZSV[XWX��dcXZSV̂b��c\dTbZT̀ZXSVbRZWX�Z[ZSVZV̂R[X[\V[\V���hf��h�aV
�RYVc\Y\V̂ZbZV\Vc̀Y b̂XYRdT\V[RV\�bX�Zj�RSVWR�ZXSV_̀RVbR�RYV\VR�Rbc�cX\V[ZVZTXlX[Z[RV[ZV
f��aVRYV̂ZbTXc̀WZbVZSV[Rc\bbRdTRSV[ZVbR�̀WZjk\V�ZdcUbXZVR̀b\̂RXZVRVdZcX\dZWVRYXTX[ZV̂\bV
Z̀T\bX[Z[RSV[RVS̀ R̂blXSk\aV[ZVÃRXV[\Vf\Y�ZTRVZ\VÄbZd_̀RZYRdT\V[RVfẐXTZXSVRVZ\V
ẌdZdcXZYRdT\V[\VÅRbb\bXSY\aV[\VfÆ[X�\Vf\YRbcXZWaV[\VfÆ[X�\V[\SV�ZW\bRSV�\�XWXUbX\SVRV[\V
ÇR�XYRVÈ̀b�[Xc\V[\VfeR_̀RVSRYV�b\lXSk\oV
��o��V�RVdRcRSSUbX\aV\SV[Z[\SVSRbk\VTbZTZ[\SV̂ZbZVSZWlZ�̀Zb[ZV[RVXdTRbRSSRSVWR��TXY\SV[ZV
f��VRV[RVTRbcRXb\SaVd\YRZ[ZYRdTRVdZVc\dS̀WTZVRVXdTRbcÉY�X\V[RV[Z[\SVc\YVSXSTRYZSV[RV
Xdn\bYZjk\VcbR[XT�cXZV ẐbZVZlZWXZjk\V[RVS\WlZ�XWX[Z[RVRV ẐbZV[RTRbYXdZbVbXSc\SV[RV
Xdc̀Y b̂XYRdT\VdZVc\dcRSSk\V[RVcb�[XT\oV
��oÊ�V�SVTXT̀WZbRSV[\SV[Z[\SV_̀RVcRWR�bZYV\Vc\dTbZT\V̂bRSTZYV\VSR̀Vc\dSRdTXYRdT\VWXlbRaV
R�̂bRSS\VRVR�̂W�cXT\V̂ZbZVZVf��Vc\Y d̀XcZbV\SVSR̀SV[Z[\SV̂RSS\ZXSaVZSSR�̀bZd[\VZV
c\dnX[RdcXZWX[Z[RV_̀ZdT\VZ\SVYRSY\SaV�RYVc\Y\VZVS̀ZV̀TXWX�Zjk\V[RVY\[\Vdk\VXdc\Y ẐT�lRWV
c\YVZSVnXdZWX[Z[RSV[RTRbYXdZdTRSV[ZVbRc\WeZaV]SVSR�̀XdTRSVRdTX[Z[RS�V
ËX�VS\cXR[Z[RSV�RST\bZSVd\VÉY�XT\V[RV̂b\cRSS\SV[RVTXT̀WZbX�Zjk\V[RVcb�[XT\SVRVd\VÉY�XT\V[RV
RYXSSk\V[RV\�bX�Zj�RSVeX̂\TRcUbXZSaVd\SVTRbY\SV̂bRlXST\SVdZVbRŜRTXlZVWR�XSWZjk\aVWXYXTZd[\�
SRVZV̀TXWX�Zjk\V[\SV[Z[\SVRYVǹdjk\V[\V\�mRT\VS\cXZWV[Z_̀RWZSVRdTX[Z[RS�VV
ËXX�VcZd[X[ZTZSVZVcRSSX\dUbXZSVd\VÉY�XT\V[RV\̂RbZj�RSV[RVlRd[ZV[RVcb�[XT\SV[ZVf��oV
[\V���hf��h�V\�bX�Z�SRVZV\�TRbV\Vc\dSRdTXYRdT\V[\SVTXT̀WZbRSV[RV[Z[\SV̂RSS\ZXSV_̀RVdk\V
cRWR�bZYV\Vc\dTbZT\aVYZSVc̀m\SV[Z[\SVSk\Vc\Y d̀XcZ[\SV]Vf��V̂RW\V���hf��h�aV̂ZbZV\SV
RnRXT\SV[\V̂ZbU�bZn\VZdTRcR[RdTRoV
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RRSTUVWVXYZV[\]̂_̀Va_bcdefaf_V\dV]b]\dV[̂dd\bfdVbV̂caf]b]̂dV[b_ĝf_bdV̂VbV̂e[_̂dbdV]\V
Y_h[\VXYZiVfcgjhfc]\VWk_h[be ĉa\dVX\e[ĵe ĉab_̂dV]̂Vle[_̂dbdiVbdd̂kh_bc]\Ud̂VbV
g\cmf]̂cgfbjf]b]̂V]\dV]b]\diV\Vghe[_fe ĉa\V]bV[\jnafgbV]̂V[_fobgf]b]̂Vfe[ĵe ĉab]bV]̂V
bg\_]\Vg\eVbdV̂pfkqcgfbdVĵkbfdVb[jfg̀ôfdiVbVdhbVhafjfrbst\V]̂Vbg\_]\Vg\eV\V\uv̂a\Vd\gfbjV]̂V
gb]bVhebV]bdV̂e[_̂dbdV]\VY_h[\VXYZV̂Vd̂e[_̂V]̂Vm\_ebVg\e[banôjVg\eVbdVmfcbjf]b]̂dV
]̂â_efcbcâdV]\Va_babe ĉa\SV
RRSwUVWVXYZV[\]̂_̀Vdhug\ca_bab_V\Va_babe ĉa\V]̂V]b]\dV[̂dd\bfdiVb[̂cbdV_̂g\__̂c]\VbV
ĉaf]b]̂dVxĥVb[_̂d̂câeVkb_bcafbdVdhmfgf̂câdV]̂V̂ p̂ghst\V]̂Ve ]̂f]bdVaygcfgbdV̂V
\_kbcfrbafobdVb]̂xhb]bdVxĥVbdd̂kh_̂eV\Vghe[_fe ĉa\V]\dV_̂xhfdfa\dVĵkbfdVb[jfg̀ôfdV̂VbV
]̂m̂dbV]\dV]f_̂fa\dV]\Vafahjb_V]\dV]b]\dSVWVXYZV[\]̂_̀V_̂g\__̂_VbVdhug\ca_babcâdVxhbc]\V
ĉâc]bVxĥiVbâc]̂c]\Vc\e b̂]be ĉâVzV̂d[̂gfmfgf]b]̂V\hVb\Vgb_̀gâ_V_\afĉf_\V]bdVab_̂mbdiV
g\eVabjV[_\ĝ]fe ĉa\Ve ĵ{\_V[_\dd̂kĥVbV[_̂dabst\Vb\dVd̂hdVgjf̂câdV]̂VheVd̂_ofs\Vg\eV
ĵ̂ob]\dV[b]_|̂dV]̂V̂mfgfqcgfbSVVV
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_̂gh[̂_bst\V]̂Vg_y]fa\iVfcgjhfc]\VbV_̂g\j{biVa_bcdefddt\V̂V[_\ĝddbe ĉa\V]̂V]b]\dV\uaf]\dV
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RSTUVWVTURXUYZ[STSZWU\UWS]YZV̂]U_URXVRWSZ]U_̂SR_V̀abaWVWU_ZWUZ[]cWaXSZUdUXa\V_ZUeSfZ
]U_̂SR_V̀abaWVWU_ZWUZ[]cWaXSẐSXUR[aVa_YZSfZ[STSZV\Vba_XVedaVWS]gZ
higjkZlZmnoZaRdS]TV]pZ[VWVZfTZWS_ZWU\UWS]U_ZWSZaRq[aSZWVZ[STfRa[VrsSZUTZ_aXfVrsSZWUZ
aR[fT ]̂aTURXSYZ_URWSZU_XVZaRdS]TVrsSZX]VR_TaXaWVZtufUbU_Ẑ]U\aVTURXUZVSZ_UfZUR\aSZtZmvmwZ
VZ[STfRa[VrsSZtZmvmZWVZ_aXfVrsSZWUZaR[fT ]̂aTURXSZWS_ZdaVWS]U_ZSfZV\Vba_XV_YZ_UZUxa_Xa]UTYZ
_yZS[S]]U]pZV̂y_ZS_ZTU_TS_Z_U]UTZaRdS]TVWS_ẐUbVZmnoZWVZ_aXfVrsSZWUZaR[fT̂ ]aTURXSZWS_Z
WU\UWS]U_ZUZRsSẐ]S[UWU]UTZVSẐVzVTURXSZufUZb{U_Z_U|VZWU\aWSZRSẐ]V}SZU_XV̀UbU[aWSẐUbVZ
mnoẐV]VZSZUdUaXSgZ
hig~kZ�_ZWU\UWS]U_ZX�TZSZWa]UaXSZWUZ[SR{U[U]ZVZaRdS]TVrsSZufUZVZ_UfZ]U_̂UaXSZXUR{VZ_aWSZ
X]VR_TaXaWVZtZmvmẐUbVZmnoYZWUZV[S]WSZ[STZSẐ]U\a_XSZRVZ�R_X]frsSZWSZ�W�ZUYZufVRWSZ
\U]adaufUTZVZUxa_X�R[aVZWUZU]]S_ZSfZSTa__�U_YZWU\UTZ_Sba[aXV]ZVZ_fVZ]UXada[VrsSZSfZVXfVba}VrsSZ
|fRXSZWVZmnoYZVZufVbZda[VZS̀]azVWVZVẐ]S[UWU]ZUTZ[SRdS]TaWVWUYZ]UTUXURWSYẐV]VZSZUdUaXSYZV_Z
RU[U__p]aV_Z[STfRa[Vr�U_ZVSZ�VR[SZWUZ�S]XfzVbZRSẐ]V}SZTpxaTSZWUZ~ZWaV_Z�XUa_Z[SRXVWS_ZVZ
V̂]Xa]ZWSZTSTURXSZUTZufUZXSTUZ[SR{U[aTURXSZWVZSTa__sSZSfZWVZ[STfRa[VrsSZaRWU\aWVZWUZ
ufVbufU]ZaRdS]TVrsSgZ
Z
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hjg�kZlZ]UbVrsSZWVZml��lZ[STZSZ����m����ẐVfXVk_UẐUbVZS̀_U]\ R[aVZWUZfTVZU_X]aXVZ
[SRdaWUR[aVbaWVWUYZ_Uzf]VRrVZUẐ]SXUrsSZWUZaRdS]TVrsSZUẐUbSZ[fT ]̂aTURXSZWS_ZWU\U]U_ZufUZ
_S̀]UZ_aZaT ÛRWUTYZVX]V\c_ZWVZaT b̂UTURXVrsSZWUẐ]S[UWaTURXS_ZUZVWSrsSZWV_ZWa]UX]a}U_YZ
]U[STURWVr�U_ZUZ̀SV_Ẑ]pXa[V_ZUTZTVXc]aVZWUZ_Uzf]VRrVZWVZaRdS]TVrsSZUẐ]SXUrsSZWUZWVWS_Z
_UR_q\Ua_YZRSTUVWVTURXUZWUZRsSZ]U\UbV]ZSfZfXaba}V]ZaRdS]TVr�U_Z_S̀]UZdV[XS_ZSfZUbUTURXS_Z
]U_̂UaXVRXU_ZVSZ����m����YZVZRsSZ_U]ZTUWaVRXUZVfXS]a}VrsSZWSZTU_TSZSfZufVRWSZVZbUaZVZ
S̀]azfUgZ
hjghkZ�V]VZS_ZUdUaXS_ZWSZWa_̂S_XSZRSZRg¡Z�ZWSZV]XazSZ¢£¡ZWSZvUzaTUZnU]VbZWV_Z�R_XaXfar�U_ZWUZ
m]cWaXSZUZ¤S[aUWVWU_Z¥aRVR[Ua]V_YZV̂]S\VWSẐUbSZoU[]UXSk¦UaZR¡Zh£§e£hYZWUZi�ZWUZoU}UT ]̀SYZ
SZ����m����ZVfXS]a}VZVZml��lZVZX]VR_TaXa]ZaRdS]TVr�U_Z[SRXV̀abq_Xa[V_ZUeSfZaRdS]TVr�U_Z
]UbVXa\V_ZVSZ]UbV[aSRVTURXSZ[STU][aVbYZTVRXaWSZURX]UZVZTU_TVZml��lZUZSZ����m����YZVZ
URXaWVWU_ZufUZaRXUz]VTZSZn]f̂SZmVaxVZnU]VbZWUZoÛy_aXS_YZaR[bfaRWSYẐV]VZU_XUZUdUaXSYZV_ZdabaVa_Z
UeSfZSfX]S_Z̀VR[S_ẐV]Xa[âVWS_ẐUbVZml��lZ_UWUVWS_ZdS]VZWSZXU]]aXy]aSZRV[aSRVbgZ
Z
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V̂ba[V]k_UkpZVZbUaẐS]XfzfU_VYZ_URWSZ[ST ÛXURXUẐV]VZWa]aTa]ZufVbufU]ẐbUaXSZUTU]zURXUZWSZ
TU_TSYZSZdS]SZWVZmSTV][VZWUZ¦a_̀SVgZ�
Z
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h°g�kZ±Z[SRWarsSẐ]U[UWURXUZtZ[UbÙ]VrsSZWU_XUZ[SRX]VXSZVZV̂]U_URXVrsSZWUẐ]S\VZWS[fTURXVbZ
|fRXSZWVZml��lZ[ST ]̂S\VRWSZufUZdS]VTZS̀XaWV_ZV_ZRU[U__p]aV_ZWUbàU]Vr�U_ZWS_Zy]zsS_Z
TfRa[âVa_Z[ST ÛXURXU_gZ
h°ghkZlZV̂]S\VrsSZWVZl__UT b̀UaVZ�fRa[âVbZWU\U]pZ_U]ZS̀XaWVẐS]ZTVaS]aVZV̀_SbfXVZWS_Z
]U_̂UXa\S_ZTUT ]̀S_ZUTZUdUXa\aWVWUZWUZdfRr�U_YZRS_ZXU]TS_ZWSZRg¡Z°ZWSZV]XazSZj£¡ZWVZ¦UaZ
¢ieh²�iYZWUZ²ie²£gZ³
h°gikZ�Ẑ]U_URXUZ[SRX]VXSZ[SR_aWU]Vk_UZ[UbÙ]VWSZRVZWVXVZV̂S_XVẐUbVZmnoZRSZU_̂VrSZ
aRWa[VWSẐ V]VZVZWVXVZWUZ[UbÙ]VrsSZUZufVRWSZ[SRXa\U]ZV_ZV__aRVXf]V_ZWUZXSWS_ZS_Z
m��́ vĺ l�́ µ¤gZ
h°gjkZ�Ẑ]U_URXUZ[SRX]VXSZ_yẐ]SWf}ZUdUaXS_ZV̂y_ZRSXada[VrsSẐS]ZU_[]aXSYẐUbSZ�fRa[q̂aSZtZmnoYZ
WSZ[ST ]̂S\VXa\SZWUZS̀XURrsSZWUZ¶a_XSZ[SR[S]WVRXUZWSŹ]àfRVbZWUZmSRXV_gZ
h°g~kZl̂y_Z]U[UrsSZWSZ[ST ]̂S\VXa\SZ]UdU]aWSZRSZR�TU]SZVRXU]aS]YZVZmnoẐ]UUR[{UZSZU_̂VrSZ
aRWa[VWSẐV]VZVZWVXVZWUẐU]dUarsSZVẐV]Xa]ZWVZufVbZSZ[SRX]VXSẐ]SWf}ZUdUaXS_gZlZmnoZWV]pZ
[SR{U[aTURXSZVSZ�fRa[q̂aSZWVZWVXVZWUẐU]dUarsSYZTUWaVRXUZ_aT b̂U_ZURX]UzVZWUZdSXS[ŷaVZSfZ
Wf̂ba[VWSZWSZ[SRX]VXSYZufUZ[SRXU]pZVZaRWa[VrsSZWVZWVXVZWUẐU]dUarsSZUYZ̀UTZV__aTYZWVZXVxVZWUZ
|f]SZRSTaRVbZUZWVŹlµZV̂ba[p\Ua_ZRSẐ]aTUa]SẐU]qSWSZWUZ[SRXVzUTZWUZ|f]S_gZ
Z
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Z
¥UaXSZUTZX]�_ZUxUT b̂V]U_ZWUZazfVbZ\VbS]ZUZ[SRXU�WSYZWU_XaRVRWSk_UZfTZtZml��lZUZS_Z]U_XVRXU_Z
VSZ����m����gZ
Z
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 544/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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S
S
abcdeSS
S
fS\gV̀Th]̀URZ[RiUgX[_jSkellmnSompecqrnSseStnleSceddqcmdqnpSbuSvwxyz{zz|jSom}SleseSbnS
~dn�nSsnS�qtedsnsejS�de��elqnSeSomboep�mSseS�m�delSnsqnbceScn}t�}Sselq�bnsmSkmdS\gV̀Th]̀UjS
dekdelebcnsmSbelceSncmSkepmS~delqsebceSsnlS��}ndnS��bqoqknpSseS�m�deljS�d�S�qondsmS�e�mjSom}S
kmsedelSkndnSmSncm�S
S
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srtn\j\V]Z]\YV[S_XVWS\T][SRu\USR\XvcUWX[]\TSaX\wxy\̂ S[YXVWS\XkRzUkŶ]\[]\ZXa]R\mcS\
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kX[X\̂ ]̂ SVW]\Ŝ \[̀ZY[X\S\aYmcY[X[]U\S\TX�]Ul\T]UWSkYTX[X\S\UckSUUYZX̂ SVWSl\V]\WSR̂]\[S\
kX[X\TSR̀][]\[S\k]VWX�Ŝ \[S\vcR]Uª\[cRXVWS\]\TSR̀][]\[S\X̂ ]RWY©Xp�]l\]U\vcR]Ul\kXakcaX[]U\S\
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Ŝ \kcRU]l\XU\TRSUWXpqSU\[S\vcR]U\S\[S\kXTYWXa\U�\USR�]\TX�XU\V]\WSRkSYR]\[YX\�WYa\[]\̂ «U\
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V]U\WSR̂]U\[]\TRSUSVWS\k]VWRXW]\USR�]\S{SWcX[]U\T]R\[zoYW]\VX\k]VWX\RS{SRY[X\VX\kaucUcaX\�|r�
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TRSZYUWX\V]\TRSpuRY]l\k]RRSUT]V[SVWS\X\��\[]\̂]VWXVWS\[S\kX[X\TRSUWXp�]\n\kXTYWXa\S\]c\vcR]U\
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RSTUVWXYZ[[\WU]̂ U]_̀Z]abUcdefghijkhcdlmnopqqrsqpdtpuptmvdtrqdwxrnyzrqd
tzq{mnz|z}z~rtrqdryvru�qdtpqyrdr|pvyxvrdtpdlv�tzymdpdtmqdvpq{pyzumqd�xvmqd{vpuzqymqdnmd{vpqpnypd
lmnyvrym�d
d
R�TU� ẐW[U]̂ U��Ẁ abUU
����sd�zlrdlmnupnlzmnrtmdwxpdmdp�yvrymdtpdlmnyrdtmdp�{v�qyz�mdp�d|p�drqqz��dymtmqdmqd
tmlx�pnymqdtpdt�|zymdp�zyztmqd{p}rdi���dpdvp}rlzmnrtmqdlm�dmd{vpqpnypdlmnyvrym�dqpv�md
�ruztmqd{rvrdymtmqdmqdpopzymqd}p�rzqdlm�mdtmlx�pnymqdqxozlzpnypqd{rvrd{vmurdpdtpypv�znr��md
tmqd�mnyrnypqdp�dt�uztr�dypntmdp�duzqyrdrdp�z��nlzr�drd�xqyzozlr��mdmxdrdvpl}r�r��md�xtzlzrzqd
tmqdlv�tzymqdwxpdtp}rqdvpqx}yp�dp�dwxr}wxpvd{vmlpqqm�d
����sd�qd{rvypqdrlmvtr��drzntr�dwxpdmdvp�zqymdznomv��yzlmdmxdrdqxrdvp{vmtx��mdp�dwxr}wxpvd
qx{mvypdlmnqyzyxp�d�pzmqdtpd{vmurdtrqdm{pvr��pqdmxd�muz�pnymqdpopyxrtmq�dd
d
RRTU��a�a� X̂�WU]̂ U]a]W[U�̂ [[WaZ[bU
����sdgrdvp}r��mdlm�pvlzr}dlm�dmqdqpxqdl}zpnypq�drdi��d{vmlptpdrmdyvryr�pnymdtpdtrtmqd
{pqqmrzqdypntmdlm�mdoznr}ztrtpqdtpypv�znrtrq�dp�{}�lzyrqdpd}p��yz�rq�drdztpnyzozlr��mdpd
������������ ¡¢£��¤ ¥�¦§ �¦̈����§©ª «�̈ �¬�����̈ ® ®�̄¬�̈� «® ̈¦® �®°®��«®«� ����±����s
oznrnlpzvrdpd{mqyxvrdnmd�pvlrtm�drdrur}zr��mdlm�pvlzr}dpdtpdvzqlmdtpdm{pvr��pqdlmnyvryrtrqd
mxdrdlmnyvryrv�drd{vpupn��mdpdlmnyvm}mdtrdovrxtpdpdrd{vmqqplx��mdtrdryzuztrtpd|rnl�vzrdpdtpd
znypv�ptzr��mdoznrnlpzvr�d
����sdcqdyvryr�pnymqdtpdtrtmqd{pqqmrzqdomvnplztmqdq�mdnplpqq�vzmqd{rvrdrdp�plx��mdtmd
lmnyvrymdlp}p|vrtm�d{rvrdrqdtz}z��nlzrqd{v�slmnyvryxrzqdvpr}z~rtrqdrd{ptztmdtmdefghijkhc�d
|p�dlm�md{rvrdmdlx�{vz�pnymdtpdm|vz�r��pqd}p�rzqdwxpdvp�p�dmdp�pvl�lzmdtrdryzuztrtpdtrd
i���dp�d{rvyzlx}rvdrqdtplmvvpnypqdtrdvp�x}r��md|rnl�vzrdpxvm{pzrdpdnrlzmnr}dp�zyztrd{mvd
rxymvztrtpqdtpdqx{pvuzq�m�dtrd²pzdtmdim�|rypdrmd³vrnwxpr�pnymdtpdir{zyrzqdpdrmd
�znrnlzr�pnymdtmd́pvvmvzq�m�dtmdiµtz�mdim�pvlzr}�dtmdiµtz�mdtmqd¶r}mvpqdem|z}z�vzmqdpdtmd
·p�z�pḑxv�tzlmdtmdi�pwxpdqp�dkvmuzq�m�d
���¹sdºpdnplpqq�vzm�dmqdtrtmqdqpv�mdyvryrtmqd{rvrdqr}ur�xrvtrdtpdznypvpqqpqd}p��yz�mqdtrd
i��dpdtpdypvlpzvmq�dnm�prtr�pnypdnrdlmnqx}yrdpdznypvl»�|zmdtpdtrtmqdlm�dqzqyp�rqdtpd
znomv�r��mdlvptzy�lzrd{rvrdrur}zr��mdtpdqm}ur|z}ztrtpdpd{rvrdtpypv�znrvdvzqlmqdtpd
znlx�{vz�pnymdnrdlmnlpqq�mdtpdlv�tzym�d
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lmnoztpnlzr}ztrtpdwxrnymdrmqd�pq�mq�d|p�dlm�mdrdqxrdxyz}z~r��mdtpd�mtmdn�mdznlm�{ry�up}d
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 545/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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kYog]jVg]oèZklẐ]̀_jV̂YV¡r¢t£w¢nVoYVkYj_V̂_Vgafglf]VYelYfVÞV�z{V̂ZYjnV̂ZclfbŶYVg_̀gYV̂YjV
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_d_eZcYp_oe_V̂ZclfbŶYjVo]Vp�jVZp_̂ZYeYp_oe_VYoe_̀Z]̀VY]V̂]VZoÃgZ]V̂_VgŶYV\_̀Ã]̂]V̂_V

