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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
26.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 12 de outubro de 2022 
 

 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665566//22002222  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  PPEELLOO  88ºº  
AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  DDOOSS  SSIIMMAARR  ––  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSEENNHHOORRAA  VVEERREEAADDOORRAA  EE  
PPEELLOOSS  SSEENNHHOORREESS  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  
PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
  

SAUDAÇÃO  
 

8º ANIVERSÁRIO DOS SIMAR – SERVIÇOS 
INTERMUNICIPALIZADOS DE ÁGUAS E 

RESÍDUOS DE LOURES E ODIVELAS 
 

A 8 de outubro comemoraram-se 8 anos da 
criação dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas. 
 
Pela passagem de mais este aniversário, os 
vereadores da CDU na Câmara Municipal de 
Loures saúdam todos os trabalhadores que com o 
seu trabalho, empenho, dedicação e elevado 
compromisso com o serviço público, prestam 
serviços essenciais às populações dos Concelhos 
de Loures e Odivelas. 
 
Os eleitos da CDU reafirmam o seu firme 
compromisso de defesa dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos, da 
qualidade do serviço prestado às populações e do 
seu inalienável caracter público. 
 
Loures, 12 de outubro de 2022  
  
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
 

Gonçalo Caroço 
Tiago Matias 
Paulo Amado 

Fernanda Santos 

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665577//22002222  ––
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
PPEELLOO  88ºº  AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  DDOOSS  SSIIMMAARR  ––  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  

VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
  

  PPEELLOO  88ºº  AANNIIVVEERRSSÁÁRRIIOO  DDOOSS  SSIIMMAARR  
 
Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR), criados 
em 2014, celebraram o seu 8º aniversário na 
passada sexta-feira, dia 7 de outubro. 
 
Este aniversário decorreu numa conjuntura 
particularmente difícil e complexa em virtude dos 
impactos negativos decorrentes da guerra na 
Ucrânia, originada pela invasão do território 
ucraniano pela Federação da Rússia, os quais 
são sentidos a nível global e de forma transversal 
a todos os setores das sociedades organizadas. 
 
A escalada do preço das matérias-primas, da 
energia e o aumento da inflação são alguns dos 
efeitos que derivam da guerra na Ucrânia e que 
estão a afetar as finanças, as economias e o 
desenvolvimento dos países e a vida das pessoas 
e das organizações.  
 
Os SIMAR, infelizmente, não estão imunes aos 
impactos provocados pelo conflito na Ucrânia, os 
quais se acumulam aos efeitos das alterações 
climáticas e ao fenómeno de seca extrema que 
está a afetar o nosso país. 
 
No entanto, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas irão 
seguramente cumprir a sua missão de garantir o 
abastecimento público de água mantendo os 
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padrões de qualidade, assegurar a recolha e 
drenagem de águas residuais e realizar a recolha 
e transporte de resíduos urbanos nos Concelhos 
de Loures e de Odivelas. 
 
São, pois, vastos e complexos os desafios que se 
colocam e que exigem uma estratégia ambiciosa 
e um modelo de governação coerente que 
garanta a sustentabilidade e que eleve os níveis 
de eficiência e qualidade dos serviços que os 
SIMAR prestam, designadamente, ao município 
de Loures, aos seus clientes e às nossas 
comunidades locais. 
 
Para isso, estamos certos de que poderemos 
continuar a contar com os dirigentes, 
colaboradores e trabalhadores dos SIMAR, os 
quais contribuem com a sua competência, 
profissionalismo e dedicação para reafirmar cada 
vez mais os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos de Loures e Odivelas como 
uma organização de referência no domínio do 
serviço público. 
 
Face ao exposto, o Presidente da Câmara 
Municipal e os Vereadores do Partido Socialista e 
do Partido Social Democrata, reunidos na 26ª 
reunião ordinária 2021 – 2025, realizada a 12 de 
outubro de 2022, congratulam os Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas pelo seu 8º aniversário e 
enviam uma forte saudação a todos e a cada um 
dos trabalhadores e trabalhadoras que compõem 
o universo dos SIMAR. 
 
Loures, 12 de outubro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
Esta saudação, depois de aprovada, deverá 
ser enviada para as seguintes entidades: 
 
• Aos Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR) 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  

DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  

 
 

AATTAA  DDAA  2222ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0088..0033  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  SSeennhhoorraa  VViiccee--
PPrreessiiddeennttee,,  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  GGoonnççaalloo  FFiilliippee  
VViinnttéémm  CCaarrooççoo  ee  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
FFeerrnnaannddaa  MMaarriiaa  CCaarrddoossoo  SSaannttooss,,  ppoorr  nnããoo  
tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  
rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
AATTAA  DDAA  2233ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0088..3311  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
FFeerrnnaannddaa  MMaarriiaa  CCaarrddoossoo  SSaannttooss  ee  ooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  TTiiaaggoo  FFaarriinnhhaa  MMaattiiaass  ee  
PPaauulloo  RRuuii  AAmmaaddoo,,  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  eessttaaddoo  
pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  663399//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  1133ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que:  
 
A. É necessário dar início ao procedimento 

concursal para a iluminação de Natal em todas 
as freguesias do Concelho; 
 

B. É urgente a reparação da cobertura do edifício 
do Departamento de Administração Geral 
(DAG); 
 

C. Existe a necessidade de se efetuarem 
reparações/beneficiações na escola básica da 
Bobadela e na escola básica de Loures; 
 

D. As despesas de pessoal carecem de 
ajustamentos em diversas dotações 
orçamentais; 
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E. São necessárias aquisições de serviços de 
eventual vigilância humana, de comunicações 
de rede fixa, dados e móvel, bem como de 
gestão e manutenção da atual infraestrutura 
de comunicações fixas e serviços de Disaster 
Recovery.  

 
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 
13.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 4 de outubro de 2022 
 

A Presidente da Câmara em exercício 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  
ccoonnttrraa  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 13ª 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..  664400//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  
DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  
JJUURRII  EE  DDOO  GGEESSTTOORR  CCOONNTTRRAATTOO;;  --
RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  DDEE  RREEDDEE  FFIIXXAA,,  DDAADDOOSS,,  
MMÓÓVVEELL  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  DDIISSAASSTTEERR  RREECCOOVVEERRYY,,  
BBEEMM  CCOOMMOO  AA  GGEESSTTÃÃOO  EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDAA  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  
FFIIXXAASS  ((PPRROOCCºº  NNºº  5566..995599//DDCCPP//22002222)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  EEMM  EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação efetuada pela 

Divisão de Administração Geral (DAG), 
através de informação com registo Webdoc 
E/112674/2022, com despacho superior de 
concordância, do Sr. Vereador Nuno Dias, 
datado de 17/08/2022, conjugada com a 
informação eletrónica S/35848/2022 e o 
documento designado por “Ata de Reunião”, 
todos os documentos anexos a esta proposta, 
e pelas razões deles constantes, vem 
manifestada a necessidade de ser iniciado um 
processo de contratação pública no sentido de 
se proceder à celebração de contrato com 
vista à aquisição de serviços de comunicações 
de rede fixa, dados, móvel e serviços de 
Disaster Recovery, bem como da gestão e 
manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas, com início de produção 
de efeitos pretendido para o dia 01 de 
dezembro de 2022, pelo período de 1 (um) 
mês, renovável por igual e consecutivo 
período, sem prejuízo do seu termo dever 
ocorrer no dia 12 de janeiro de 2023 ou em 
data anterior caso a implementação do serviço 
e a instalação da estrutura tecnológica de 
comunicações decorrentes da execução do 
contrato n.º 101/2022, celebrado entre a NOS 
– Comunicações, S.A. e o Município de 
Loures, os Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR), a Gesloures, Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M. Unipessoal, Lda., 
e a Loures Parque – Empresa Municipal de 
Estacionamento, E.M. Unipessoal, Lda., 
visando o fornecimento de serviços de 
comunicações de rede fixa, dados, móvel, e 
serviços de Disater Recovery, bem como a 
gestão e manutenção da atual infraestrutura 
de comunicações fixas, sejam rececionadas 
pelo Município, na sua integralidade, em data 
anterior;  
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B. No passado dia 07 de setembro de 2022 foi 
visado, pelo Tribunal de Contas, o contrato n.º 
101/2022, referido no considerando anterior; 
 