g]oeYb_pV̂_V�l̀]jSVV
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aXWaXfX]̀\̀STSi\iXVZVe\SfV\WaZySe\i\VWZff�TXYV�V\̀c\YVaXWaXfX]̀\̀STSi\iXVi\V~\y\Vblj�[�jV
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\̀�V�fVqsVzZa\fViZViS\V�̀SYVfXkcS]̀XhVS]iŜ\]iZVZV]ZTZVS]iXy\]̀XVXV\Vw�aecY\ViXV̂}ŶcYZVZcViXV

iX̀XaeS]\�gZViZVaXfWX̀STZVT\YZamV

�
�������V�V̀\y\V\]c\YVXwX̀ST\VR~�bUhV̂\ŶcY\i\V]ZfV̀XaeZfViZV|X̂aX̀Z��XSV]mnVoopr��hViXVo�ViXV
�kZf̀ZhV]\Vi\̀\Vi\VwXS̀ca\ViZV̂Z]̀a\̀ZhV�ViXV�����V�mV�Zf̀XaSZaeX]̀XhV\V~�bVfXa}V̂\ŶcY\i\V
ẐeVu\fXV]\Vw�aecY\V̂Z]f̀\]̀XViZV\]XyZVoViZV|X̂aX̀Z��XSV]mnVoopr��hVWZaV]gZVfXaVWZff�TXYV
wSy}�Y\V\]̀X̂SW\i\eX]̀XmV
�
������� �¡�¢�£��¤¥¦¢§���¦��  ¢̈©§¢�£¢�ª��«��©��
�mq�V�]̀XfViZVWXa�ZiZViXV\eZàS¬\�gZhVZfVvcaZfVfXagZV̂\ŶcY\iZfViS\V\ViS\VfZuaXVZV̂\WS̀\YVXeV
\̂i\VeZeX]̀ZVXeVi�TSi\VXVYSxcSi\iZfVXVW\kZfhVWZf̀X̂SW\i\VXVfĉXffST\eX]̀XhV]ZV̀XaeZViXV
\̂i\VWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfdVica\]̀XVZVWXa�ZiZViXV\eZàS¬\�gZhVZfVvcaZfhV̂\ŶcY\iZfVXV
YSxcSi\iZfV]ZfVeXfeZfV̀XaeZfhVfXagZVW\kZfVXeV̂Z]vc]̀ZV̂ZeV\fVWaXf̀\��XfV\iS\]̀XVaXwXaSi\fmVVVV
�mo�Vb]̀X]iX�fXhVW\a\VXwXS̀ZfViXf̀XV̂Z]̀a\̀ZhVWZaVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfVZVfXeXf̀aXhV
S]ŜS\]iZ�fXVZVWaSeXSaZVWXa�ZiZV]\Vi\̀\Vi\VWXawXS�gZViZV̂Z]̀a\̀ZmVV
�m��V�V̂\WS̀\YVfXa}VaXXeuZYf\iZVXeVWaXf̀\��XfVfXeXf̀a\SfhVfĉXffST\fVXVSkc\SfhVTX]̂X]iZ�fXVV
\VWaSeXSa\V]ZV̀XaeZViZVWXa�ZiZViXVc̀SYS¬\�gZriSwXaSeX]̀ZhV]ZViS\V̂ZaaXfWZ]iX]̀XV\ZVi\V
WXawXS�gZViXf̀XV̂Z]̀a\̀ZhVXV\fVaXf̀\]̀XfVXeVSkc\YViS\ViZfVfXeXf̀aXfVfXkcS]̀Xfm�
�m��V_\fZV\Vi\̀\Vi\VWXawXS�gZViZV̂Z]̀a\̀ZVẐZaa\V]ceViZfV�ỲSeZfV̂S]̂ZViS\fViZVe�fVxcXVXf̀STXaV
XeV̂cafZhV\fVWaXf̀\��XfViXVvcaZfVXViXV̂\WS̀\YVf�VfXagZVW\k\fV]ZV̀XâXSaZViS\V�̀SYViZVe�fV
fXkcS]̀XVaXY\̀ST\eX]̀XV�Vi\̀\VXeVxcXV\fVeXfe\fVfXaS\eVXySk�TXSfViXV\̂ZaiZV̂ZeVZfV]�eXaZfV
\]̀XaSZaXfhVTX]̂X]iZ�fXVvcaZfV\̀�V�Vi\̀\ViZVW\k\eX]̀Zm�
V
®��¦��  ¢̈©§¢��¡��ª«��£¢�VbeV̂\fZViXVaXXeuZYfZV\]̀X̂SW\iZVi\V̀Z̀\YSi\iXVZcViXVW\àXV
iZV̂\WS̀\YVXeVi�TSi\VfXagZV\WX]\fViXTSiZfVZfVvcaZfVaXY\̀STZfV\ZVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeVX]̀gZVXeV
ĉafZhV]gZVz\TX]iZVxc\YxcXaV̀SWZViXVWX]\YS¬\�gZVW\a\VZV̄l��_°���hViXfiXVxcXVZVaXXeuZYfZV
ẐZaa\V]ZVwS]\YViXVceVWXa�ZiZViXV̂Z]̀\kXeViXVvcaZfVXVeXiS\]̀XVWa��\TSfZViXV�pViS\fm�
V
��±¢¦ ��£¢§����� �¡�¢§��V~ZiZfVZfVW\k\eX]̀ZfVxcXVwZaXeViXTSiZfVWXYZV̄l��_°���V
]ZfV̀XaeZfViZVWaXfX]̀XV̂Z]̀a\̀ZVfXagZVXwX̀c\iZfVWZaVi�uS̀ZV]\V̂Z]̀\VaXwXaSi\V]\V̂Y}cfcY\Vq�m�
xcXV\xcXYXVfXVZuaSk\V\VWaZTSfSZ]\aV\]̀X̂SW\i\eX]̀XV̂ZeVZfVwc]iZfVfcwŜSX]̀XfhVwŜ\]iZV\V_\Sy\V
\c̀ZaS¬\i\V\VWaẐXiXaV\ZfVeZTSeX]̀ZfV]X̂Xff}aSZfV]\Vi\̀\ViZVTX]̂SeX]̀ZmV
V
V
²��ª¢ «§§³�§���VWaXfX]̀XV̂Z]̀a\̀ZVwŜ\VSfX]̀ZViZVW\k\eX]̀ZViXVxc\YxcXaV̂ZeSffgZmVV�
V
́��ª¢¡���£��£��µ§«�¢�¶�¢¦£� ���fVc̀SYS¬\��XfVXVZfVaXXeuZYfZfVWaXTSf̀ZfV]Xf̀XV
Ẑ]̀a\̀ZVfXagZVXwX̀c\iZfV\̀a\T�fVi\V̂Z]̀\ViXViXW�fS̀ZV�VZaiXeV]mnVp�pomppppqoms�ohV
Ẑ]f̀S̀c�i\VXeV]ZeXViZV̄l��_°���hV]\V�k�]̂S\Vi\V_��·��XeV�ZcaXfmV
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STURVWXYZ[\VZ]Ŵ _R̀RaY\_bcdefdghijdkldmngofpqmflnrjdkhdjsqmthuvjdkldphthflnrjdkld
ghpmrhwdhdxyz{ydpjklq|dgjsqhq}dkmhdhdkmhdldpjqdrjkjdjdplq~jkjdkldkoqhuvjdkjdmngofpqmflnrj}d
�����������������������������������������������������������������������������������������������
hgqligmkhdkldofhdijsqlrh�hdhr�d��djodjorqhd�oldil�hdwlthwflnrldhkfmrmkh d
d
S¡UR¢£\£Ŵ V£cR¤dlfpq�irmfjd�dthqhnrmkjdnjidrlqfjidtlqhmidkldkmqlmrj d
d
S¥UR_Ŷ \£bR_¦\V¢£§̈ ]bcR
©ª ©«d¤d¬®zx̄°z¤djsqmth«il}dhmnkh}dhjdiltomnrl±dd
h²d®vjdormwm³hqdjid́onkjidpjirjidµdiohdkmipjimuvjdphqhd́mnidkḿlqlnrlidkjidpql¶mirjidnjdpqlilnrld
gjnrqhrjdldpqlirhqdrjkhidhidmńjqfhu·lidijsqldhdhpwmghuvjdkjdpqlilnrldlfpq�irmfj̧d
s²d¹jqnlglqdtqhromrhflnrl}d�ohnkjdijwmgmrhkji}d�ohmi�olqdlwlflnrjidkldmńjqfhuvjdqlwhrm¶jidµd
iohdgjnrhsmwmkhkldldtlirvj}dklimtnhkhflnrldjdºhwhnujdldhd»lfjnirqhuvjdkld¼liowrhkji}djid
¹wo�jidkldxhm�h}djid¬hphidkldefpq�irmfjidldkld¤orqhid»~¶mkhidhd½lqglmqji}dslfdgjfjd
�ohmi�olqdjorqjidqlwhgmjnhkjidgjfdjdxjnrqhrjdldjdilodgofpqmflnrj d
g²dxjfonmghqdmflkmhrhflnrld�ohw�olqdimrohuvjdjodl¶lnrjd�oldpjiihdpql�okmghqdjodmfplkmqdjd
gofpqmflnrjdkhidjsqmthu·lidpjqdimdhiiofmkhidnjdpqlilnrldgjnrqhrj̧d
d
S¾URX_ZYWVX£§̈ ]b¿R£ÀVb_bR]RXV̂£§Á_RÂÃ_ZVXÄÅV_Æb]Ã]ÇcÈ
©É ©«dyidgjfonmghu·lidldjidh¶mijidligqmrjidkmqmtmkjidplwhdxÊ»dilqvjdilfpqldln¶mhkjidphqhd
jdlnklqlujdgjnirhnrldkjdpqlilnrldgjnrqhrj}dkl¶lnkjdjdgjnrqhrhnrldmńjqfhqdmflkmhrhflnrldhd
xÊ»dkld�ohw�olqdhwrlqhuvjdkjdqĺlqmkjdlnklqlujdl}d�ohnkjdqltmirhkji}dpqlioflf«ild́lmrji}d
ihw¶jdpqj¶hdlfdgjnrq|qmj}dnjdrlqglmqjdkmhdpjirlqmjqdhjdkjdqltmirjdjodnjdpqmflmqjdkmhdËrmwdiltomnrl}d
ildliildjdnvjd́jq d
©É Ì«dyidgjfonmghu·lidldjidh¶mijidrÍf«ildpjqdĺlrohkjidildiÎdpjqdgowphdkjdklirmnhr|qmjdnvjd
j́qlfdpjqdlwldjpjqronhflnrldqlglsmkji dd
©É �«d°hqhdĺlmrjidkldgmrhuvj}dlfdghijdkldwmr~tmjd�okmgmhw}djdkjfmg~wmjÏilkldilq|djdmnkmghkjdplwhd
phqrldnjdpqlilnrldgjnrqhrj d
d
SÐURÃ]b[]b£bcR
©Ñ ©«dxjqqlqvjdpjqdgjnrhdkjd¬®zx̄°z¤dldilqvjdpjqdlwldphthid�ohmi�olqdkliplihidjod
lnghqtjidqlwhgmjnhkjidgjfdhdglwlsqhuvjdldl�rmnuvjdklirldgjnrqhrjdldqliplrm¶hidthqhnrmhi}dild
l�mirlnrli}dld�oldil�hfdkl¶mkjidplqhnrldrlqglmqji ddd
©Ñ Ì«dÒldjd¬®zx̄°z¤dnvjdphthqdhrlfphkhflnrld�ohw�olqdkhidflngmjnhkhidkliplihi}d
pjklq|dhdxyz{yd́h³Í«wj}dildhiimfdjdlnrlnklq}drlnkj}dnliildghij}dkmqlmrjdhjdqliplrm¶jd
qllfsjwij d®jdlnrhnrj}djdkmqlmrjdhjdqllfsjwijdkldkliplihid́onkhkhidnhdfjqhdkjd¬®zx̄°z¤d
lir|dwmfmrhkjdµidkliplihid�ol}dpjqdgjnrhdklirl}drlnÓhfdimkjdiopjqrhkhidplwhdxyz{ydplqhnrld
rlqglmqji}dflkmhnrldhpqlilnrhuvjdkhdqliplrm¶hd�oirḿmghuvjdkjgoflnrhw d
d
SÔURVWXYZ[\VZ]Ŵ _Æ]ÕV¢V¦VÅVÃ£Ã]R£Ŵ ]XV[£Ã£d
©Ö ©«dydxyz{ydpjklq|dgjnimklqhqdhnrlgmphkhflnrld¶lngmkhdrjkhdhdk~¶mkhdldl�mtmqdjdilod
mflkmhrjdphthflnrjdnjdghijdkl}dklimtnhkhflnrl±d
h²dzngofpqmflnrjdplwjd¬®zx̄°z¤dkld�ohw�olqdjsqmthuvjdklgjqqlnrldklirldgjnrqhrj d
s²dÒldhpwmg|¶lw}d¶lnkh}dplqforh}dhqqlnkhflnrj}dglkÍngmhdkldl�pwjqhuvjdjod�ohw�olqdjorqhd
j́qfhdkldhwmlnhuvjdjodjnlqhuvj}dmngwomnkjdhdqlhwm³huvjdkld�ohmi�olqdgjnrqhrji«pqjfliih}dilfd
jdpq�¶mjdhgjqkj}dligqmrj}dkhdxyz{y}dkjidslnidkhkjidlfdthqhnrmhdkhidjsqmthu·lidlflqtlnrlid
kjdpqlilnrldgjnrqhrjdl}dslfdhiimf}dhdiohdkli¶hwjqm³huvjd�oldnvjdqliowrldkldoijdgjqqlnrļR
g²d×lqḿmghuvjdkld�ohw�olqdimrohuvj}dl¶lnrj}djgjqqÍngmhdjod́hgrjd�oldpjiihdpql�okmghqdjod
mfplkmqdjdgofpqmflnrjdkhidjsqmthu·lidpjqdimdhiiofmkhidnjdpqlilnrldgjnrqhrj d
©Ö Ì«d¤dnvjdl�lqg~gmjdplwhdxÊ»dkld�ohw�olqdkmqlmrjdjod́hgowkhkld�oldplwjdpqlilnrldgjnrqhrjd
wÓldil�hfdgjńlqmkji}dlfdnlnÓofdghijdimtnḿmghq|dqlnËngmhdhdrhwdkmqlmrjdjod́hgowkhkl}dplwjd�old
ildfhnrlqvjd¶|wmkjidldĺmgh³lidnvjdjsirhnrldjdilodnvjdl�lqg~gmj d
©Ö �«dydl¶lnrohwdgjngliivjdplwhdxÊ»dkldofdpqh³jdhkmgmjnhwdphqhdgofpqmflnrjdkld
klrlqfmnhkhdjsqmthuvjdnvjdgjnirmromdpqlglklnrldioiglr~¶lwdkldilqdmn¶jghkjdnjd́oroqj d
d
ØÙURX_WÚVbbÁ_RÃ]RÃÄÀVÃ£cR¤d¬®zx̄°z¤dgjńliih«ildkl¶lkjqdkhid�ohnrmhid
kmipjnmsmwm³hkhidhrqh¶�idklirhdhslqroqhdkldgq�kmrjdldkjidqliplrm¶jid�oqjidpql¶mirjidnjdpqlilnrld
gjnrqhrj d
d
d
d
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RSTUVWXYZU[WU\]Ŷ _̀UU
abcbdefghiehjklmkhgjkinjeopmejemqrsirjenmehjkrienjemtusvwrgtjemxeymteiwwgtxerjnjwejwe
njhptmkrjwenmenvygrjemtgrgnjweumzie{|}xemesmzihgjkinjwehjtejeusmwmkrmehjkrsirjxewms~je
�ilgnjweuisierjnjwejwem�mgrjwezm�igwehjtjenjhptmkrjwewp�ghgmkrmweuisieusjliemenmrmstgki�~je
njwetjkrikrmwemten�lgnixermknjemtelgwrieiemqg��khgixeie�pwrg�ghi�~jejpeiesmhziti�~je�pnghgigwe
njwehsvngrjweopmenmziwesmwpzrmtemteopizopmseusjhmwwjce
abcade�weuisrmweihjsnitxeigknixeopmejesm�gwrjegk�jst�rghjejpeiewpiesmusjnp�~jemteopizopmse
wpujsrmehjkwrgrpmtetmgjwenmeusjlieniwejumsi��mwejpetjlgtmkrjwem�mrpinjwcee
e
RRTU�]_�_VW��YU[WU[_[YZU\WZZY_XZ̀U
aacbde�iesmzi�~jehjtmshgizehjtejwewmpwehzgmkrmwxeie{|}eusjhmnmeijersiritmkrjenmeninjwe
umwwjigwermknjehjtje�gkizgninmwenmrmstgkiniwxemquz�hgriwemezm��rgtiwxeiegnmkrg�ghi�~jeme
����������������������������������������� ������¡�¢�¢�£ �����¢���¢��¢¤¢���¢�������¥����d
�gkikhmgsiemeujwrpsiekjetmshinjxeieilizgi�~jehjtmshgizemenmesgwhjenmejumsi��mwehjkrsiriniwe
jpeiehjkrsirisxeieusmlmk�~jemehjkrsjzjenie�sipnmemeieusjwwmhp�~jenieirglgninmeyikh�sgiemenme
gkrmstmngi�~je�gkikhmgsice
aacade¦wersiritmkrjwenmeninjweumwwjigwe�jskmhgnjwew~jekmhmww�sgjweuisieiemqmhp�~jenje
hjkrsirjehmzmysinjxeuisieiwengzg��khgiweusvdhjkrsirpigwesmizg§iniweieumngnjenjë©�ª{«¬ª¦xe
ymtehjtjeuisiejehptusgtmkrjenmejysg�i��mwezm�igweopmesm�mtejemqmsh�hgjenieirglgninmenie
{|}xemteuisrghpziseiwenmhjssmkrmweniesm�pzi�~jeyikh�sgiempsjumgiemekihgjkizemtgrgnieujse
iprjsgninmwenmewpumslgw~jxeniemgenje{jtyirmeije®sikopmitmkrjenme{iugrigwemeije
fgkikhgitmkrjenjēmssjsgwtjxenje{°ng�je{jtmshgizxenje{°ng�jenjwe±izjsmwëjygzg�sgjwemenje
²m�gtme³ps�nghjenje{�mopmewmte¬sjlgw~jce
aaćdeµmekmhmww�sgjxejweninjwewms~jersirinjweuisiewizli�pisnienmegkrmsmwwmwezm��rgtjwenie
{|}emenmermshmgsjwxekjtminitmkrmekiehjkwpzriemegkrmsh¶tygjenmeninjwehjtewgwrmtiwenme
gk�jsti�~jehsmngr�hgieuisieilizgi�~jenmewjzliygzgninmemeuisienmrmstgkisesgwhjwenme
gkhptusgtmkrjekiehjkhmww~jenmehsvngrjce
aac·de¦wergrpzismwenjweninjweopmehmzmysitejehjkrsirjeusmwritejewmpehjkwmkrgtmkrjezglsmxe
mqusmwwjememquz�hgrjeuisieie{|}ehjtpkghisejwewmpweninjweumwwjigwxeiwwm�psiknjeie
hjk�gnmkhgizgninmeopikrjeijwetmwtjwxeymtehjtjeiewpieprgzg§i�~jenmetjnjek~jegkhjtuir�lmze
hjteiwe�gkizgninmwenmrmstgkikrmweniesmhjz�ixȩwewm�pgkrmwemkrgninmw¹e
ºg»ewjhgmninmwe�mwrjsiwekje¶tygrjenmeusjhmwwjwenmergrpzisg§i�~jenmehsvngrjwemekje¶tygrjenme
mtgww~jenmejysg�i��mwe�gujrmh�sgiwxekjwermstjweusmlgwrjwekiesmwumrgliezm�gwzi�~jxezgtgriknjd
wmeieprgzg§i�~jenjweninjwemte�pk�~jenjejy�mrjewjhgizeniopmziwemkrgninmw¼ee
ºgg»ehikngniriweiehmwwgjk�sgiwekje¶tygrjenmejumsi��mwenmelmknienmehsvngrjwenie{|}ce
një©�ª{«¬ª¦ejysg�idwmeiejyrmsejehjkwmkrgtmkrjenjwergrpzismwenmeninjweumwwjigweopmek~je
hmzmysitejehjkrsirjxetiwehp�jweninjwew~jehjtpkghinjwȩe{|}eumzjë©�ª{«¬ª¦xeuisiejwe
m�mgrjwenjeuis��si�jeikrmhmnmkrmce
aac½de�e{|}eujnms�ersikwtgrgsejweninjweumwwjigweiemkrgninmweuishmgsiwemeiemtusmwiwenje
|spuje{|}xegkhzpgknje��spuitmkrjwe{jtuzmtmkrismwenme¾tusmwiwxeiwwm�psiknjdwmeie
hjk�gnmkhgizgninmenjweninjwxejehptusgtmkrjenieujz�rghienmeusglihgninmegtuzmtmkrinienme
ihjsnjehjteiwemqg��khgiwezm�igweiuzgh�lmgwxeiewpieprgzg§i�~jenmeihjsnjehjtejejy�mrjewjhgizenme
hinieptieniwemtusmwiwenje|spuje{|}emewmtusmenme�jstiehjtuir�lmzehjteiwe�gkizgninmwe
nmrmstgkikrmwenjersiritmkrjce
aac¿de�e{|}eujnms�ewpyhjkrsirisejersiritmkrjenmeninjweumwwjigwxeiumkiwesmhjssmknjeie
mkrgninmweopmeiusmwmkrmte�isikrgiwewp�ghgmkrmwenmemqmhp�~jenmetmngniwervhkghiweme
js�ikg§irgliweinmopiniweopmeiwwm�psmtejehptusgtmkrjenjwesmopgwgrjwezm�igweiuzgh�lmgwemeie
nm�mwienjwengsmgrjwenjergrpzisenjweninjwce�e{|}eujnms�esmhjssmseiewpyhjkrsirikrmweopiknje
mkrmknieopmxeirmknmknjekjtminitmkrmȩemwumhg�ghgninmejpeijehis�hrmsesjrgkmgsjeniwerism�iwxe
hjterizeusjhmngtmkrjetmz�jseusjwwm�pmeieusmwri�~jeijwewmpwehzgmkrmwenmeptewmslg�jehjte
mzmlinjweuins�mwenmem�ghg�khgiceee
aacÀde�jwehiwjweusmlgwrjwekiezmgxeie{|}eujnms�e�jskmhmseninjweieiprjsgninmwxekihgjkigwejpe
mwrsik�mgsiwxenmewpumslgw~jemenme�gwhizg§i�~jxe�pnghgigwxe�gwhigwemeintgkgwrsirgliwce
aacÁde�e{|}eujnms�esmhjz�msegk�jsti�~jeinghgjkizxeigknieopmeujselgiegkngsmrixenmwrgkinieie
irpizg§isejpeiehjtuzmtmkriseninjwxekjtminitmkrmekje¶tygrjenie�mwr~jenmesgwhjemenie
smhpumsi�~jenmehsvngrjxegkhzpgknjeiesmhjz�ixersikwtgww~jemeusjhmwwitmkrjenmeninjwejyrgnjwe
�pkrjenmejs�ikgwtjweuÂyzghjwxekjtminitmkrme�pkrjenmewgwrmtiwenmegk�jsti�~jehsmngr�hgixejpe
igknie�pkrjenmemkrgninmwenmlgnitmkrmezm�grgtiniweuisiejem�mgrjxeuisiehjk�gsti�~jejpejyrmk�~je
nmeninjwejpemzmtmkrjwekmhmww�sgjwȩemqmhp�~jenjwehjkrsirjwxeiwwgtehjtjeuisiesmwujknmseie
wjzghgri��mweniwemkrgninmwenmewpumslgw~jcee
aacÃde�e{|}ejywmslieiwekjstiwezm�igwesmzirgliweijweusi§jwenmehjkwmsli�~jenmeninjweumwwjigwe
menmenjhptmkrjwxeujnmknjehjkwmsliseninjw¹ee
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sRVRT|̀\VYeVk\[T}~~keỲzT[RT]YXYT]\ekRbTXRTqrszT]kVRT[RTUoY[kXRT�\d\T���zT[�T��zTvwwwx�wwT
�k]h\RtT
uutvvxTU\]TVkVfbR̀Y]TXYTXRX\]T̂Y]]\Rk]T]d\Te\[~ỲkX\]T\]TXk̀YkV\]TXYTReY]]\zT̀YVk~keRcd\zT
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kkktTTTTTTTTTÓYÔRaT̀Ye\[�YekXR]T[\]TVỲa\]TXRT[\̀aRTe\[VRhkbn]VkeRTR̂bkeyoYbTYTÔyTVY[�RaT

\̀klk[RX\zT[\T̂R]]RX\zTfaT̀k]e\TXYTèWXkV\T̂R̀RTRTqrsgT
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pYq̀ _̂ZV\VrZŝ\̀X̀\[Vt̂bXbs\̂YX[uVXaYZvX̀ZVa\kZVw\sY\_ZUx\̂VbcVRgyzgRuV̀\V{dV̀\Vw\|\i}YZuV
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 546/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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{Y_unaX\XVWSkYTX[X̂ SVWSr\
�
������������� ��¡¢£�¤���£���¥�¦¤�� ��§��̈��¦��
�r�n\�VWSU\[]\TSR̀][]\[S\X̂ ]RWY©Xp�]l\]U\vcR]U\USR�]\kXakcaX[]U\[YX\X\[YX\U]oRS\]\kXTYWXa\Ŝ \
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aYmcY[X[]U\V]U\̂SÛ ]U\WSR̂]Ul\USR�]\TX�]U\Ŝ \k]VvcVW]\k]̂ \XU\TRSUWXpqSU\X[YXVWS\RS{SRY[XUr\\\\
�r�n\eVWSV[SnUSl\TXRX\S{SYW]U\[SUWS\k]VWRXW]l\T]R\TSR̀][]\[S\k]VWX�Ŝ \[S\vcR]U\]\UŜ SUWRSr\\
�r|n\j\kXTYWXa\USRu\RSŜ o]aUX[]\Ŝ \TRSUWXpqSU\UŜ SUWRXYU\UckSUUYZXU\S\Y�cXYUl\ZSVkSV[]nUS\
X\TRŶSYRX\V]\WSR̂]\[]\TSR̀][]\[S\cWYaY©Xp�]�[Y{SRŶSVW]l\V]\[YX\k]RRSUT]V[SVWS\X]\[X\
TSR{SYp�]\[SUWS\k]VWRXW]\S\XU\RSUWXVWSU\Ŝ \Y�cXa\[YX\[]U\UŜ SUWRSU\US�cYVWSUr\
�r�n\wXU]\X\[XWX\[X\TSR{SYp�]\[]\k]VWRXW]\]k]RRX\Vĉ \[]U\�aWŶ]U\kYVk]\[YXU\[]\̂«U\mcS\SUWYZSR\
Ŝ \kcRU]l\XU\TRSUWXpqSU\[S\vcR]U\S\[S\kXTYWXa\U�\USR�]\TX�XU\V]\WSRkSYR]\[YX\�WYa\[]\̂ «U\
US�cYVWS\RSaXWYZX̂ SVWS\b\[XWX\Ŝ \mcS\XU\̂SÛ XU\USRYX̂ \S_Y�̀ZSYU\[S\Xk]R[]\k]̂ \]U\V�̂ SR]U\
XVWSRY]RSUl\ZSVkSV[]nUS\vcR]U\XWz\b\[XWX\[]\TX�X̂ SVW]r�
\
¬��£���¥�¦¤������§̈�� ��\ê \kXU]\[S\RSŜ o]aU]\XVWSkYTX[]\[X\W]WXaY[X[S\]c\[S\TXRWS\
[]\kXTYWXa\Ŝ \[̀ZY[X\USR�]\XTSVXU\[SZY[]U\]U\vcR]U\RSaXWYZ]U\X]\TSR̀][]\[S\k]VWX�Ŝ \SVW�]\Ŝ \
kcRU]l\V�]\�XZSV[]\mcXamcSR\WYT]\[S\TSVXaY©Xp�]\TXRX\]\®f�hw̄�hjl\[SU[S\mcS\]\RSŜ o]aU]\
]k]RRX\V]\{YVXa\[S\ĉ \TSR̀][]\[S\k]VWX�Ŝ \[S\vcR]U\S\̂S[YXVWS\TRznXZYU]\[S\|~\[YXUr�
\
¬¬��°�£��� �¤����������¤�n\d][]U\]U\TX�X̂ SVW]U\mcS\{]RŜ \[SZY[]U\TSa]\®f�hw̄�hj\
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mcS\XmcSaS\US\]oRY�X\X\TR]ZYUY]VXR\XVWSkYTX[X̂ SVWS\k]̂ \]U\{cV[]U\Uc{YkYSVWSUl\{YkXV[]\X\wXY_X\
XcW]RY©X[X\X\TR]kS[SR\X]U\̂]ZŶSVW]U\VSkSUUuRY]U\VX\[XWX\[]\ZSVkŶSVW]r\
�
¬±��§��¤̈¤²�¤��
��r�n�j\TRSUSVWS\k]VWRXW]\{YkX\YUSVW]\[]\TX�X̂ SVW]\[S\mcXamcSR\k]̂ YUU�]l\k]̂ \S_kSp�]\[X\
TRSZYUWX\V]\V�̂ SR]\��r�\YV{RXr\\\
��r�n\j\®f�hw̄�hj\]oRY�XnUS\X\TX�XR\ĉ X\k]̂ YUU�]\TSaX\RSkcTSRXp�]\[S\ZXa]RSU\Ŝ \[̀ZY[Xl\
TRSZYUWX\V]\TRSpuRY]l\k]RRSUT]V[SVWS\X\��\[]\̂]VWXVWS\[S\kX[X\TRSUWXp�]\n\kXTYWXa\S\]c\vcR]U\
RŜ cVSRXW�RY]U\³\ZSVkY[X\S\V�]\TX�Xl\k]̂ \]U\US�cYVWSU\aŶYWSUl\X\mcS\XkRSUkŜ l\Ŝ \mcXamcSR\
kXU]l\]U\RSUTSWYZ]U\ŶT]UW]Ú\
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Í¶·̧¹º¹»¼·ºÎÏ¹º¿·È¹¶·Ã¼À·µ»ÁµÂº¼¾»¼À·ÄÅÐÇÀÇÇ·ÈÑ¼¾»¿·¼·Ñ¹¾ÒÁ¼¾»µ·¼ÁÊ¿Ë¶·¿Á·È¹¹¶·Ã¼·º¿¾»µ¾»¼·
k]RRSUT]V[SVWS\X\~lt�\[]\ZXa]R\[X\TRSUWXp�]\[S\kXTYWXa\S\]c\vcR]U\RŜ cVSRXW�RY]U\ZSVkY[X\S\
¾Ó¿·ÔµÕµÀ·Ã¼ËÃ¼·ÒÁ¼·¿·ÖµÂ¿Ê·¾Ó¿·ÔµÕ¿·¾¿·Ö¼¾Ñ¹º¼¾»¿·¼ÏÑ¼Ãµ·Ä·ÐÇ×ÇÇÇÀÇÇ·ÈÑ¹¾ÒÁ¼¾»µ·º¹Â·
ScR]U�r\
��r|n\jU\ZXa]RSU\TRSZYUW]U\VXU\XàVSXU\X�\S\o��Y�\[]\Vr�\�\USR�]\XWcXaY©X[]U\V]\YV̀kY]\[S\kX[X\
XV]\kYZYal\V]U\WSR̂]U\[X\aSYr\
\
¬Ø��§����� �� ��Ù¤̈���Ú��£ �����U\cWYaY©XpqSU\S\]U\RSŜ o]aU]U\TRSZYUW]U\VSUWS\
k]VWRXW]\USR�]\S{SWcX[]U\XWRXZzU\[X\k]VWX\[S\[ST�UYW]\b\]R[Ŝ \Vr�\~�~�r~~~~��r}|�l\
k]VUWYWc̀[X\Ŝ \V]̂ S\[]\®f�hw̄�hjl\VX\��«VkYX\[X\w�hÛ��Ŝ \�]cRSUr\
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RSTUVWXYZ[[\WU]̂ U]_̀Z]abUcdefghijkhcdlmnopqqrsqpdtpuptmvdtrqdwxrnyzrqd
tzq{mnz|z}z~rtrqdryvru�qdtpqyrdr|pvyxvrdtpdlv�tzymdpdtmqdvpq{pyzumqd�xvmqd{vpuzqymqdnmd{vpqpnypd
lmnyvrym�d
d
R�TU� ẐW[U]̂ U��Ẁ abUU
����sd�zlrdlmnupnlzmnrtmdwxpdmdp�yvrymdtpdlmnyrdtmdp�{v�qyz�mdp�d|p�drqqz��dymtmqdmqd
tmlx�pnymqdtpdt�|zymdp�zyztmqd{p}rdi���dpdvp}rlzmnrtmqdlm�dmd{vpqpnypdlmnyvrym�dqpv�md
�ruztmqd{rvrdymtmqdmqdpopzymqd}p�rzqdlm�mdtmlx�pnymqdqxozlzpnypqd{rvrd{vmurdpdtpypv�znr��md
tmqd�mnyrnypqdp�dt�uztr�dypntmdp�duzqyrdrdp�z��nlzr�drd�xqyzozlr��mdmxdrdvpl}r�r��md�xtzlzrzqd
tmqdlv�tzymqdwxpdtp}rqdvpqx}yp�dp�dwxr}wxpvd{vmlpqqm�d
����sd�qd{rvypqdrlmvtr��drzntr�dwxpdmdvp�zqymdznomv��yzlmdmxdrdqxrdvp{vmtx��mdp�dwxr}wxpvd
qx{mvypdlmnqyzyxp�d�pzmqdtpd{vmurdtrqdm{pvr��pqdmxd�muz�pnymqdpopyxrtmq�dd
d
RRTU��a�a� X̂�WU]̂ U]a]W[U�̂ [[WaZ[bU
����sdgrdvp}r��mdlm�pvlzr}dlm�dmqdqpxqdl}zpnypq�drdi��d{vmlptpdrmdyvryr�pnymdtpdtrtmqd
{pqqmrzqdypntmdlm�mdoznr}ztrtpqdtpypv�znrtrq�dp�{}�lzyrqdpd}p��yz�rq�drdztpnyzozlr��mdpd
������������ ¡¢£��¤ ¥�¦§ �¦̈����§©ª «�̈ �¬�����̈ ® ®�̄¬�̈� «® ̈¦® �®°®��«®«� ����±����s
oznrnlpzvrdpd{mqyxvrdnmd�pvlrtm�drdrur}zr��mdlm�pvlzr}dpdtpdvzqlmdtpdm{pvr��pqdlmnyvryrtrqd
mxdrdlmnyvryrv�drd{vpupn��mdpdlmnyvm}mdtrdovrxtpdpdrd{vmqqplx��mdtrdryzuztrtpd|rnl�vzrdpdtpd
znypv�ptzr��mdoznrnlpzvr�d
����sdcqdyvryr�pnymqdtpdtrtmqd{pqqmrzqdomvnplztmqdq�mdnplpqq�vzmqd{rvrdrdp�plx��mdtmd
lmnyvrymdlp}p|vrtm�d{rvrdrqdtz}z��nlzrqd{v�slmnyvryxrzqdvpr}z~rtrqdrd{ptztmdtmdefghijkhc�d
|p�dlm�md{rvrdmdlx�{vz�pnymdtpdm|vz�r��pqd}p�rzqdwxpdvp�p�dmdp�pvl�lzmdtrdryzuztrtpdtrd
i���dp�d{rvyzlx}rvdrqdtplmvvpnypqdtrdvp�x}r��md|rnl�vzrdpxvm{pzrdpdnrlzmnr}dp�zyztrd{mvd
rxymvztrtpqdtpdqx{pvuzq�m�dtrd²pzdtmdim�|rypdrmd³vrnwxpr�pnymdtpdir{zyrzqdpdrmd
�znrnlzr�pnymdtmd́pvvmvzq�m�dtmdiµtz�mdim�pvlzr}�dtmdiµtz�mdtmqd¶r}mvpqdem|z}z�vzmqdpdtmd
·p�z�pḑxv�tzlmdtmdi�pwxpdqp�dkvmuzq�m�d
���¹sdºpdnplpqq�vzm�dmqdtrtmqdqpv�mdyvryrtmqd{rvrdqr}ur�xrvtrdtpdznypvpqqpqd}p��yz�mqdtrd
i��dpdtpdypvlpzvmq�dnm�prtr�pnypdnrdlmnqx}yrdpdznypvl»�|zmdtpdtrtmqdlm�dqzqyp�rqdtpd
znomv�r��mdlvptzy�lzrd{rvrdrur}zr��mdtpdqm}ur|z}ztrtpdpd{rvrdtpypv�znrvdvzqlmqdtpd
znlx�{vz�pnymdnrdlmnlpqq�mdtpdlv�tzym�d
���¼sdcqdyzyx}rvpqdtmqdtrtmqdwxpdlp}p|vr�dmdlmnyvrymd{vpqyr�dmdqpxdlmnqpnyz�pnymd}zuvp�d
p�{vpqqmdpdp�{}�lzymd{rvrdrdi��dlm�xnzlrvdmqdqpxqdtrtmqd{pqqmrzq�drqqp�xvrntmdrd
lmnoztpnlzr}ztrtpdwxrnymdrmqd�pq�mq�d|p�dlm�mdrdqxrdxyz}z~r��mdtpd�mtmdn�mdznlm�{ry�up}d
lm�drqdoznr}ztrtpqdtpypv�znrnypqdtrdvplm}�r�d½qdqp�xznypqdpnyztrtpq¾d
¿zÀdqmlzptrtpqd�pqymvrqdnmd»�|zymdtpd{vmlpqqmqdtpdyzyx}rvz~r��mdtpdlv�tzymqdpdnmd»�|zymdtpd
p�zqq�mdtpdm|vz�r��pqd�z{mypl�vzrq�dnmqdypv�mqd{vpuzqymqdnrdvpq{pyzurd}p�zq}r��m�d}z�zyrntms
qpdrdxyz}z~r��mdtmqdtrtmqdp�doxn��mdtmdm|�pymdqmlzr}dtrwxp}rqdpnyztrtpqÁdd
¿zzÀdlrntztryrqdrdlpqqzmn�vzrqdnmd»�|zymdtpdm{pvr��pqdtpdupntrdtpdlv�tzymqdtrdi���d
tmdefghijkhcdm|vz�rsqpdrdm|ypvdmdlmnqpnyz�pnymdtmqdyzyx}rvpqdtpdtrtmqd{pqqmrzqdwxpdn�md
lp}p|vr�dmdlmnyvrym�d�rqdlx�mqdtrtmqdq�mdlm�xnzlrtmqd½di��d{p}mdefghijkhc�d{rvrdmqd
popzymqdtmd{rv��vromdrnyplptpnyp�d
���Âsd�di��d{mtpv�dyvrnq�zyzvdmqdtrtmqd{pqqmrzqdrdpnyztrtpqd{rvlpzvrqdpdrdp�{vpqrqdtmd
�vx{mdi���dznl}xzntmd��vx{r�pnymqdim�{}p�pnyrvpqdtpdÃ�{vpqrq�drqqp�xvrntmsqpdrd
lmnoztpnlzr}ztrtpdtmqdtrtmq�dmdlx�{vz�pnymdtrd{m}�yzlrdtpd{vzurlztrtpdz�{}p�pnyrtrdtpd
rlmvtmdlm�drqdp�z��nlzrqd}p�rzqdr{}zl�upzq�drdqxrdxyz}z~r��mdtpdrlmvtmdlm�dmdm|�pymdqmlzr}dtpd
lrtrdx�rdtrqdp�{vpqrqdtmd�vx{mdi��dpdqp�{vpdtpdomv�rdlm�{ry�up}dlm�drqdoznr}ztrtpqd
tpypv�znrnypqdtmdyvryr�pnym�d
���Äsd�di��d{mtpv�dqx|lmnyvryrvdmdyvryr�pnymdtpdtrtmqd{pqqmrzq�dr{pnrqdvplmvvpntmdrd
pnyztrtpqdwxpdr{vpqpnyp�d�rvrnyzrqdqxozlzpnypqdtpdp�plx��mdtpd�ptztrqdy�lnzlrqdpd
mv�rnz~ryzurqdrtpwxrtrqdwxpdrqqp�xvp�dmdlx�{vz�pnymdtmqdvpwxzqzymqd}p�rzqdr{}zl�upzqdpdrd
tpopqrdtmqdtzvpzymqdtmdyzyx}rvdtmqdtrtmq�d�di��d{mtpv�dvplmvvpvdrdqx|lmnyvryrnypqdwxrntmd
pnypntrdwxp�drypntpntmdnm�prtr�pnypd½dpq{plzozlztrtpdmxdrmdlrv�lypvdvmyznpzvmdtrqdyrvporq�d
lm�dyr}d{vmlptz�pnymd�p}�mvd{vmqqp�xpdrd{vpqyr��mdrmqdqpxqdl}zpnypqdtpdx�dqpvuz�mdlm�d
p}purtmqd{rtv�pqdtpdpozlz�nlzr�ddd
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 547/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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lmoqesnseSnb�bq}njSom}SleseSe}S�qltmnSbnS�rebqsnS�m�mS���jS|�jS}ncdqo�pnsnSbnS�mbledrnc�dqnS
smS�e�qlcmS�m}edoqnpSseS�qltmnSom}SmSb�}edmS�bqomSseS}ncd�o�pnSeSseSkellmnSompecqrnS
vwwz|ww{|jSom}SmSonkqcnpSlmoqnpSseS���{{�x{����vjwwSa�dmljSbelceSncmjSdekdelebcnsnSkmdSsmqlS
kdmo�dnsmdeljS�d�S~esdmS�mep�mSeS�d�S~n�pmSfpqreqdnSeS�qprnjSom}SkmsedelSkndnSmSncm�S