C. Por comunicação eletrónica com o registo n.º 
S/35948/2022, de 14 de setembro de 2022, o 
Município de Loures, em nome de todos os 
Contraentes Públicos, notificou a NOS – 
Comunicações, S.A. para que desse início aos 
trabalhos visando a implementação do serviço 
e instalação da estrutura tecnológica de 
comunicações na sua integralidade, nos 
termos previstos na cláusula 2.ª, n.ºs 1, 4 e 5 
do contrato n.º 101/2022; 
 

D. O prazo máximo para a implementação 
referida no número anterior é de 120 (cento e 
vinte) dias contínuos, contados a partir do dia 
15 de setembro de 2022; 
 

E. Finda a implementação e a realização com 
êxito dos testes de qualidade no âmbito do 
contrato n.º 101/2022, este iniciar-se-á a 13 de 
janeiro de 2023, na parte respeitante à efetiva 
prestação do serviço de comunicações, 
começando a partir dessa data a contagem do 
período de vigência contratual de 36 (trinta e 
seis) meses; 
 

F. Em razão do contrato n.º 101/2022 não poder 
ter início de produção de efeitos antes do Visto 
do Tribunal de Contas, a Câmara Municipal, 
conforme deliberação de aprovação da 
Proposta de Deliberação n.º 239/2022, tomada 
na sua 15.ª Reunião Ordinária, de 27 de abril, 
adjudicou à NOS – Comunicações, S.A., no 
âmbito de procedimento por ajuste direto, a 
prestação de serviços de comunicações de 
rede fixa, dados, móvel, bem como a gestão e 
manutenção da atual infraestrutura de 
comunicações fixas e serviços de “Disaster 
Recovery”, que deu lugar à celebração do 
contrato n.º 121/2022, entre o Município de 
Loures e a NOS – Comunicações, S.A., pelo 
prazo de 1 (um) mês, automaticamente 
renovável por iguais e sucessivos períodos até 
ao limite de 6 (seis) meses, em ordem a 
garantir a continuidade da prestação de 
serviços de comunicações ao Município de 
Loures;  
 

G. Tendo presente que o atrás referido contrato 
n.º 121/2022, tem o seu termo em 30 de 
novembro e que o contrato n.º 101/2022 
visado pelo Tribunal de Contas apenas 
permitirá a efetiva prestação de 
comunicações, como se enunciou supra, em 

13 de janeiro de 2023, mostra-se 
imprescindível assegurar o serviço de 
prestação de comunicações ao Município de 
Loures no hiato temporal de 1 de dezembro de 
2022 a 12 de janeiro de 2023, por tal ser 
absolutamente determinante para o regular 
desenvolvimento da atividade municipal e 
funcionamento dos equipamentos Municipais, 
daí a presente proposta para aprovação do 
procedimento de tipo ajuste direto a tanto 
tendente;   
 

H. O procedimento adotado é do tipo ajuste 
direto, ao abrigo do disposto no artigo 24.º, n.º 
1, alínea c) do CCP (critério material), com os 
fundamentos que constam do documento em 
anexo e designado por “Proposta de 
autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato”, de acordo com o mesmo quadro 
normativo e entidade a convidar que 
integraram o procedimento do tipo ajuste 
direto que deu lugar à celebração do contrato 
n.º 121/2022, celebrado entre o Município de 
Loures e a NOS – Comunicações, S.A., que 
irá cessar os seus efeitos, como supra se 
indicou, a 30 de novembro 2022; 
 

I. As peças do procedimento, Convite e Caderno 
de Encargos, carecem ser aprovadas pela 
Câmara Municipal, por ser o órgão competente 
para contratar, autorizar a despesa, escolher o 
procedimento, aprovar os documentos pré-
contratuais, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, tendo presente que o procedimento 
ora em apreço se encontra na dependência do 
procedimento do tipo concurso público n.º 
55149/DCA/2021, do qual decorreu a 
celebração do contrato  n.º 101/2022, a que se 
alude supra, procedimento aquele que foi 
aprovado pela Câmara Municipal tendo 
deliberado em matéria de execução contratual 
que não se mostra passível de concretização, 
o que motiva e justifica o procedimento do tipo 
ajuste direto aqui em apreço, para o qual é a 
Câmara Municipal a detentora de 
competência, não obstante o preço base 
fixado no Caderno de Encargos; 
 

J. É necessário, nomeadamente, informar os 
fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a fixação do preço base que 
consta no caderno de encargos, propor o júri a 
designar para o procedimento, bem como 
propor o gestor do contrato a celebrar, foi 
elaborado documento intitulado de “proposta 
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de autorização para início e tipo de 
procedimento, para nomeação de júri e 
nomeação do gestor do contrato” que se 
anexa, também para efeitos de aprovação 
pela Câmara Municipal; 
 

K. Foi verificado, nesta data, que a respetiva 
despesa ocorrerá pela rubrica 0204 020209; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04) e nos artigos 24.º, n.º 1, alínea 
c), 36.º, 67.º, 69.º e  290.º-A, todos do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual, 
designadamente a da Lei n.º 30/2021, de 21 de 
maio, aprovar: 
 
1. O documento junto sob o título “Proposta de 

autorização para início e tipo de procedimento, 
aprovação do júri e designação do gestor do 
contrato” e as peças do procedimento de 
formação do contrato, Convite e Caderno de 
Encargos, que se anexam, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 
como da gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas, 
procedimento que se identifica internamente  
como processo n.º 56959/DCP/2022. 

 
(…) 
 
Loures, 4 de outubro de 2022 
 
A Presidente da Câmara Municipal em Exercício 

 
(…) 

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

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664411//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  
MMIINNUUTTAA  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  RREELLAATTIIVVOO  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  IINNSSPPEEÇÇÃÃOO,,  RREEIINNSSPPEECCÇÇÃÃOO  EE  
IINNSSPPEEÇÇÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDEE  
AASSCCEENNSSOORREESS,,  MMOONNTTAA--CCAARRGGAASS,,  EESSCCAADDAASS  
MMEECCÂÂNNIICCAASS  EE  TTAAPPEETTEESS  RROOLLAANNTTEESS  PPAARRAA  
OOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS  
((PPRROOCCºº  NNºº  5566..553300//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  EEMM  
EEXXEERRCCÍÍCCIIOO  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, na 21.ª Reunião 
Ordinária, de 20 de julho de 2022, foi lançado 
concurso público, com publicitação no Jornal 
Oficial da União Europeia, nos termos da 
alínea c) do n.º 1 do artigo 16.º, artigos 17.º, 
18.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 20.º, todos 
do Códigos dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, com vista à 
celebração de um contrato para Prestação de 
Serviços de Inspeção, Reinspecção e 
Inspeção Extraordinária de Ascensores, 
Monta-Cargas, Escadas mecânicas e Tapetes 
Rolantes, nos Municípios de Loures e de 
Odivelas, pelo período de 1 (um) ano, 
renovável por iguais e sucessivos períodos, 
até um período máximo de vigência de 3 (três) 
anos, cujo processo foi desenvolvido sob o n.º 
56530/DCA/2022; 
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas, e elaborado que foi o relatório 
preliminar, o mesmo foi submetido a audiência 
prévia nos termos do disposto no artigo 147.º 
do CCP, para que, os concorrentes, querendo, 
se pronunciassem por escrito. Porém não 
houve qualquer pronúncia, não tendo sido 
apresentadas quaisquer observações por 
parte das entidades concorrentes que 
apresentaram proposta; 
 

C. Decorrido o prazo para audiência prévia e não 
tendo havido qualquer pronúncia, o júri 
elaborou o relatório final que se anexa à 
presente proposta e que caberá submeter à 
Câmara Municipal de Loures para aprovação; 
 

D. Nos termos do ante referido relatório final, o 
júri do procedimento propõe a aprovação do 
mesmo com a inerente proposta de 
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adjudicação da proposta à concorrente 
GATECI – Gabinete Técnico de Certificação e 
Inspeção, Lda.; 
 

E. Os preços base unitários do procedimento e 
os preços unitários propostos pela concorrente 
GATECI – Gabinete Técnico de Certificação e 
Inspeção, Lda. foram os constantes da tabela 
infra: 

 

DESCRIÇÃO 
Preço 
base 

unitário 

Preço Proposto 
pela concorrente 

– GATECI, 
Gabinete Técnico 
de Certificação e 
Inspeção, Lda. 