S
S
flSdekdelebcnbcelSe}Sn}tmlSmlSonlmlScn}t�}SleSebombcdn}Sqsebcq�qonsmlS��bcmSsnlSdelkecqrnlS
nllqbnc�dnljSS
S
S
R̂T[i[ XYZURUR]X[_[VW[RTUVWXYWU�RTU\RYRX[¡[X¢VT̀YR£¤¥¤¦§§§¤̈©¦ª¥«�RUR¬gYiR
_[RX[�[XR][iY_R_[�g̀VW[_R
R
R

Tig_giY_RTUVWXYWgỲ_R
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cRmd[p̂]U[kXS\U[�̂ S̀VX][gnVUp̂nb[Un[cmd[p̂]X[�UWR__ZU[gnVUp̂RXr[SU_[̀̂VWU_[aU[î vn]XW Ŝ̀U[
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V̂pV̂_̂S̀X̀RmRaXâ[U[WXR_[XpVUfRWXaX[pU__tm̂][}[X̀nX][V̂pV̂_̂S̀X̀RmRaXâ[aX[eXfX[ghijkli[
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â`̂VWRSXYZU[aU[V̂_p̂ R̀mU[mX]UV�[
�
�������[�[̀XfX[XSnX][̂T̂̀RmX[ce�gdr[\X]\n]XaX[SU_[̀̂VWU_[aU[�̂ \V̂Ù��̂R[S��[��x���r[â[�w[â[
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ZW_]a_ZWi]enZWZWc]̂Wi]ekd_]ecgẀ]WkZYaZTW
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RoVlWVlT_VSWbX]YVSWsX_TZYZsX[VSWsRcXWxwk�wWSR[RX[VSŴV_XW[VWTR__ZT�_ZVW]XYZV]XcfW
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[VWYV̀ s_VeXTZeVW[RWVbTR]aUVW[RWµZSTVWYV]YV_[X]TRW[VW³_Zbl]XcW[RWxV]TXSfW
g°f�iWws�SW_RYRaUVW[VWYV̀ s_VeXTZeVW_R̂R_Z[VW]VW]�̀ R_VWX]TR_ZV_\WXWxyzWs_RR]YtRWVWRSsXaVW
Z][ZYX[VWsX_XWXW[XTXW[RWsR_̂RZaUVWXWsX_TZ_W[XWrlXcWVWYV]T_XTVWs_V[lnWR̂RZTVSfWwWxyzW[X_qW
YV]tRYZ̀R]TVWXVW�l]ZYdsZVW[XW[XTXW[RWsR_̂RZaUV\ẀR[ZX]TRWSZ̀scRSWR]T_RpXW[RŴVTVY�sZXWVlW
[lscZYX[VW[VWYV]T_XTV\WrlRWYV]TR_qWXWZ][ZYXaUVW[XW[XTXW[RWsR_̂RZaUVWR\WbR̀ WXSSZ̀\W[XWTX~XW[RW
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�� &$�$�$��$ ! ��###��%#�## ! ���&"��' ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�� &$��&���� ! ����&#��%$ ! ��&%��$� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�$ &$�#%"��% ! �"&��'���' ! ��'#&�$& ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�% &�������� ! &�"���%��� ! ��%&$�%� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�" &��&&��#% ! &�%�$�"�&� ! ��$$��%& ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�' &��'%%��# ! '%���%&��% ! ���#"�"$ ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�& &��"�#��" ! "&��"#��"& ! ��#&��"� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�� &��$&'��# ! "##�#&#�## ! �$&�'$ ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�� &���%���' ! %���'$��%$ ! �#$�'� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�# &���#��$� ! $"&������' ! ''��&% ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�� &���&%�$' ! ��"�&"%��� ! "$"�&� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�� &���%#�%� ! ��%�$�"�&� ! %#���% ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�$ &��&#'�%& ! �%���&&��% ! �'&��� ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !

�% &��"&��"� ! &��%$��"& ! �$$��" ! &��%$��"& ! #�## ! #�## !
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 548/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 

 



�

�
����������	�
������������������������������� !"�#�$��%%&'�()�*�+,,,*),,�-&�./ �0�1/2345 -���6789:7;<=>?97;<@<ABCDDBEDABFAG<��H2H-���H�IJK�LM�IJ��N,,�O(,�,P(�

�
Q�

R
S

TUVWXYWURZ[R[\]X̂ _Ẁ\UR
S
S
abcdeS
SS
fS\gV̀Th]̀URZ[RiUgX[_jSkellmnSompecqrnSseStnleSceddqcmdqnpSbuSvwxyz{zz|jSom}SleseSbnS
~dn�nSsnS�qtedsnsejS�de��elqnSeSomboep�mSseS�m�deljSnsqnbceScn}t�}Sselq�bnsmSkmdS
\gV̀Th]̀UjSdekdelebcnsmSbelceSncmSkepmS~delqsebceSsnlS��}ndnS��bqoqknpSseS�m�deljS�d�S
�qondsmS�e�mjSom}SkmsedelSkndnSmSncm�S
S
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RSTUVWXYTZ[T\]̂_̂ ỲabVcdcefcghijkfcflmnkchopqprsjkfctljpsiolcumvjpokciscukioscjlcjlwxfpokfc
yckmjltcsjpsiolcpijpusjszciscfl{h|iupscjlcwljpjkclfumpokcjkc}~������ecjpmp�pjkcsc��lipjsc�knkc
���zc���c�ml�hlfpscjlc�mllpmkzcukiulq�kcjlc�pf�kszclglohsjkcikfcolmtkfcwml�pfokfciscuq�hfhqsc
siolmpkm�c
T
�ST]Y�YTZ[T�\WVT
���dc�cos�scjlc�hmkcswqpu��lqcukmmlfwkijlm�cycos�scjlc�z��cskcsikc�uktwkiliolcinkc�smp��lq�zc

sumlfupjscjlchtscuktwkiliolc�smp��lqzcfltwmlc{hlcwkfpop�szcukmmlfwkijliolcyctvjpsc

smpotvopuscfptwqlfcjsfcukos��lfcjp�mpsfcjsc�s�sc�~ �¡e cscflpf¢£¤¥¤¥¦§̈�s�sc�~ �¡e c

©ª«¬¤«©ª«®̄®°±²¦®³́µ®̄®¦©ª£¦µ¤¶¤µ·«©®¦®ª¦£·¥¦£¤̄®̧stliolcsiolmpkmcskcjkcpi¹upkcjlcusjsc

wlm¹kjkcjlcukios�ltcjlc�hmkfzcuktwkiliolclffscsmmljkijsjscwsmscsctpqvfptscjlcwkiokc

wlmuliohsqctspfcwmx�ptszcfl�hijkcscfl�hpiolcuki�li�nkºc�p�c{hsijkcsc»�¼cusfscjluptsqcgkmc

p�hsqckhcfhwlmpkmcscupiukzckcsmmljkijstliokcflm�cglpokcwkmcl�ulffk½c�pp�c{hsijkcsc»�¼cusfsc

jluptsqcgkmcpiglmpkmcscupiukzckcsmmljkijstliokcflm�cglpokcwkmcjlglpokzcjkijlzcflijkzcilfoscjsoszc

sctvjpscjsc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjszcikfcolmtkfcsuptscmlglmpjkfzcjlc¾z��¿c�zcscos�sc

iktpisqcvcjlc�z��¿c�cskcsik�c

��¿dc�c�s�sc�~ �¡e cukmmlfwkijlcschtscos�scjlcmlglm|iupscjkctlmusjkctkilo�mpkcfltc

�smsiopsciscrkisclhmkzcsjtpipfomsjscwlqkc�ifopohokc�hmkwlhcjlc}lmusjkfc}kilo�mpkfc��}}�cÀc

ÁÂÃÄÅÆÇÈ¢ÉÄÈÆÊ¢ÉÇÃËÆÌÍ¢ÎÈÍÌÏÌÂÌÆ�zckhcwkmckhomscliopjsjlc{hlckc�li�scscfh�fopohpmzcmlfhqosiolc

®̄¦£Ð̄®¦̄®¥¦̧®Ñ®¥¦̄¤¦Ò́µª¦̄ª¥¦¤£³µÐ¥̧£ª¥¦̈³ªµ¦Óµª¥¥ª°¦§ÔÕÄÖÆÍÇÖÆ�cwsmsckcmlfwlop�kcwmsrkc

jliktpisjkfcltc�hmkfzck�opjkfcwlqkfc�siukfc{hlcpiol�mstzcltcusjsctktliokzckcwspilqcjlc

�siukfcukiomp�hpjkmlfcjsc�~ �¡e zcisc�sflcjlcu�quhqkcsohsqc×c��¾cjpsfzcjp�hq�sjsculmuscjsfc

��c�kmsfcjlc¡mh�lqsfzciscw��pisc�~ �¡e ¾�cjsc �������Øzckhcikhomscw��pisc{hlcscfh�fopohszc

khcikcusfkcjlcsc �������Øculffsmcscjp�hq�s�nkzciscw��piscjlckhomscs�|iupsc{hlcscjp�hq�hl�cc

���dc�smsclglpokfcjlcjlolmtpis�nkcjscmlglmpjscuktwkiliolc�smp��lqzcscpijpfwkip�pqpjsjlcwkiohsqc

jsc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjszcihtckhcltcjlolmtpisjkfcjpsfcikct|fcjlcusqlij�mpkc

mlql�siolcwsmscflcswhmsmcsctvjpscsmpotvopuscsc{hlcsqhjlckciÙtlmkc�cjscwmlfliolcuq�hfhqszclc

jlfjlc{hlcosqcpijpfwkip�pqpjsjlcinkcflc�lmpgp{hlcjlcgkmtscukiopihsjscwkmchtcwlm¹kjkcp�hsqckhc

fhwlmpkmcsc�¾cjpsfc�usfkcltc{hlcflcswqpusm�ckcjpfwkfokcikciÙtlmkcfl�hpiol�zcsctvjpscflm�c

swhmsjscwkmcmlglm|iupscskcuki�hiokcjsfcukos��lfcjp�mpsfcjsc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjsc

lglop�stliolcjp�hq�sjsfcikct|fcptljpsostliolcsiolmpkmcskcjkcpi¹upkcjlcusjscwlm¹kjkcjlc

ukios�ltcjlc�hmkf�cc

��»dc�scl�liohsqpjsjlcjlzcsqolmisop�sckhcuhthqsop�stliolzc�p�csc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjsc

³¤µ̄¤µ¦®¦¥́®¦µ¤³µ¤¥¤«̧®̧¬̄®̄¤¦̄¤¦£¤µ©®̄ª¦§̈³µÐd©¤¥¥®ÚÛª°±²¦©ª«¶ªµ£¤¦®«Ü«©ª¦³ÜÝÞ©ª¦ª́¦

pigkmts�nkckgpupsqcilfflcfliopjk½c�pp�csc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjscgpusmcfh�lposcsc

pijpfwkip�pqpjsjlzcqptpos�nkckhcfhfwlifnkzcjlcgkmtscoltwkm�mpszcpiolmwkqsjsckhcwkmchtcwlm¹kjkc

pijlgpipjkzcltc{hsq{hlmcusfkcp�hsqckhcfhwlmpkmcsc�¾cjpsf½c�ppp�ckcsjtpipfomsjkmcjsc�s�sc�~ �¡e c

uki�liupkisjsckhcscliopjsjlcfhwlm�pfkmscjs{hlqlcsjtpipfomsjkmckhckhomscshokmpjsjlc

ml�hqsoxmpscuktwloliolcsihiupsm�lt�ckhcpigkmtsm�lt�cwh�qpustliolc{hlcscmlglmpjscos�sccinkc

wkjlm�ctspfcflmchopqprsjsckhc{hlcjlp�sm�cjlcflmcjp�hq�sjscjlcgkmtscwlmtsiliolckhcwkmcoltwkc

pijlolmtpisjkcwkmclfflctlftkcsjtpipfomsjkmckhcwkmckhomkc{hlckcfh�fopohs½c�p��ckcsjtpipfomsjkmc

jsc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjscflcliukiomsmcltcfpohs�nkcjlcpifkq�|iupsckhcjlp�smcjlc

wkffhpmcsfcshokmprs��lfclcjltspfcml{hpfpokfcilulff�mpkfcwsmscsohsmcuktkcsjtpipfomsjkmcjlchtc

¹ijpulcjlcmlglm|iups½c���csc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjsc�pmcscflmck��lokcjlchtscsqolms�nkc

tsolmpsqc{hsiokcycfhsctlokjkqk�pscjlcu�quhqkzcmluki�lupjscuktkcosqcwkmc{hsq{hlmcjsfcliopjsjlfc

som�fcmlglmpjsfcltc�ppp�ºcc

�s�cßl�lm�cwmktk�lmdflcscfh�fopohp�nkcjsc�s�sc�~ �¡e cuki�liupkisjscwlqkcpijl�siolckhc

os�scgkmtsqtliolcmluktlijsjsc�p�cwlqkc�}}�zcli{hsiokcsjtpipfomsjkmcjsc�hmp�km½ckhc�pp�cwlqsc

liopjsjlc{hlc�li�scscfhuljlmcgkmtsqtliolcskc�}}�zcli{hsiokcik�kcsjtpipfomsjkmcjsc�hmp�kmzc

ikfcolmtkfcjlgpipjkfciscql�pfqs�nkclhmkwlpscswqpu��lq½ckhc�ppp�cwlqscshokmpjsjlcuktwloliolc

mlfwkif��lqzcikfcolmtkfcjkc l�hqstliokc�~��ci�àc¿¾��×�¾��zcwkmcfhwlm�pfpkismckc�}}�½ckhc

�p��cwlqkc¡siukc�liomsqc�hmkwlh½ckhc���cwlqsc�ktpffnkc�hmkwlpszcikfcolmtkfcjkc l�hqstliokc

�~��ci�àc¿¾¿�×��á�c

���c�sfkcinkcfl�scgkmtsqtliolcmluktlijsjkc{hsq{hlmckhomkcpijl�siolckhcos�sclcsfcwsmolfcinkc

oli�stcl�wmlffstliolcuki�liupkisjkcjlctkjkcjpfopiokzcsc�âßcwkjlm�zcwkmcfhscpipupsop�szc
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RSTRUVUSVWXYXZY[YX\]̂ _̀â XbcdefdbVcdYgYXhcWXSiXdcecXVdgf[YdUfjXTfiXbcicXYkSRUlmncjXgfX

YbcWgcXbciXcXgVRhcRUcXdcXdoifWcXRfpSVdUfjXdYXifgVgYXgcXdfbfRRlWVcXhYWYXqSfXfRRfXdcecX

Vdgf[YdUfXRfkYXcXiYVRXYhWc[ViYgcXhcRRrefnXgYXZY[YX\]̂ _̀â XbcdefdbVcdYgYsXtYWYXcXfufVUcjX

YXvwxXcTWVpYmRfXYXfRbcnyfWXhYWYXVdgf[YdUfXSiYXcSUWYXUY[YXgfXWfufWzdbVYXgVRhcdrefnXdcXifWbYgcX

fXqSfXRfkYXWfbcdyfbVgYXhcWXUfWXRSTkYbfdUfXSiYXifUcgcncpVYXgfXblnbSncXbnYWYjXWVpcWcRYXfX

UWYdRhYWfdUfjXqSfXhcRRYXRfWXbcdRSnUYgYXhSTnVbYifdUfXfXqSfXUfdyYXfdU{cXSiYX

WfhWfRfdUYUVeVgYgfXcXiYVRXYhWc[ViYgYXhcRRrefnX|XYUSYnXWfhWfRfdUYUVeVgYgfXgYXZY[YX\]̂ _̀â X

bcdefdbVcdYgYjXfiXqSYnqSfWXbYRcXhWfRfWeYdgcmRfXcXfqSVnrTWVcXbcdUWYUSYnXgYRXhWfRUY}~fRsXX

�s�mXaXdcecXVdgf[YdUfXhcgfWlXRfWXYkSRUYgcXhfnYXvwxXifgVYdUfXYbW�RbVicXgcXeYncWXqSfX

bcWWfRhcdgfWX|Xi�gVYXgYRXgVufWfd}YRXgVlWVYRXYhSWYgYRXdcRX���XgVYRXhWfbfgfdUfRXfdUWfXYXZY[YX

\]̂ _̀â XbcdefdbVcdYgYXfXcXdcecXVdgf[YdUfjXiYRXYhfdYRXRfXdfbfRRlWVcXhYWYXqSfXfRUfXRfkYXcX

iYVRXYhWc[ViYgYXhcRRrefnXgYqSfnYjXRfdgcXqSfXgYrXfiXgVYdUfXYXUY[YXgfXkSWcXYhnVblefnX

bcWWfRhcdgfWlX|XbcihcdfdUfXd{cXeYWVlefnXYbcWgYgYjXYbWfRbVgYXgcXdcecXVdgf[YdUfXYkSRUYgcXdcRX

UfWicRXWfufWVgcRX�qSYdgcXYhnVblefn�jXRfihWfXqSfXhcRVUVecsX

�s�mX�fWVuVbYdgcmRfXYXYnUfWY}{cXcSXRSTRUVUSV}{cXgYXZY[YX\]̂ _̀â XbcdefdbVcdYgYjXdcRXUfWicRX

hWfeVRUcRXdcRXdoifWcRXYdUfWVcWfRjXYXvwxjXfiXqSYnqSfWXbYRcjXdcUVuVbYWlXYXv�_\�Z\jXhcWXfRbWVUcjX

YU�X|RX��XycWYRXgcXgVYXoUVnXRfpSVdUfjXVdgVbYdgcXcXdcecXVdgf[YdUfXfXYXu�WiSnYXgfXblnbSncXcSXgfX