Inspeções de 
elevadores, monta 

cargas, tapetes rolantes 
e escadas mecânicas 

€ 27,50 € 25,00 

Reinspecções de 
elevadores, monta 

cargas, tapetes rolantes 
e escadas mecânicas 

€ 18,70 € 10,00 

Inspeções 
extraordinárias de 
elevadores, monta-

cargas, tapetes rolantes 
e escadas mecânicas 

€ 27,50 € 5,00 

Horas de serviço para 
elaboração de 

inquéritos, peritagens, 
relatórios e pareceres 

no âmbito do DL 
nº320/2002, de 28/12 e 
inquéritos a acidentes 

decorrentes da 
utilização ou das 

operações de 
manutenção de 

instalações 

€ 42,90 € 1,00 

Selagens de instalações 
de elevadores, monta 

cargas, tapetes rolantes 
e escadas mecânicas 

€ 27,50,00 € 5,00 

 
F. Adjudicada que seja a proposta da 

concorrente GATECI – Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda., mostra-se ainda 
necessária a aprovação, por parte da Câmara 
Municipal, do Projeto de Minuta do Contrato a 
celebrar, que se anexa; 
 

G. O mencionado Relatório Final e a Minuta do 
Contrato terão de igual modo de ser sujeitas a 
aprovação por parte da Câmara Municipal de 
Odivelas; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos do disposto na alínea dd), do n.º 1, do 
artigo 33.º, do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12/09, nos artigos 73.º, 98.º, e números 3 e 4 do 

artigo 148.º, todos do Código dos Contratos 
Públicos, na sua redação atual, aprovar: 
 
1) O relatório final referente ao concurso público 

desenvolvido sob o número de processo 
56530/DCA/2022, com vista à celebração de 
contratos para Prestação de Serviços de 
Inspeção, Reinspecção e Inspeção 
Extraordinária de Ascensores, Monta-Cargas, 
Escadas Mecânicas e Tapetes Rolantes, nos 
Municípios de Loures e de Odivelas; 
 

2) Conforme decorre do dito relatório, a 
adjudicação da proposta apresentada pela 
concorrente GATECI – Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda, pelos preços 
contratuais, unitários, constantes da tabela do 
Considerando E, aos quais acrescerá IVA à 
taxa legal em vigor; 
 

3) O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre o Município de Loures, o Município de 
Odivelas e a GATECI – Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda. 

 
(…) 
 
Loures, 4 de outubro de 2022 

 
A Presidente da Câmara Municipal em Exercício 

 
(…) 

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato entre o Município de Loures, o Município 
de Odivelas e a GATECI – Gabinete Técnico de 
Certificação e Inspeção, Lda., está disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  11 

 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664422//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  DDEENNUUNNCCIIAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  331133//22002211  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  
OO  MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  MMAAFFRRIIPPEEIIXXEE  ––  
CCOOMMÉÉRRCCIIOO  DDEE  PPEEIIXXEE,,  LLDDAA..;;  --  AA  
NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEMMPPRREESSAA  SSOOBBRREE  AA  
DDEECCIISSÃÃOO  PPRROOFFEERRIIDDAA  ((PPRROOCC..  NNºº  
5544..006622//DDCCAA//22002211)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Contrato n.º 313/2021 foi celebrado com a 

empresa Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda., 
para a aquisição continuada de bens de 
consumo alimentar designados como 
“Pescado Fresco” para os refeitórios do 
Município de Loures e dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas (SIMAR), no 
seguimento do Concurso Público desenvolvido 
sob o n.º de Processo 54062/DCA/2021; 
 

B. A produção de efeitos deste Contrato iniciou-
se a 01 de maio de 2022, estando previsto que 
o seu termo aconteça “a 28 de fevereiro de 
2023 renovando-se automaticamente e por 
iguais e sucessivos períodos de 1 (um) ano” 
(n.º 1 da Cláusula Segunda), salvo “se 
qualquer uma das Partes contraentes 
denunciar o presente contrato com uma 
antecedência mínima de 120 (cento e vinte) 
dias, contados consecutivamente, 
relativamente ao termo do período de vigência 
em curso” (n.º 2 da mesma Cláusula); 
 

C. Ainda de acordo com esta Cláusula (n.º 3), “a 
denúncia do presente contrato por parte de um 
dos Contraente Públicos apenas produz 
efeitos entre esse contraente e o Terceiro 
Contraente”; 
 

D. Conforme informado através do documento 
registado sob o n.º E/116408/2022, de 25 de 
agosto (que se anexa), decorridos os primeiros 
meses do período de vigência deste Contrato, 
a empresa contratada revela incapacidade 
para satisfazer o fornecimento de muitos dos 
artigos previstos no respetivo Caderno de 
Encargos, quer na variedade, quer na 
quantidade necessária / solicitada, o que 
impede a oferta de maior diversidade de 
pescado fresco nas ementas propostas para o 
serviço de refeições do Refeitório Municipal, e 
gera constante preocupação dos 
trabalhadores deste Equipamento para que as 
encomendas sejam satisfeitas em quantidade 

e em tempo de permitir a sua correta 
preparação e a satisfação dos utilizadores que 
previamente adquirem as senhas de refeição 
com base nas ementas divulgadas; 
 

E. O cenário descrito sobre a execução do 
Contrato em apreço em tudo manifesta 
continuidade do que já vinha a acontecer no 
âmbito de anteriores contratos firmados com a 
mesma empresa (para este “lote” de bens 
alimentares), cuja execução foi marcada por 
contínuos incumprimentos (nomeadamente 
atrasos no fornecimento, alteração do produto 
entregue face ao solicitado sem prévio acordo, 
não fornecimento de determinados artigos, 
não satisfação de algumas encomendas, com 
consequências ao nível de alteração de 
ementas), com aplicação de penalidades 
contratuais em muitas das ocorrências; 
 

F. Neste contexto, considera-se impraticável 
manter / renovar o Contrato em questão, 

 
Tenho a honra de propor: 
Que a Câmara Municipal delibere, abrigo do 
previsto na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, aprovar: 
 
1. a ativação da Cláusula Segunda do Contrato 

n.º 313/2021, celebrado com a empresa 
Mafripeixe - Comércio de Peixe, Lda., no que 
se refere à possibilidade de denunciar o 
mesmo, evitando a sua renovação com efeitos 
a 01 de março de 2023; 
 

2. a notificação da empresa Mafripeixe - 
Comércio de Peixe, Lda. sobre a decisão 
proferida. 

 
Loures, 6 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664433//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  ÁÁRREEAA  DDAA  SSAAÚÚDDEE  
MMEENNTTAALL  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições e competências no domínio 
da saúde, incluindo o apoio a atividades que 
contribuam para a promoção da saúde e a 
prevenção de doenças; 
 

B. O Decreto-Lei nº. 113/2021, de 14 de 
dezembro, estabelece os princípios gerais e 
as regras da organização e funcionamento dos 
serviços de saúde mental, colocando especial 
enfoque no impacto desta na saúde global da 
população; 
 

C. A população residente no concelho de Loures 
e servida pelo Hospital Beatriz Ângelo E.P.E 
carece, historicamente, de uma resposta de 
saúde mental de proximidade; 
 

D. A ausência desta resposta tem múltiplos 
efeitos indesejáveis, sentidos pelas 
populações, em termos de acessibilidade e 
deterioração da sua saúde; pelos cuidados de 
saúde primários, sobrecarregados com as 
necessidades assistenciais; e pelo Hospital, 
que vê a sua ação coartada pela 
impossibilidade de atender às situações 
patológicas numa fase mais precoce, 
perdendo possibilidades de intervenção. Tal 
situação veio a agravar-se, 
consideravelmente, no decurso da pandemia 
de COVID-19; 
 

E. A parceria proposta entre o Município de 
Loures, a Administração Regional de Saúde 
de Lisboa e Vale do Tejo I.P e o Hospital 
Beatriz Ângelo E.P.E, permitirá facilitar o 
acesso a cuidados de saúde de psiquiatria e 
saúde mental, favorecendo a intervenção 
precoce e a intervenção inserida no ambiente 
social e profissional dos cidadãos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. g) do nº 2 do artigo 23º e da al. u) do artigo 33º 
do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar nos termos da 
informação registada em webdoc sob o nº 

E/137704/2022, a minuta de acordo de 
colaboração, em anexo, a celebrar entre o 
Município de Loures, a Administração Regional 
de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo I.P e o 
Hospital Beatriz Ângelo E.P.E , na área da saúde 
mental comunitária. 
 
Loures, 7 de outubro de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures, a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo I.P. e o Hospital Beatriz Ângelo 
E.P.E, está disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664444//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  
RREEGGIIOONNAALL  DDEE  SSAAÚÚDDEE  DDEE  LLIISSBBOOAA  EE  VVAALLEE  DDOO  
TTEEJJOO  II..PP..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, competências no domínio do desporto 
e da promoção da saúde e prevenção das 
doenças;  
 

B. Com o objetivo de reforçar a integração da 
promoção da atividade física (AF) nos 
cuidados de saúde no Serviço Nacional de 
Saúde (SNS), o Despacho nº 8932/2017, de 
10 de outubro, do Gabinete do Secretário de 
Estado Adjunto e da Saúde determinou a 
implementação nacional, em Unidades de 
Saúde do SNS, de ferramentas informáticas 
de apoio ao aconselhamento breve de 
atividade física, que preveem a avaliação da 
atividade física,  tempo sedentário e a 
disponibilização de recursos para o utente, 
baseados em princípios motivacionais e de 
mudança comportamental validados; 
 

C. O Despacho nº 8932/2017 de 10 de outubro 
determinou também, a realização de um 
projeto-piloto, através do qual será testado, 
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além do aconselhamento breve, um modelo de 
consulta multidisciplinar de prescrição de AF e 
a articulação com os recursos promotores de 
atividade física e exercício físico existentes na 
comunidade, integrando o Programa Nacional 
para a Promoção da Atividade Física – 
Direção Geral de Saúde (PNPAF-DGS); 
 

D. O Município de Loures está empenhado em 
promover o programa “Clube Vida Ativa”, 
incentivando a prática da atividade física junto 
de todo o universo da população concelhia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. u) do nº1 do artigo 33º  do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, aprovar a minuta do 
acordo de colaboração a estabelecer, com a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo, I.P., nos termos da minuta em 
anexo. 
 
Loures, 4 de outubro de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Administração Regional de Saúde de Lisboa e 
Vale do Tejo I.P., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664455//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
DDEE  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  OORRDDEEMM  DDOOSS  
PPSSIICCÓÓLLOOGGOOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Segundo o Plano de Desenvolvimento Social e 

de Saúde do Concelho de Loures (2021-
2025), uma das necessidades identificada foi o 
desenvolvimento de ações de prevenção, 
diagnóstico, tratamento e acompanhamento 
no âmbito dos problemas de saúde prioritários, 
entre eles a saúde mental; 
 

B. Já o Diagnóstico Social do Concelho de 
Loures (2019) havia destacado como uma das 
áreas prioritárias de intervenção social para o 
território, a Saúde Mental; 
 

C. É reconhecida a necessidade de fortalecer as 
redes de parceria locais entre instituições 
públicas e privadas, que promovam o 
desenvolvimento de projetos e respostas no 
âmbito da promoção da saúde e prevenção da 
doença (Plano de Desenvolvimento Social e 
de Saúde do Concelho de Loures, 2021-2025); 
 

D. Os municípios dispõem de atribuições no 
domínio da saúde, nos termos do artigo 23º, 
nº2, alínea g), do Anexo I à Lei nº 75/2013 de 
12 de setembro, na redação atual; 
 

E. Nos termos do artigo 33º, nº1, alínea u), do 
Anexo I à Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na redação atual, a Câmara Municipal tem 
competência para apoiar atividades de 
interesse para o município, incluindo aquelas 
que contribuem para a promoção da saúde e 
prevenção da doença; 

F. Faz parte da missão da Câmara Municipal de 
Loures a execução de políticas que visem a 
defesa dos interesses e satisfação das 
necessidades da população, de modo a 
promover o desenvolvimento do município em 
todas as dimensões da vida, na qual se inclui 
a saúde, sendo, a este respeito, de referir a 
distinção da CM Loures com a Bandeira das 
Autarquias Familiarmente Responsáveis; 
 

G. É intenção do município aumentar o 
desenvolvimento de projetos e ações no 
âmbito da promoção da saúde mental junto 
dos seus trabalhadores e da comunidade; 
 

H. Os riscos psicossociais em contexto laboral 
são uma prioridade na política de gestão de 
recursos humanos em linha com as 
orientações técnicas que vêm sendo 
emanadas pelas entidades competentes de 
que é exemplo a DGS – Direção Geral de 
Saúde, a OIT – Organização Internacional do 
Trabalho e a Agência Europeia para a 
Segurança e Saúde no Trabalho, sendo de 
salientar que a autarquia foi reconhecida pela 
OPP - Ordem dos Psicólogos Portugueses, 
com o selo Heathy WorkPlaces 2022, que 
distingue as organizações que implementam 
boas práticas a nível da segurança, saúde e 
bem-estar no local de trabalho; 
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I. A Ordem dos Psicólogos Portugueses é uma 
associação pública profissional representativa 
dos profissionais de psicologia que tem como 
missão a defesa e salvaguarda dos direitos 
fundamentais do cidadão e do interesse 
público e, por outro lado, a regulação da 
profissão de Psicólogo; 
 

J. A Ordem dos Psicólogos Portugueses iniciou 
em 2014 uma campanha que visa promover 
os locais de trabalho saudáveis, envolvendo 
os Psicólogos na construção desses locais de 
trabalho saudáveis; 
 

K. A Ordem dos Psicólogos Portugueses 
promove, com apoio das suas Delegações 
Regionais, um programa de promoção da 
literacia em saúde psicológica e bem-estar. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
do disposto pelas alíneas o) e u) do nº 1, do art.º 
33º, do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, que estabelece o 
regime jurídico das Autarquias Locais, aprovar a 
minuta do Protocolo de Colaboração entre o 
Município de Loures e a Ordem dos Psicólogos.  
 
Loures, 6 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo de 
Colaboração entre o Município de Loures e a 
Ordem dos Psicólogos Portugueses, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664466//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  33  ((TTRRÊÊSS))  
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  DDEESSPPOORRTTOO  EE  ÀÀ  
DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDOO  PPAARRQQUUEE  EESSCCOOLLAARR,,  
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. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 
 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal 
comum de recrutamento para a categoria de 
Assistente Operacional, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 56.ª reunião ordinária, realizada em 26 
de fevereiro de 2020 e publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 115, de 16 de junho 
de 2020, Aviso n.º 9086/2020, foi constituída 
reserva de recrutamento interna, válida até 20 
de dezembro de 2022, com Despacho de 
Homologação datado de 20 de junho de 2021, 
publicado pelo Aviso n.º 12633/2021, no Diário 
da República, 2.ª Série, n.º 130, de 7 de julho 
de 2021; 
 

E. 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; 
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F. 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; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de 3 (três) Assistentes 
Operacionais, para exercício de funções em 
pavilhões, de forma a assegurar o normal 
funcionamento dos serviços. 

 
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 3 (três) trabalhadores, da categoria 
de Assistente Operacional, 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 
115, de 16 de junho de 2020, Aviso n.º 
9086/2020, com Despacho de Homologação 
datado de 20 de junho de 2021, publicado pelo 
Aviso n.º 12633/2021, no Diário da República, 2.ª 
Série, n.º 130, de 7 de julho de 2021, a afetar à 
Divisão de Desporto (2 trabalhadores) e à Divisão 
de Gestão do Parque Escolar (1 trabalhador). 
 
 
Loures, 6 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664477//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  3344  ((TTRRIINNTTAA  
EE  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  ÁÁ  
DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDOO  PPAARRQQUUEE  EESSCCOOLLAARR  
EE  ÀÀ  UUNNIIDDAADDEE  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDAA  CCRREECCHHEE,,  
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. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 
 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional; 
 

D. Em resultado do procedimento concursal para 
constituição de reserva de recrutamento para 
a carreira de Assistente Operacional, 
aprovado por deliberação da Câmara 
Municipal de Loures, na sua 84.ª reunião 
ordinária, realizada em 24 de março de 2021, 
publicado em Diário da República, 2.ª série, 
n.º 140, de 21 de julho de 2021, Aviso n.º 
13879/2021, com Despacho de Homologação 
datado de 17 de fevereiro de 2022, publicado 
pelo Aviso n.º 4699/2022, no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 45, de 4 de março de 
2022, foi constituída reserva de recrutamento 
interna, válida até 16 de agosto de 2023; 
 

E. 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 
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preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

F. 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;  
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de Assistentes Operacionais 
para assegurar o normal funcionamento dos 
Serviços. 