gfUfWiVdY}{cXgcXWfRhfUVecXeYncWsX

�
�������X�XUY[YXYdSYnXfufUVeYX�Z�\�jXbYnbSnYgYXdcRXUfWicRXgcXxfbWfUcm�fVXds�X������jXgfX��XgfX
�pcRUcjXdYXgYUYXgYXufVUSWYXgcXbcdUWYUcjX�XgfX�j���X�sXtcRUfWVcWifdUfjXYXZ�\XRfWlXbYnbSnYgYX
bciXTYRfXdYXu�WiSnYXbcdRUYdUfXgcXYdf[cX�XgcXxfbWfUcm�fVXds�X������jXhcWXd{cXRfWXhcRRrefnX
uV[lmnYXYdUfbVhYgYifdUfsX
�
����������� �¡��¢£¤ ¥���¤���¦ §¥ �¡ �̈��©��§��
�s�mX�dUfRXgcXhfWrcgcXgfXYicWUVªY}{cjXcRXkSWcRXRfW{cXbYnbSnYgcRXgVYXYXgVYXRcTWfXcXbYhVUYnXfiX
bYgYXicifdUcXfiXgreVgYXfXnVqSVgYgcRXfXhYpcRjXhcRUfbVhYgYXfXRSbfRRVeYifdUfjXdcXUfWicXgfX
bYgYXhfWrcgcXgfXbcdUYpfiXgfXkSWcR«XgSWYdUfXcXhfWrcgcXgfXYicWUVªY}{cjXcRXkSWcRjXbYnbSnYgcRXfX
nVqSVgYgcRXdcRXifRicRXUfWicRjXRfW{cXhYpcRXfiXbcdkSdUcXbciXYRXhWfRUY}~fRXYgVYdUfXWfufWVgYRsXXXX
�s�mX\dUfdgfmRfjXhYWYXfufVUcRXgfRUfXbcdUWYUcjXhcWXhfWrcgcXgfXbcdUYpfiXgfXkSWcRXcXRfifRUWfjX
VdVbVYdgcmRfXcXhWVifVWcXhfWrcgcXdYXgYUYXgYXhfWufV}{cXgcXbcdUWYUcsXX
�s�mXaXbYhVUYnXRfWlXWffiTcnRYgcXfiXhWfRUY}~fRXRfifRUWYVRjXRSbfRRVeYRXfXVpSYVRjXefdbfdgcmRfXX
YXhWVifVWYXdcXUfWicXgcXhfWrcgcXgfXSUVnVªY}{c�gVufWVifdUcjXdcXgVYXbcWWfRhcdgfdUfXYcXgYX
hfWufV}{cXgfRUfXbcdUWYUcjXfXYRXWfRUYdUfRXfiXVpSYnXgVYXgcRXRfifRUWfRXRfpSVdUfRXX
�s�mXvYRcXYXgYUYXgYXhfWufV}{cXgcXbcdUWYUcXcbcWWYXdSiXgcRXonUVicRXbVdbcXgVYRXgcXizRXqSfXfRUVefWX
fiXbSWRcjXYRXhWfRUY}~fRXgfXkSWcRXfXgfXbYhVUYnXR�XRfW{cXhYpYRXdcXUfWbfVWcXgVYXoUVnXgcXizRX
RfpSVdUfXWfnYUVeYifdUfX|XgYUYXfiXqSfXYRXifRiYRXRfWVYiXf[VprefVRXgfXYbcWgcXbciXcRXdoifWcRX
YdUfWVcWfRjXefdbfdgcmRfXkSWcRXYU�X|XgYUYXgcXhYpYifdUcs�
X
¬��¤���¦ §¥ �����̈ ©��¡ �X\iXbYRcXgfXWffiTcnRcXYdUfbVhYgcXgYXUcUYnVgYgfXcSXgfXhYWUfX
gcXbYhVUYnXfiXgreVgYXRfW{cXYhfdYRXgfeVgcRXcRXkSWcRXWfnYUVecRXYcXhfWrcgcXgfXbcdUYpfiXfdU{cXfiX
bSWRcjXd{cXyYefdgcXqSYnqSfWXUVhcXgfXhfdYnVªY}{cXhYWYXcX®]�_v̄t_ajXgfRgfXqSfXcXWffiTcnRcX
cbcWWYXdcXuVdYnXgfXSiXhfWrcgcXgfXbcdUYpfiXgfXkSWcRXfXifgVYdUfXhW�mYeVRcXgfX��XgVYRs�
X
¬¬��° ¤���¡ ¥��������� ¥�mXZcgcRXcRXhYpYifdUcRXqSfXucWfiXgfeVgcRXhfncX®]�_v̄t_aX
dcRXUfWicRXgcXhWfRfdUfXbcdUWYUcXRfW{cXfufUSYgcRXhcWXg�TVUcXdYXbcdUYXWfufWVgYXdYXbnlSRSnYX��s�
qSfXYqSfnfXRfXcTWVpYXYXhWceVRVcdYWXYdUfbVhYgYifdUfXbciXcRXuSdgcRXRSuVbVfdUfRjXuVbYdgcXYXvYV[YX
YSUcWVªYgYXYXhWcbfgfWXYcRXiceVifdUcRXdfbfRRlWVcRXdYXgYUYXgcXefdbVifdUcsX
X
¬±��̈ �©¥¥²�¥��aXhWfRfdUfXbcdUWYUcXuVbYXVRfdUcXgcXhYpYifdUcXgfXqSYnqSfWXbciVRR{csXX�
X
¬³��̈ ����¡��¡��́ ¥©� �µ� ¤¡�����RXSUVnVªY}~fRXfXcRXWffiTcnRcRXhWfeVRUcRXdfRUfX
bcdUWYUcXRfW{cXfufUSYgcRXYUWYe�RXgYXbcdUYXgfXgfh�RVUcX|XcWgfiXds�X����s������s���jX
bcdRUVUSrgYXfiXdcifXgcX®]�_v̄t_ajXdYX�pzdbVYXgYXv�_¶��fiX�cSWfRsX
�
¬·��©�̈ £��¤©���� �̧�¢£¤ ¥�X\iXbYRcXgfXVdbSihWVifdUcXgYXcTWVpY}{cXgfXhYpYifdUcXgfX
bYhVUYnXYXv�_¶�XhcgfWlXbcTWYWjXgVYXYXgVYXfXhcWXUcgcXcXhfWrcgcXgfXgSWY}{cXgcXVdbSihWVifdUcjX
¹º»¼½¾¿ÀÁ¿ºÁÀÂ¼½¾Ã¾ÄÀÅÀ¾½ºÆ»À¾Ç½ÄÈÆºÁÀÂÀ¾É¼½¾ÄÇ»Ê¼½¾ÂÀ¾¿ÁËº½ºÁÀ¾¿¼Ê¾À¾ÇÆÌÍ»ÀÎÇ¾ÏÐÀÅÀ¾ÂÇ¾Ñº»¼ÒÓ¾
YbWfRbVgYXgfXSiYXRcTWfUY[YXYU�X��XcSXcSUWYXqSfXRfkYXnfpYnifdUfXYgiVUVgYsX
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R
STUVWXYXZ[\X]V̂R_̀ abcdef̀gRcRhibijefkgRjgdRe_b̀gdRh_bifdRk_Rkfb_feglR
R
SmUVno[YXpVnqY\WXrstp]V
uvluwR̂Rxyz{|}~{̂Rg�bfhiwd_�Rifjki�RigRd_h�fje_�RR
i�Rz�gR�ef�f�ibRgdR��jkgdRagdegdR�Rd�iRkfdagdf��gRaibiR�fjdRkf�_b_je_dRkgdRab_�fdegdRjgRab_d_je_R
�gjebiegR_Rab_deibRegkidRidRfj�gb̀i��_dRdg�b_RiRia�f�i��gRkgRab_d_je_R_̀ abcdef̀g�R
��R�gbj_�_bRhbie�feì _je_�R��ijkgRdg�f�feikgd�R��ifd��_bR_�_̀ _jegdRk_Rfj�gb̀i��gRb_�ief�gdR�R
d�iR�gjei�f�fkik_R_Rh_de�g�Rk_dfhjikì _je_RgR�i�ij�gR_RiR�_̀ gjdebi��gRk_R�_d��eikgd�RgdR
����gdRk_R|if�i�RgdRxiaidRk_R�̀ abcdef̀gdR_Rk_R̂ �ebidR���fkidRiR�_b�_fbgd�R�_̀ R�g̀ gR
��ifd��_bRg�ebgdRb_�i�fgjikgdR�g̀ RgR|gjebiegR_RgRd_�R��̀ abf̀_jeglR
��R|g̀ �jf�ibRf̀_kfieì _je_R��i���_bRdfe�i��gRg�R_�_jegR��_RagddiRab_��kf�ibRg�Rf̀a_kfbRgR
��̀ abf̀_jegRkidRg�bfhi��_dRagbRdfRidd�̀ fkidRjgRab_d_je_R�gjebieglR
R
S�UV�n�oZ\�Xrstp�VX�\pnpVtV�\[Xr�nV��n�\� ¡\n¢pt�t£]¤
u¥luwR¦dR�g̀ �jf�i��_dR_RgdRi�fdgdR_d�bfegdRkfbfhfkgdRa_�iR|§�Rd_b�gRd_̀ ab_R_j�fikgdRaibiR
gR_jk_b_�gR�gjdeije_RkgRab_d_je_R�gjebieg�Rk_�_jkgRgR�gjebieije_Rfj�gb̀ibRf̀_kfieì _je_RiR
|§�Rk_R��i���_bRi�e_bi��gRkgRb_�_bfkgR_jk_b_�gR_�R��ijkgRb_hfdeikgd�Rab_d�̀ _̀ wd_R�_fegd�R
di��gRabg�iR_̀ R�gjeb̈bfg�RjgRe_b�_fbgRkfiRagde_bfgbRigRkgRb_hfdegRg�RjgRabf̀_fbgRkfiR©ef�Rd_h�fje_�R
d_R_dd_RgRj�gR�gblR
u¥lªwR¦dR�g̀ �jf�i��_dR_RgdRi�fdgdRe«̀ wd_RagbR_�_e�ikgdRd_Rd¬RagbR���aiRkgRk_defjiëbfgRj�gR
�gb_̀ RagbR_�_Rgagbe�jì _je_Rb_�_�fkgdlRR
u¥lwR~ibiR_�_fegdRk_R�fei��g�R_̀ R�idgRk_R�fe�hfgR��kf�fi��RgRkg̀ f���fg®d_k_Rd_b̈RgRfjkf�ikgRa_�iR
aibe_RjgRab_d_je_R�gjebieglR
R
S̄UV�tp°tpXp]V
u±luwR|gbb_b�gRagbR�gjeiRkgRxyz{|}~{̂R_Rd_b�gRagbR_�_RaihidR��ifd��_bRk_da_didRg�R
_j�ibhgdRb_�i�fgjikgdR�g̀ RiR�_�_�bi��gR_R_�efj��gRk_de_R�gjebiegR_Rb_da_ef�idRhibijefid�Rd_R
_�fde_je_d�R_R��_Rd_�ì Rk_�fkgdRa_bije_Re_b�_fbgdlRRR
u±lªwR²�i���_bR�̀ iRkidRaibe_dRfjikf̀a�_je_RcRb_dagjd̈�_�RagbRegkidRidRk_da_didR��kf�fifdR_R
_�ebi��kf�fifd�Rfj���fjkgR³gjgb̈bfgdRk_Rik�ghikgdR_Rk_Rdg�f�feikgb_d�Rk_�fkì _je_R
kg��̀ _jeikid�R��_RiR�gjebiaibe_R³i�iRk_R�i�_bRaibiRhibijefiR_R�g�bij�iRkgRd_�R�bckfeg�R�idgR
iR̀_d̀ iR�_j³iRiRe_bR�_j�f̀_jegRk_R�i�di�R
u±lwŔ_RgRxyz{|}~{̂Rj�gRaihibRie_̀ aikì _je_R��i���_bRkidR̀ _j�fgjikidRk_da_did�R
agk_b̈RiR|¦{µ¦R�i�«w�g�Rd_Riddf̀RgR_je_jk_b�Re_jkg�Rj_dd_R�idg�Rkfb_fegRigRb_da_ef�gR
b__̀ �g�dglRzgR_jeijeg�RgRkfb_fegRigRb__̀ �g�dgRk_Rk_da_didR��jkikidRjiR̀gbiRkgRxyz{|}~{̂R
_dëR�f̀feikgR�dRk_da_didR��_�RagbR�gjeiRk_de_�Re_j³ì RdfkgRd�agbeikidRa_�iR|¦{µ¦Ra_bije_R