 
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 34 (trinta e quatro) trabalhadores, da 
categoria de Assistente Operacional, 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 
Republica, 2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de 
2021, Aviso n.º 13879/2021, com Despacho de 
Homologação datado de 17 de fevereiro de 2022, 
publicado pelo Aviso n.º 4699/2022, no Diário da 
República, 2.ª Série, n.º 45, de 4 de março de 
2022, a afetar a afetar à Divisão de Gestão do 
Parque Escolar (33 trabalhadores) e à Unidade 
de Gestão da Creche (1 trabalhador). 
 
Loures, 6 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664488//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  66  ((SSEEIISS))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  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  ÁÁ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  GGEESSTTÃÃOO  DDOO  
PPAARRQQUUEE  EESSCCOOLLAARR,,  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. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 
 

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

D. 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; 
 

E. 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; 
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F. 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; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de 6 Assistentes Técnicos, com 
a finalidade de cumprir os rácios legalmente 
estipulados e proporcionar estabilidade na 
dinâmica da Rede Escolar.  

 
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 6 (seis) trabalhadores, 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 Gestão do Parque 
Escolar. 
 
Loures, 6 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  664499//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RREECCEEÇÇÃÃOO  DDEEFFIINNIITTIIVVAA  
DDAASS  OOBBRRAASS  DDEE  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  AALLTTOO  DDOO  
FFUUNNCCHHAALL,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  
EE  BBOOBBAADDEELLAA;;  --  AA  EEXXTTIINNÇÇÃÃOO  DDAA  CCAAUUÇÇÃÃOO  
EEXXIISSTTEENNTTEE  ((PPRROOCC..ºº..  NNºº  3377..119900//LL//OORR//11999999)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. As obras de urbanização da Urbanização do 

Alto do Funchal, na União das Freguesias de 
Santa Iria de Azóia, São João da Talha e 
Bobadela, foram aprovadas conjuntamente 
com a Licença de Loteamento, titulada pelo 
alvará n.º 04/2019, no âmbito do Processo n.º 
37190/L/OR/1999; 
 

B. De acordo com a vistoria realizada no dia 11 
de maio de 2022, os membros da comissão de 
vistoria municipal pronunciaram-se a favor da 
receção definitiva das obras de urbanização 
do Alto do Funchal, conforme respetivo Auto 
de Vistoria (fls. 897-898 do processo n.º 
37190/L/OR/1999); 
 

C. Os SIMAR emitiram parecer favorável a fls. 
900; 
 

D. A EDP Distribuição não respondeu aos ofícios 
n.º S/5832/2022 e insistência n.º 
S/16316/2022, pelo que se considera o seu 
parecer como favorável;  
 

E. A EPAL não respondeu aos ofícios n.º 
S/5771/2022 e insistência n.º S/16297/2022, 
pelo que se considera o seu parecer como 
favorável; 
 

F. A APA não respondeu aos ofícios n.º 
S/5769/2022 e insistência n.º S/16294/2022, 
pelo que se considera o seu parecer como 
favorável; 
 

G. A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela emitiu 
parecer favorável a fls. 904; 
 

H. A informação dos serviços, INF/56/DFTU/2022 
a fls. 899 e despacho da Sr.ª Diretora do 
DPGU, propõem a receção definitiva das 
obras nestes termos; 

 
Tenho a honra de propor: 
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Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do 
Processo n.º 37190/L/OR/1999 em nome de 
Maria Helena do Carmo Pereira Crisóstomo e 
outro, sito na Urbanização do Alto do Funchal, 
Santa Iria de Azóia, ao abrigo do disposto no n.º 1 
do artigo 87.º e do artigo 54.º do Regime Jurídico 
da Urbanização e Edificação aprovado pelo D.L. 
555/99 aprovar: 
 
• A receção definitiva das obras de urbanização 

tituladas pelo Alvará de Licença de 
Loteamento n.º 04/2019, no âmbito do 
Processo n.º 37190/L/OR/1999, na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 
 

• A extinção da caução existente, no valor de € 
1.381,91 (mil, trezentos e oitenta e um euros e 
noventa e um cêntimos). 

 
Loures, 15 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665522//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº  0044//22000022,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOOSS  LLOOTTEESS  330088  EE  
330099  DDOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  MMIILLHHAARRAADDAA,,  FFRREEGGUUEESSIIAA  
DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  NNºº  7722..001155//UURRBB__LL__LL//22002222  
––  AA..  MMEEIIRREELLEESS  CCAABBRRAALL  AARRQQUUIITTEECCTTOOSS  
LLDDAA..)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Meireles Cabral Arquitectos Lda. requereu a 

licença administrativa de alteração ao 
loteamento titulado pelo alvará n.º 04/2002, no 
Bairro da Milharada, Freguesia de Loures; 
 

B. A pretensão refere-se ao 12.º pedido de 
alteração da licença de operação de 
loteamento, nomeadamente a alteração dos 
parâmetros urbanísticos dos lotes 308 e 309, 
propondo-se a transferência de uma área de 
17 m2 do lote 308 para o lote 309, conforme 
Planta síntese do loteamento (BU/61813/2022) 
e quadro urbanimétrico proposto; 
 

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

D. Pelo teor das informações dos serviços 
municipais e pelos despachos da Diretora do 
DPGU (E/131500/2022 e E/95051/2022) 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 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará n.º 04/2002, referente aos 
Lotes 308 e 309 do Bairro da Milharada, 
Freguesia de Loures, conforme pretensão 
instruída no processo 72015/URB_L_L/2022, em 
nome de A. Meireles Cabral Arquitectos Lda., nos 
termos expressos na presente proposta. 
 
Loures, 30 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665533//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  22  ((DDOOIISS))  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  
((PPRROOCC..ºº..  NNºº  7711..668844//UURRBB__LL__EE//22002222  ––  CCAARRLLOOSS  
AALLBBEERRTTOO  DDAA  SSIILLVVAA  SSAARRAAIIVVAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Carlos Alberto da Silva Saraiva requereu 

licença administrativa de legalização de 
edificação, sita na Rua das Forças Armadas, 
n.º 14, Zambujal, na União das Freguesias de 
Santo Antão e São Julião do Tojal; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
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parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 2 (dois) lugares de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
lugares de estacionamento, face à exiguidade 
da parcela e à malha urbana antiga onde se 
insere, não se antevendo soluções alternativas 
para o cumprimento da dotação de 
estacionamento; 
 

D. A União das Freguesias de Santo Antão e São 
Julião do Tojal deu parecer favorável, através 
do documento E/86347/2022; 
 

E. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o 
disposto do n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; 
 

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sra. Diretora do DPU em regime 
de substituição do Sr. Diretor do DGRU, 
expressos na informação n.º 
269/DPGU/DGU/MG é aplicável a exceção de 
isenção de dotação de estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto do n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento, 
para resposta ao pedido de legalização de 
edificação no prédio sito na Rua das Forças 
Armadas, n.º 14, Zambujal, formulado por Carlos 
Alberto da Silva Saraiva, no âmbito do processo 
n.º 71684/URB_L_E/2022. 
 
Loures, 30 de setembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665544//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  22  ((DDOOIISS))  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  ((PPRROOCCºº..  
NNºº  7711..448833//UURRBB__LL__EE//22002222  ––  LLUUÍÍSSAA  MMAATTIILLDDEE  
RRIIBBEEIIRROO  DDOOSS  SSAANNTTOOSS  RROOMMÃÃOO  RRAAMMOOSS)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Luísa Matilde Ribeiro dos Santos Romão 

Ramos requereu licença administrativa de 
legalização de edificação, sita Calçada da 
Praça, n.º 16 (atual Rua José António 
Venâncio), na freguesia de Bucelas; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 2 (dois) lugares de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
lugares de estacionamento, não se antevendo 
soluções alternativas para o cumprimento da 
dotação de estacionamento; 
 

D. A freguesia de Bucelas deu parecer favorável, 
através do documento E/78537/2022; 
 

E. A exigência de estacionamento pode ser 
excecionada nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 150.º do RPDM, conjugado com o 
disposto do n.º 6 do artigo 33.º do RMEU; 
 

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sra. Diretora do DPU em regime 
de substituição do Sr. Diretor do DGRU 
expressos na informação n.º 
529/2022/DGRU/DGU/MB é aplicável a 
exceção de isenção de dotação de 
estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto do n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 2 (dois) lugares de estacionamento, 
para resposta ao pedido de legalização de 
edificação no prédio sito na Calçada da Praça, n.º 
16 (atual Rua José António Venâncio), Bucelas, 
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formulado por Luísa Matilde Ribeiro dos Santos 
Romão Ramos, no âmbito do processo n.º 
71483/URB_L_E/2022. 
 
Loures, 4 outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  665555//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AASS  LLOOCCAALLIIDDAADDEESS  DDEE  
MMAANNJJOOEEIIRRAA  EE  PPIINNTTÉÉUUSS,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  EE  SSÃÃOO  
JJUULLIIÃÃOO  DDOO  TTOOJJAALL  ((PPRROOCC..ºº  4400..770077//OOMM--FF)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da União das Freguesias de Santo 

Antão e São Julião do Tojal, foi solicitado a 
aprovação de topónimo para artéria nas 
localidades de Manjoeira e Pintéus; 
 

B. A proposta da União das Freguesias de Santo 
Antão e São Julião do Tojal consta em Ata de 
reunião de executivo, realizada a 12 de 
setembro de 2022, conforme registo 
E/131597/2022 a fls. 388 a 406;  
 

C. É proposta a atribuição dos seguintes 
topónimos: 

 
• Rua da Escola, com início na Rua 

Alexandre Herculano; Beco da Escola e 
termo na Rua Alfredo Caldeira; 

• Beco da Escola, com início na Rua 1.º de 
Maio e termo na Rua Alexandre Herculano; 
Beco da Escola; 

  
D. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 408, é 
manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimos nas localidades de 
Manjoeira e Pintéus, na União das Freguesias 
de Santo Antão e São Julião do Tojal; 

 
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 da Escola”, à artéria com início 
na Rua Alexandre Herculano; Beco da Escola e 
termo na Rua Alfredo Caldeira na União das 
Freguesias de Santo Antão e São Julião do Tojal 
e denominar “Beco da Escola”, à artéria com 
início na Rua 1.º de Maio e termo na Rua 
Alexandre Herculano; Beco da Escola na União 
das Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal.  
 
Loures, 3 de outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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DESPACHO N.º 402/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131963/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

(DPDM), DA TÉCNICA SUPERIOR ANA PAULA 
CARVALHEIRO PEREIRA FELIX  

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
402/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 403/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131973/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE ESTUDOS E PLANEAMENTO 
URBANO (DEPU), DA TÉCNICA SUPERIOR 

ANA MARIA MARTINS LUÍS 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
403/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 404/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131996/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETOR DO 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 
RECONVERSÃO URBANÍSTICA (DGRU), DO 

TÉCNICO SUPERIOR JORGE MANUEL 
GARCIAS E SOUSA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
404/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 405/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132018/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO URBANÍSTICA 
(DFU), DO TÉCNICO SUPERIOR LUÍS FILIPE 

TEIXEIRA DIAS 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
405/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 406/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/12034/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE RECONVERSÃO URBANÍSTICA 
(DRU), DA TÉCNICA SUPERIOR CRISTINA 

ALEXANDRA SOARES PARREIRA 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
406/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 407/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/131973/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO URBANÍSTICA 
(UAU), DA TÉCNICA SUPERIOR PATRÍCIA 

ALEXANDRA TOMÁS PEREIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
407/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 408/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132067/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO URBANÍSTICO 
(UATU), DO TÉCNICO SUPERIOR MÁRIO 

DELFIM RAMALHO ROMÃO SOTTO MAYOR 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
408/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 409/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132077/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO DE OBRAS MUNICIPAIS 
(DOM), DA TÉCNICA SUPERIOR ANA LUÍSA 

DE MELO FERREIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
409/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 410/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132086/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE ESTUDOS E PROJETOS (DEP), 
DO TÉCNICO SUPERIOR JOÃO JOSÉ FÉLIX 

MARQUES 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
410/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 411/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132106/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE CONSERVAÇÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DIRETA (DCAD), DO 

TÉCNICO SUPERIOR LUÍS MANUEL BRAZ DA 
COSTA LOPES 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
411/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 412/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132150/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NO ESPAÇO 
PÚBLICO (DIEP), DA TÉCNICA SUPERIOR 

MARIA CARMEN VICENTE FRANCO JORGE 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
412/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 413/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132311/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE GESTÃO DA MOBILIDADE (DGM), 
DA TÉCNICA SUPERIOR PAULA ALEXANDRA 

DOS SANTOS VIDAL PEREIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
413/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 414/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132351/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETOR DA 
DIREÇÃO MUNICIPAL DE COESÃO SOCIAL 
(DMCS), DO TÉCNICO SUPERIOR ANTÓNIO 

MANUEL LOPES MARCELINO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
414/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 415/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132380/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE DESPORTO (DD), DO TÉCNICO 

SUPERIOR PEDRO MARQUES VIDAL 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
415/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 416/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132403/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE JUVENTUDE (DJ), DA TÉCNICA 

SUPERIOR ANABELA ROSA AMARAL 
ROSANDO 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
416/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 417/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132426/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE APOIO AO MOVIMENTO 
ASSOCIATIVO (UAMA), DO TÉCNICO 
SUPERIOR LUÍS MIGUEL MONTEIRO 

PEREIRA GOMES 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
417/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 418/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132458/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETOR DE 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO (DE), DO 

TÉCNICO SUPERIOR NUNO MIGUEL DE 
OLIVEIRA GALHARDO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
418/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 419/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132476/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE ESCOLAR 
(DGPE), DO TÉCNICO SUPERIOR WILIAM 

SANTOS CARDOSO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
419/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 420/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132503/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE INTERVENÇÃO 
SOCIOEDUCATIVA (DISE), DA TÉCNICA 

SUPERIOR DINA LÚCIA GOMES RIBEIRO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
420/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 421/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132525/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL ESCOLAR (DASE), 
DO TÉCNICO SUPERIOR PEDRO MIGUEL 

GOMES FONSECA 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
421/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 422/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132538/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO DE IGUALDADE E 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL (DIDS), DA 

TÉCNICA SUPERIOR LÚCIA RAQUEL PRIOR 
DOS SANTOS 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
422/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 423/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132573/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE RESPOSTAS SOCIAIS (DRS), DA 
TÉCNICA SUPERIOR RITA DIAS RODRIGUES 

CABAÇO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
423/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 424/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132591/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE IGUALDADE E CIDADANIA (DIC), 
DA TÉCNICA SUPERIOR ANDREIA PATRÍCIA 

PICOTO VIEIRA CARRIÇO SANTIAGO 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
424/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 425/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132615/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL (DAS), DA 
TÉCNICA SUPERIOR LUCINDA MARGARIDA 

MONTEIRO PEREIRA 
 

NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
425/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 426/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132630/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE PROMOÇÃO E GESTÃO DA 
HABITAÇÃO (DPGH), DA TÉCNICA SUPERIOR 

PATRÍCIA PEREIRA BRASIL GUEDES DE 
CARVALHO 
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NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
426/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 427/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132651/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 
DIVISÃO DE GESTÃO DO ARRENDAMENTO 

HABITACIONAL (DGAH), DA TÉCNICA 
SUPERIOR GINA MARIA SERRA ROSA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
427/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 428/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132661/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE CONSTRUÇÃO E 
CONSERVAÇÃO HABITACIONAL (DCCH), DA 

TÉCNICA SUPERIOR LUCÍLIA DA CONCEIÇÃO 
CAETANO DA SILVA REIS 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
428/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 429/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132675/2022, de 28 de setembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE FUNDOS EUROPEUS E 
INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 

(DFEIF), DO TÉCNICO SUPERIOR FILIPE 
JOÃO MARQUES CAÇAPO 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
429/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 430/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/132743/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NO DIRETOR MUNICIPAL DA 