e_b�_fbgd�R̀_kfije_Riab_d_jei��gRkiRb_da_ef�iR��def�f�i��gRkg��̀ _jei�lR
R
S¶UV\Z�o�°Y\�tZ[n¢t·\W\q\¡\�X�tVXZ[t�\°X�XR
u̧luwR¦R|¦{µ¦Ragk_b̈R�gjdfk_bibRije_�faikì _je_R�_j�fkiRegkiRiRk��fkiR_R_�fhfbRgRd_�R
f̀_kfiegRaihì _jegRjgR�idgRk_�Rk_dfhjikì _je_�R
i�R{j��̀ abf̀_jegRa_�gRxyz{|}~{̂Rk_R��i���_bRg�bfhi��gRk_�gbb_je_Rk_de_R�gjebieg�R
��Ŕ_Ria�f�̈�_��R�_jki�Ra_b̀�ei�Ribb_jkì _jeg�R�_k«j�fiRk_R_�a�gbi��gRg�R��i���_bRg�ebiR
�gb̀iRk_Ri�f_ji��gRg�Rgj_bi��g�Rfj���fjkgRiRb_i�f�i��gRk_R��ifd��_bR�gjebiegdwabg̀ _ddi�Rd_̀ R
gRabc�fgRi�gbkg�R_d�bfeg�RkiR|¦{µ¦�RkgdR�_jdRkikgdR_̀ RhibijefiRkidRg�bfhi��_dR_̀ _bh_je_dR
kgRab_d_je_R�gjebiegR_�R�_̀ Riddf̀�RiRd�iRk_d�i�gbf�i��gR��_Rj�gRb_d��e_Rk_R�dgR�gbb_je_�V
��R¹_bf�f�i��gRk_R��i���_bRdfe�i��g�R_�_jeg�Rg�gbb«j�fiRg�R�i�egR��_RagddiRab_��kf�ibRg�R
f̀a_kfbRgR��̀ abf̀_jegRkidRg�bfhi��_dRagbRdfRidd�̀ fkidRjgRab_d_je_R�gjebieglR
u̧lªwR̂Rj�gR_�_b���fgRa_�iR|§�Rk_R��i���_bRkfb_fegRg�R�i���kik_R��_Ra_�gRab_d_je_R�gjebiegR
�³_Rd_�ì R�gj�_bfkgd�R_̀ Rj_j³�̀ R�idgRdfhjf�f�ib̈Rb_j©j�fiRiRei�Rkfb_fegRg�R�i���kik_�Ra_�gR��_R
d_R̀ije_b�gR�̈�fkgdR_R_�f�i�_dRj�gRg�deije_RgRd_�Rj�gR_�_b���fglR
u̧lwR¦R_�_je�i�R�gj�_dd�gRa_�iR|§�Rk_R�̀ Rabi�gRikf�fgji�RaibiR��̀ abf̀_jegRk_R
k_e_b̀fjikiRg�bfhi��gRj�gR�gjdefe�fRab_�_k_je_Rd�d�_e��_�Rk_Rd_bRfj�g�ikgRjgR��e�bglR
R
º»UV�nZ¼\pp�nV�tV� �\�X]V R̂xyz{|}~{̂R�gj�_ddiwd_Rk_�_kgbRkidR��ijefidR
kfdagjf�f�f�ikidRiebi�cdRk_deiRi�_be�biRk_R�bckfegR_RkgdRb_da_ef�gdR��bgdRab_�fdegdRjgRab_d_je_R
�gjebieglR
R
ºSUV�t\npV�tV°Yn�X]VV
ªuluwR�f�iR�gj�_j�fgjikgR��_RgR_�ebiegRk_R�gjeiRkgR_̀ abcdef̀gR_�R�_̀ Riddf̀�RegkgdRgdR
kg��̀ _jegdRk_Rkc�fegR_̀ fefkgdRa_�iR|§��R_Rb_�i�fgjikgdR�g̀ RgRab_d_je_R�gjebieg�Rd_b�gR
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RSTUVWXYZS[SY\WVWXYWXY]̂]U\WXY_]̀SUXYaWbWYVWacb]d\WXYXĉUaU]d\]XYZS[SYZ[WTSY]YV]\][bUdSefWY
VWXYbWd\Sd\]XY]bYVgTUVShY\]dVWY]bYTUX\SYSY]iÙjdaUShYSYkcX\ÛUaSefWYWcYSY[]a_SbSefWYkcVUaUSUXY
VWXYa[lVU\WXYmc]YV]_SXY[]Xc_\]bY]bYmcS_mc][YZ[Wa]XXWnY
opnoqYrXYZS[\]XYSaW[VSbhYSUdVShYmc]YWY[]̀UX\WYUd̂W[bs\UaWYWcYSYXcSY[]Z[WVcefWY]bYmcS_mc][Y
XcZW[\]YaWdX\U\c]bYb]UWXYV]YZ[WTSYVSXYWZ][Set]XYWcYbWTUb]d\WXY]̂]\cSVWXnYY
Y
uuvwxyzxz{|}x~w�|w�z�~�w�|��~z���w
oonpqY�SY[]_SefWYaWb][aUS_YaWbYWXYX]cXYa_U]d\]XhYSY���YZ[Wa]V]YSWY\[S\Sb]d\WYV]YVSVWXY
Z]XXWSUXY\]dVWYaWbWŶUdS_UVSV]XYV]\][bUdSVSXhY]iZ_gaU\SXY]Y_]̀g\UbSXhYSYUV]d\ÛUaSefWY]Y
��������������������������������������������������������������������� ������������¡����q
ÛdSda]U[SY]YZWX\c[SYdWYb][aSVWhYSYSTS_USefWYaWb][aUS_Y]YV]Y[UXaWYV]YWZ][Set]XYaWd\[S\SVSXY
WcYSYaWd\[S\S[hYSYZ[]T]defWY]YaWd\[W_WYVSŶ[ScV]Y]YSYZ[WXX]acefWYVSYS\UTUVSV]Y¢Sdas[USY]YV]Y
Ud\][b]VUSefWŶUdSda]U[SnY
oonoqY£XY\[S\Sb]d\WXYV]YVSVWXYZ]XXWSUXŶW[d]aUVWXYXfWYd]a]XXs[UWXYZS[SYSY]i]acefWYVWY
aWd\[S\WYa]_]¢[SVWhYZS[SYSXYVU_ÙjdaUSXYZ[lqaWd\[S\cSUXY[]S_U¤SVSXYSYZ]VUVWYVWY¥¦�§�̈©§£hY
¢]bYaWbWYZS[SYWYacbZ[Ub]d\WYV]YW¢[ÙSet]XY_]̀SUXYmc]Y[]̀]bYWY]i][agaUWYVSYS\UTUVSV]YVSY
���hY]bYZS[\Uac_S[YSXYV]aW[[]d\]XYVSY[]̀c_SefWY¢Sdas[USY]c[WZ]USY]YdSaUWdS_Y]bU\UVSYZW[Y
Sc\W[UVSV]XYV]YXcZ][TUXfWhYVSYª]UYVWY�Wb¢S\]YSWY«[Sdmc]Sb]d\WYV]Y�SZU\SUXY]YSWY
¬UdSdaUSb]d\WYVWY][[W[UXbWhYVWY�®VÙWY�Wb][aUS_hYVWY�®VÙWYVWXȲS_W[]XY¥W¢U_Us[UWXY]YVWY
°]̀Ub]Y±c[gVUaWYVWY�R]mc]YX]bY©[WTUXfWnY
oon²qY³]Yd]a]XXs[UWhYWXYVSVWXYX][fWY\[S\SVWXYZS[SYXS_TS̀cS[VSYV]YUd\][]XX]XY_]̀g\UbWXYVSY
���Y]YV]Y\][a]U[WXhYdWb]SVSb]d\]YdSYaWdXc_\SY]YUd\][áb¢UWYV]YVSVWXYaWbYXUX\]bSXYV]Y
Ud̂W[bSefWYa[]VU\gaUSYZS[SYSTS_USefWYV]YXW_TS¢U_UVSV]Y]YZS[SYV]\][bUdS[Y[UXaWXYV]Y
UdacbZ[Ub]d\WYdSYaWda]XXfWYV]Ya[lVU\WnY
oonµqY£XY\U\c_S[]XYVWXYVSVWXYmc]Ya]_]¢[SbYWYaWd\[S\WYZ[]X\SbYWYX]cYaWdX]d\Ub]d\WY_UT[]hY
]iZ[]XXWY]Y]iZ_gaU\WYZS[SYSY���YaWbcdUaS[YWXYX]cXYVSVWXYZ]XXWSUXhYSXX]̀c[SdVWYSY
aWd̂UV]daUS_UVSV]YmcSd\WYSWXYb]XbWXhY¢]bYaWbWYSYXcSYc\U_U¤SefWYV]YbWVWYdfWYUdaWbZS\gT]_Y
aWbYSXŶUdS_UVSV]XYV]\][bUdSd\]XYVSY[]aW_RShY¶XYX]̀cUd\]XY]d\UVSV]X·Y
U̧¹YXWaU]VSV]XỲ]X\W[SXYdWÝb¢U\WYV]YZ[Wa]XXWXYV]Y\U\c_S[U¤SefWYV]Ya[lVU\WXY]YdWÝb¢U\WYV]Y
]bUXXfWYV]YW¢[ÙSet]XYRUZW\]as[USXhYdWXY\][bWXYZ[]TUX\WXYdSY[]XZ]\UTSY_]̀UX_SefWhY_UbU\SdVWq
X]YSYc\U_U¤SefWYVWXYVSVWXY]bŶcdefWYVWYW¢k]\WYXWaUS_YVSmc]_SXY]d\UVSV]XºYY
U̧U¹YaSdVUVS\SXYSYa]XXUWds[USXYdWÝb¢U\WYV]YWZ][Set]XYV]YT]dVSYV]Ya[lVU\WXYVSY���nY
VWY¥¦�§�̈©§£YW¢[ÙSqX]YSYW¢\][YWYaWdX]d\Ub]d\WYVWXY\U\c_S[]XYV]YVSVWXYZ]XXWSUXYmc]YdfWY
a]_]¢[SbYWYaWd\[S\WhYbSXYackWXYVSVWXYXfWYaWbcdUaSVWXY¶Y���YZ]_WY¥¦�§�̈©§£hYZS[SYWXY
]̂]U\WXYVWYZS[s̀[ŜWYSd\]a]V]d\]nY
oon»qYrY���YZWV][sY\[SdXbU\U[YWXYVSVWXYZ]XXWSUXYSY]d\UVSV]XYZS[a]U[SXY]YSY]bZ[]XSXYVWY
�[cZWY���hYUda_cUdVWYr̀[cZSb]d\WXY�WbZ_]b]d\S[]XYV]Y¼bZ[]XSXhYSXX]̀c[SdVWqX]YSY
aWd̂UV]daUS_UVSV]YVWXYVSVWXhYWYacbZ[Ub]d\WYVSYZW_g\UaSYV]YZ[UTSaUVSV]YUbZ_]b]d\SVSYV]Y
SaW[VWYaWbYSXY]iÙjdaUSXY_]̀SUXYSZ_UasT]UXhYSYXcSYc\U_U¤SefWYV]YSaW[VWYaWbYWYW¢k]\WYXWaUS_YV]Y
aSVSYcbSYVSXY]bZ[]XSXYVWY�[cZWY���Y]YX]bZ[]YV]ŶW[bSYaWbZS\gT]_YaWbYSXŶUdS_UVSV]XY
V]\][bUdSd\]XYVWY\[S\Sb]d\WnY
oon½qYrY���YZWV][sYXc¢aWd\[S\S[YWY\[S\Sb]d\WYV]YVSVWXYZ]XXWSUXhYSZ]dSXY[]aW[[]dVWYSY
]d\UVSV]XYmc]YSZ[]X]d\]bỲS[Sd\USXYXĉUaU]d\]XYV]Y]i]acefWYV]Yb]VUVSXY\ladUaSXY]Y
W[̀SdU¤S\UTSXYSV]mcSVSXYmc]YSXX]̀c[]bYWYacbZ[Ub]d\WYVWXY[]mcUXU\WXY_]̀SUXYSZ_UasT]UXY]YSY
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¢¹Y¼dmcSd\WYXc¢XUX\U[]bYW¢[ÙSet]XY]b][̀]d\]XYV]Y[]_SefWYaWd\[S\cS_ºY
a¹Y¼dmcSd\WYcbYVU[]U\WYZcV][YX][YWZWdgT]_Y¶Y���nY
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ŵ̂àfdWb̂Wŝ_̀c]ia�]pyfŴWbahlit]pyfWb]Wa_wfcj]pyfkŴjWĉi]pyfW]Ws]b]Wb̂ĥbfckWa_wfcj]pn̂dW
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 549/2022 