DIREÇÃO MUNICIPAL DE COESÃO SOCIAL 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
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16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Técnico Superior António Manuel 
Lopes Marcelino, Diretor Municipal da Direção 
Municipal de Coesão Social, no âmbito da 
mencionada Direção Municipal: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 20.000 
00€ (vinte mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 100.000,00€ (cem mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou decorrentes de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos da Direção Municipal:  
 
1. Declarar injustificadas as faltas não 

justificadas pelos trabalhadores;  
 

2. Autorizar deslocações em serviço no país; 
 

3.  Instaurar procedimento disciplinar;  
 

4. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional externa; 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. 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; 
 

2. 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; 
 

3. Assegurar o exercício das funções técnicas, 
administrativas e operacionais em ordem à 
prossecução das atribuições do Ministério / 
Município no domínio da educação; 
 

4. Assegurar a promoção do acesso de todo 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; 
 

5. Prosseguir as políticas municipais de 
desenvolvimento social do Município, bem 
como, implementar a política de habitação 
municipal, visando minimizar as desigualdades 
sociais, melhorar a qualidade de vida e 
promover o desenvolvimento coeso e 
sustentável do território; 
 

6. Manter e desenvolver a lógica organizacional 
das funções transversais, promovendo a 
cultura de serviço partilhado numa ótica de 
eficácia e eficiência. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas. 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
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competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 
V - Fica, ainda, o Diretor Municipal 
autorizado a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 

unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS). 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao delegante e 
subdelegante, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 438/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133234/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NO CHEFE DA UNIDADE DE 
PROTOCOLO E RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
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2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Chefe da Unidade de Protocolo e 
Relações Institucionais, Rolando Carlos Gomes 
Correia dos Santos, as seguintes competências, 
no âmbito da mencionada unidade orgânica: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

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

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 20.000,00€ (vinte mil euros), sem IVA, 
decorrentes de contratos estabelecidos pelo 
Município ou decorrentes de outras obrigações 
municipais previamente autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Unidade; 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos da Unidade:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade da Unidade, de acordo com as 
normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Unidade;  
 

3. Assegurar e coordenar as funções de 
protocolo nas cerimónias e atos oficiais do 
Município; 
 

4. 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; 
 

5. 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; 
 

6. Estruturar os processos de celebração e 
acompanhamento protocolares decorrentes de 
geminações institucionais e/ou cooperação 
com unidades territoriais nacionais e 
estrangeiras; 
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7. Coordenar a utilização do Regulamento de 
Condecorações Municipais; 
 

8. Elaborar e propor normas respeitantes ao 
protocolo e ao uso dos símbolos e outros 
elementos heráldicos do Município; 
 

9. Monitorizar, em eventos que careçam de 
procedimento protocolar, o envio de 
correspondência oficial, particularmente, 
convites, ofícios-convite, cartões de 
agradecimento, cartões de visita e outros 
suportes; 
 

10. Apoiar a coordenação da representação 
institucional do Município em eventos onde 
este participe; 
 

11. Dar apoio às relações protocolares que o 
Município estabeleça com entidades civis, 
políticas, militares ou religiosas, bem como 
preparar cerimónias protocolares que são da 
responsabilidade deste; 
 

12. Garantir a representação do Município em 
eventos e iniciativas, tais como espetáculos, 
certames, feiras, colóquios interagindo com o 
público presente. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 

competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 
V - Do exercício das competências ora 
delegadas e subdelegadas, deverá ser prestada 
mensalmente a respetiva informação ao 
delegante e subdelegante, independentemente do 
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dever genérico de informar, nos termos do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS) 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Ricardo Leão 

 
 
 

DESPACHO N.º 439/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133255/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA DIRETORA DO 

DEPARTAMENTO DE MARCA, ATENDIMENTO 
E COMUNICAÇÃO 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Técnica Superior Ana Maria 
Mansos Silva Gracindo, Diretora do 
Departamento de Marca, Atendimento e 

Comunicação, as seguintes competências, no 
âmbito do mencionado Departamento: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
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5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento;  
 

3. Conceber e propor a implementação de 
estratégias, políticas e procedimentos 
referentes ao planeamento, gestão e 
monitorização de todo o ciclo de vida do 
processo: 

 
a. da gestão da marca; 

 
b. da comunicação externa da Câmara Municipal 

de Loures;  
 

c. da gestão do atendimento às Pessoas, 
incluindo das reclamações e elogios; 

 
4. Definir e uniformizar os conceitos, padrões, 

estilos, standards de marcas, cores, design, 
logotipos e todos os tipos de documentos, 
hologramas, sons, imagens e aspetos 
relacionados; 
 

5. 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; 
 

6. 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. 
 

7. 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; 
 

8. 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 Pessoas, incluindo os requisitos e 
funcionalidades comuns da utilização de 
tecnologias de informação e comunicação que 
facilitem a ligação entre o Município e as 
pessoas; 
 

9. Assegurar a informação oportuna às pessoas 
através da edição e da produção de meios e 
suportes adequados às diferentes 
necessidades comunicacionais; 
 

10. 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; 
 

11. 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; 
 

12. Promover a criação de canais de comunicação 
interna de ligação aos vários pelouros, com o 
objetivo de assegurar uma comunicação mais 
fluida; 
 

13. Criar e manter um canal privilegiado de 
suporte à assessoria de comunicação do 
Presidente de Câmara; 
 

14. Promover o planeamento e monitorização da 
atividade da comunicação da Câmara 
Municipal, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas, no âmbito dos 
programas do Executivo e atividades da 
Administração Central; 
 

15. Assegurar a gestão de projetos de 
comunicação (p.e. exposições, stands, flyers, 
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mupis, etc.) e imagem gráfica, em articulação 
com as demais Unidades Orgânicas; 
 

16. Assegurar a articulação com entidades 
externas na gestão e colocação de 
comunicação de rua/de proximidade no âmbito 
da divulgação das iniciativas municipais; 
 

17. Assegurar a impressão e o acabamento dos 
materiais gráficos produzidos pela Câmara 
Municipal; 
 

18. Fazer a gestão da rede MUPI (Mobiliário 
Urbano Para Informação) e assegurar a 
colocação atempada dos abrigos na respetiva 
rede; 
 

19. Construir um banco de imagens fotográficas e 
de vídeo para os diferentes meios 
comunicacionais da Autarquia; 
 

20. Assegurar o planeamento e distribuição dos 
materiais produzidos; 
 

21. Assegurar o registo, gestão e manutenção de 
marcas, designs e patentes municipais, em 
termos nacionais e europeus; 
 

22. 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. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados;  
 

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

 
3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  34 

 
 
 
 

V - Fica, ainda, a Diretora do Departamento 
autorizada a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS). 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao delegante e 
subdelegante, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(b) Ricardo Leão 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 440/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133270/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO DE 
PLANEAMENTO E CONTROLO DE GESTÃO 

(DPCG) 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I  à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 

próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na l.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 — 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego  e 
subdelego na Técnica Superior Sandra Cláudia 
Ramos Paiva, Chefe da Divisão de Planeamento 
e Controlo de Gestão, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão:  
 
I - No âmbito da Contratação 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; 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA;  
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão. 

 
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 
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assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de trabalho e Controlo de Assiduidade; 
 

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III — Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão; 
 

3. 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; 
 

4. 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 execução dos 
documentos previsionais, elaborando 

relatórios periódicos mensais sobre a respetiva 
execução; 
 

5. Analisar e controlar a coerência das 
classificações orçamentais utilizadas na 
realização de despesas e respetivas dotações 
e proceder à respetiva Cabimentação; 
 

6. 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; 
 

7. Assegurar, em estreita ligação com os 
serviços, a criação e desenvolvimento de 
centros responsabilidade adequados à 
atividade do Município; 
 

8. Controlar o serviço de dívida e os limites de 
endividament0f assegurando as ações 
necessárias ao cumprimento legal, elaborando 
como evidência relatórios periódicos mensais 
sobre a respetiva execução; 
 

9. Proceder à elaboração e revisão do 
Regulamento de Taxas do Município de 
Loures, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas; 
 

10. Desenvolver as ações necessárias à 
contratação de financiamento bancário 
(empréstimos) de curto, médio e longo prazo, 
nomeadamente, proceder aos estudos devidos 
no âmbito da execução de operações 
financeiras e controlo sobre a gestão da 
carteira de empréstimos; 
 

11. Promover a elaboração dos Relatórios de 
Gestão de acordo com as informações 
fornecidas atempadamente pelas demais 
Unidades Orgânicas; 
 

12. 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; 
 

13. 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; 
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14. 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  
 

15. Elaborar relatórios sobre a situação 
económico-financeira do setor empresarial 
local ou entidades que influenciem a posição 
financeira da Autarquia; 
 

16. Proceder ao cálculo dos fundos disponíveis; 
 

17. 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 entidades externas 
competentes. 
 