 

 

 

MINUTA  

 

DO  

 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. 
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S
S
abcdeSS
S
fS\gV̀Th]̀URZ[RiUgX[_jSkellmnSompecqrnSseStnleSceddqcmdqnpSbuSvwxyz{zz|jSom}SleseSbnS
~dn�nSsnS�qtedsnsejS�de��elqnSeSomboep�mSseS�m�deljSnsqnbceScn}t�}Sselq�bnsmSkmdS
\gV̀Th]̀UjSdekdelebcnsmSbelceSncmSkepmS~delqsebceSsnlS��}ndnS��bqoqknpSseS�m�deljS�d�S
�qondsmS�e�mjSom}SkmsedelSkndnSmSncm�S
S
�S�����S�[XYiRZ[RZ[]�_̀WU_�R_�Y�jSnsqnbceScn}t�}Sselq�bnsnSkmdSTỲ�YSm�ST�ZjS
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kcRU]l\V�]\�XZSV[]\mcXamcSR\WYT]\[S\TSVXaY©Xp�]\TXRX\]\®f�hw̄�hjl\[SU[S\mcS\]\RSŜ o]aU]\
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XV]\kYZYal\V]U\WSR̂]U\[X\aSYr\
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tzq{mnz|z}z~rtrqdryvru�qdtpqyrdr|pvyxvrdtpdlv�tzymdpdtmqdvpq{pyzumqd�xvmqd{vpuzqymqdnmd{vpqpnypd
lmnyvrym�d
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R�TU� ẐW[U]̂ U��Ẁ abUU
����sd�zlrdlmnupnlzmnrtmdwxpdmdp�yvrymdtpdlmnyrdtmdp�{v�qyz�mdp�d|p�drqqz��dymtmqdmqd
tmlx�pnymqdtpdt�|zymdp�zyztmqd{p}rdi���dpdvp}rlzmnrtmqdlm�dmd{vpqpnypdlmnyvrym�dqpv�md
�ruztmqd{rvrdymtmqdmqdpopzymqd}p�rzqdlm�mdtmlx�pnymqdqxozlzpnypqd{rvrd{vmurdpdtpypv�znr��md
tmqd�mnyrnypqdp�dt�uztr�dypntmdp�duzqyrdrdp�z��nlzr�drd�xqyzozlr��mdmxdrdvpl}r�r��md�xtzlzrzqd
tmqdlv�tzymqdwxpdtp}rqdvpqx}yp�dp�dwxr}wxpvd{vmlpqqm�d
����sd�qd{rvypqdrlmvtr��drzntr�dwxpdmdvp�zqymdznomv��yzlmdmxdrdqxrdvp{vmtx��mdp�dwxr}wxpvd
qx{mvypdlmnqyzyxp�d�pzmqdtpd{vmurdtrqdm{pvr��pqdmxd�muz�pnymqdpopyxrtmq�dd
d
RRTU��a�a� X̂�WU]̂ U]a]W[U�̂ [[WaZ[bU
����sdgrdvp}r��mdlm�pvlzr}dlm�dmqdqpxqdl}zpnypq�drdi��d{vmlptpdrmdyvryr�pnymdtpdtrtmqd
{pqqmrzqdypntmdlm�mdoznr}ztrtpqdtpypv�znrtrq�dp�{}�lzyrqdpd}p��yz�rq�drdztpnyzozlr��mdpd
������������ ¡¢£��¤ ¥�¦§ �¦̈����§©ª «�̈ �¬�����̈ ® ®�̄¬�̈� «® ̈¦® �®°®��«®«� ����±����s
oznrnlpzvrdpd{mqyxvrdnmd�pvlrtm�drdrur}zr��mdlm�pvlzr}dpdtpdvzqlmdtpdm{pvr��pqdlmnyvryrtrqd
mxdrdlmnyvryrv�drd{vpupn��mdpdlmnyvm}mdtrdovrxtpdpdrd{vmqqplx��mdtrdryzuztrtpd|rnl�vzrdpdtpd
znypv�ptzr��mdoznrnlpzvr�d
����sdcqdyvryr�pnymqdtpdtrtmqd{pqqmrzqdomvnplztmqdq�mdnplpqq�vzmqd{rvrdrdp�plx��mdtmd
lmnyvrymdlp}p|vrtm�d{rvrdrqdtz}z��nlzrqd{v�slmnyvryxrzqdvpr}z~rtrqdrd{ptztmdtmdefghijkhc�d
|p�dlm�md{rvrdmdlx�{vz�pnymdtpdm|vz�r��pqd}p�rzqdwxpdvp�p�dmdp�pvl�lzmdtrdryzuztrtpdtrd
i���dp�d{rvyzlx}rvdrqdtplmvvpnypqdtrdvp�x}r��md|rnl�vzrdpxvm{pzrdpdnrlzmnr}dp�zyztrd{mvd
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 551/2021 

 

 

MINUTA 

DO 

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

UNISELF – SOCIEDADE DE RESTAURANTES PÚBLICOS E PRIVADOS, S.A. 

 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 552/2021 

 

 

MINUTAS 

DOS 

CONTRATOS 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

CONSTRUÇÕES PRAGOSA, S.A. 

 

E 

 

ÁDVANCEGREEN – ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA. 

 

E 

 

RESSA, S.A. 

 

 

 





































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 560/2021 

 

 

MEMORANDO DO QUADRO NORMATIVO 

E 

PREÇÁRIO PARA A ÉPOCA DESPORTIVA 2022/2023 

 

(GESLOURES) 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 561/2021 

 

 

CARTA EUROPEIA PARA A IGUALDADE DAS MULHERES E DOS HOMENS  

NA VIDA LOCAL 

 

 









































































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 562/2021 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ASSOCIAÇÃO PLASTICENA 

 

 

 









 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 583/2021 

 

 

MINUTAS 

DOS 

PROTOCOLOS DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

LIDL & CIA 

 

E 

 

ÁGUAS DO TEJO ATLÂNTICO, S.A. 
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1���	�	��	�(����
�������������	�	�������������������������������������	�����	�i�	i��

	����+�����0� �j��
�	������������"�	�������	�	�	������T�

�

UVWXYXVZ[\Xad̂Z[

_kV̂/]Zgl/Y�[

4���	�������	�����	��������������	���������	�	��	�(����
����	Q�+	���������	�
�����	�

���
�������(���	�T�

[

UVWXYXVZ[m/n̂Z[

_UfoXda�Zgl/Y[/d̂]/[ZY[pZ]̂/Y�[

(����	�	���������	�	��	�(����
��������(���	��	�	�����
�������	��������	��


�����
��!	���	�����	���������������	��0�������	������qrstu����
�����	������0�����

	�	�	����	��	����	�
����
������	����	+�����	��	�����
��v�

�

(	���Uw%xyz{mv�

|�}��	����	�����

|�~���!	��

|�*������

|�4	�	���	�	�	������

�

(	���%&'%v�

|�(	���~��+�����(���#
������+	��



��

�

�������	��
�������������	������������������
���	���
���������	�

������ !�
��"	��	#�$%#�&'$()*$+�,����)��������

��-$'�&((�*%*���-���$-'�&�$.�

����
�	/����	�	0��
�/��������1��/2	����0��
�/���

�

345676489:;<=>89

?@ABAC9

 ����D����D����D����E��������������
������������F�	#�����
�
�������1�F�	�
	����������

 �	�	1	�	�!�1	���������	�G��2�����H
�����������	�
���I�1��	�
��,��2	�#�1	�����������

���J�1�����D���D����	���	/�

�

9

345676489K=<8L89

?MNOPA7C9

Q�R��������������������
	���������� �	�	1	�	#�������	
	��	�������	�#�	������������

H���	�S�

�

MNOPA9T9U9��
	��
���
������1�F�	�
	�� �!
�	����������
�
��
��,��,9

MNOPA9TT9U9 �	�	���� �	V��	�
��W�2���R�F�	9

MNOPA9TTT�X�GI���	�
�������R�F�	�
	�
	�I��	��J2��1	��I
��1	��

MNOPA9TY�X� �	V��	�
�����1�F�	�
	���	F	�����
	������Z��	�
��"	����	��

9

�

[������������	�	1	�	#����2	��
	����
����1�
	#����Z�������
	�����2��1�
	��	��1�
������


��� �������

�
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 586/2021 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SANTO ANTÃO E SÃO JULIÃO DO TOJAL 

 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 587/2021 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MOSCAVIDE E PORTELA 

 

 

 



















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 588/2021 

 

 

LISTAGEM DE BENS MÓVEIS DOADOS 

 

 

 