18. Colaborar na preparação dos documentos de 
Prestação de Contas com a informação que 
lhe for solicitada e no âmbito das suas áreas 
de atuação; 
 

19. 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; 
 

20. Assegurar a comunicação à Autoridade 
Tributária e Aduaneira da política fiscal, com a 
colaboração das demais Unidades Orgânicas, 
se necessário; 
 

21. Apoiar as demais Unidades Orgânicas em 
matérias relacionadas com isenções, reduções 
e minorações de impostos; 
 

22. 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;  
 

23. 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. 

IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos,  incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos  instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55, 0 do 
Código do Procedimento Administrativo;  
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão 
nomeadamente na sequência da tomada de 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução/ falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas; 
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
V - Do exercício das competências ora delegadas 
e subdelegadas, deverá ser prestada 
mensalmente a respetiva informação ao 
delegante e subdelegante independentemente do 
dever genérico de informar, nos termos previstos 
no Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS) 
 
VI - O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 

 
 

DESPACHO N.º 441/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133292/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NO CHEFE DE DIVISÃO DE 

COMPRAS PÚBLICAS (DCP) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Técnico Superior Viriato Semião 
Ferreira de Aguilar, Chefe da Divisão Compras 
Públicas, as seguintes competências, no âmbito 
da mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão. 

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

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120. 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão;  
 

3. 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 
financeiras 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; 
 

4. Assegurar uma adequada organização interna 
na DCP e das pessoas afetas, dos sistemas 
de tecnologias de informação de suporte, a 
existência das infraestruturas e meios afetos, a 
definição de todo o ciclo de vida do processo 
de compras públicas, e de padronização de 
todos os documentos de inputs e outputs 
respetivos; 
 

5. 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 económicos, quer na definição 
de especificações ou na definição de critérios 
sustentáveis de adjudicação; 
 

6. 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;  
 

7. 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 logístico 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; 
 

8. Assegurar, em colaboração e participação das 
demais Unidades Orgânicas, na atempada 
instrução dos procedimentos contratuais 
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indispensáveis à continuidade da satisfação 
das necessidades de bens e serviços do 
Município, nomeadamente no 
desenvolvimento de procedimentos adaptados 
às especificidades técnicas e fatores críticos 
de sucesso de cada categoria de bens e 
serviços, e adaptados às especificidades de 
cada Unidade Orgânica beneficiária, 
participação do Júri dos procedimentos, entre 
outros; 
 

9. Definir as medidas de homogeneização, 
uniformização e racionalização dos bens e dos 
serviços a adquirir, e dos fornecedores e 
condições de fornecimento, de forma a 
otimizar o número de produtos, bens e 
serviços, e de fornecedores; 
 

10. Promover a racionalização e contenção da 
despesa, designadamente quanto às suas 
despesas de funcionamento e economia, 
eficiência e eficácia da despesa associada aos 
contratos de aprovisionamento centralizados; 
 

11. Identificar e difundir boas práticas em matéria 
de contratação pública; 
 

12. Analisar os ofícios do Tribunal de Contas, da 
IGF, de Auditores, ou outras entidades 
competentes, 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. 
 

13. 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; 
 

14. Manter e desenvolver a lógica organizacional 
das funções transversais, promovendo a 
cultura de serviço partilhado numa ótica de 
eficácia e eficiência. 

 
No âmbito do Procurement:: 
 
15. 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; 
 

16. 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; 
 

17. Assegurar o fornecimento regular de bens e 
serviços indispensáveis ao normal 
funcionamento 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; 
 

18. Prestar esclarecimentos telefónicos quando 
solicitado pelo serviço requisitante, na emissão 
de Requisições Internas; 
 

19. Realizar a triagem diária das Requisições 
Internas autorizadas, referentes a novas 
aquisições de bens e serviços; 
 

20. Realizar a triagem dos documentos 
rececionados em WebDoc para processos de 
compras; 
 

21. 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 procedimento aquisitivo, e que, na 
sua falta, cuida pela obtenção da informação 
relevante à elaboração do procedimento em 
causa; 
 

22. 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; 
 

23. Emitir os Pedidos de Fornecimento de 
aquisições transversais aos serviços 
municipais; 
 

24. Emitir os Pedidos de Aquisição (PAQ); 
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25. Emitir as Propostas de Cabimento (PRC); 

 
26. Proceder à criação dos códigos de artigos e 

números de obra; 
 

27. 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; 
 

28. Proceder às pesquisas de mercado e à análise 
de novos fornecedores; 
 

29. Contatar fornecedores, no âmbito do 
desenvolvimento dos procedimentos pré-
contratuais; 
 

30. 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; 
 

31. Informar os serviços municipais aquando da 
formalização da Nota de Encomenda e/ou 
Requisições Externas Contabilísticas (RECS); 
 

32. Controlar o saldo dos contratos de 
fornecimento continuados, sob sua tutela; 
 

33. Realizar o apuramento contabilístico dos 
valores fornecidos aos serviços requisitantes, 
quando solicitado; 
 

34. Preencher relatórios de contratação ao abrigo 
de Acordos-Quadro, em aplicações 
informáticas das entidades agregadoras; 
 

35. Assegurar a informação solicitada por 
entidades internas/externas (projetos 
cofinanciados, outros) no âmbito dos 
processos de Contratação Pública; 
 

36. Atualizar a informação das 
delegações/subdelegações de competências, 
no âmbito da contratação pública (órgão 
competente para contratar); 
 

37. Assegurar o registo e movimentação de 
documentos nas respetivas aplicações 
informáticas. 

 
No âmbito dos Procedimentos de Contratação 
Pública: 
 

38. 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 princípios de economia, eficiência, eficácia 
e sustentabilidade; 
 

39. Implementar e desenvolver os meios 
adequados e conducentes à utilização da 
plataforma informática nos procedimentos de 
adjudicação e contratação de bens e serviços; 
 

40. Acompanhar os procedimentos pré-
contratuais, elaborando os respetivos 
documentos para comunicação/notificação 
interna e/ou externa, na vertente processual; 
 

41. 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; 
 

42. 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; 
 

43. Elaborar as peças concursais (p.e. convites, 
cadernos de encargos, programas de 
procedimento) inerentes aos vários tipos de 
procedimentos, previstos no Código dos 
Contratos Públicos; 
 

44. Elaborar as peças concursais relativas à 
contratação em regime de avença, tarefa ou 
consultadoria técnica; 
 

45. Elaborar as peças concursais dos 
procedimentos relativos à alienação de bens 
móveis, através da venda por Hasta Pública, 
no quadro legal aplicável; 
 

46. Controlar os diversos prazos procedimentais: 
 
a. Receção e abertura de propostas; 
b. Esclarecimentos, erros e omissões; 
c.  Receção dos documentos de habilitação; 
d. Audiência prévia; 
e. Publicitação no Diário da República, no JOUE 

e no portal BaseGov. 
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47. Gerir os procedimentos pré-contratuais na 
plataforma eletrónica de contratação pública 
ou através de correio eletrónico; 
 

48. Elaborar e enviar os anúncios a publicar no 
Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia; 
 

49. Verificar o cumprimento das formalidades 
legais quanto às propostas recebidas dos 
diversos procedimentos lançados e preparar 
as mesmas para avaliação do Júri; 
 

50. Verificar a conformidade dos documentos de 
habilitação; 
 

51. Assegurar a tramitação dos procedimentos em 
plataforma eletrónica de contratação pública; 
 

52. Assegurar a elaboração das informações 
sobre diversos assuntos e pareceres jurídicos 
de acordo com as questões suscitadas e 
pedidos de esclarecimento; 
 

53. Assegurar a elaboração das propostas de 
esclarecimento e prestar esclarecimentos aos 
concorrentes; 
 

54. Assegurar a tramitação dos Relatórios 
Preliminares de Análise de Propostas e 
respetivos Relatórios Finais; 
 

55. Analisar os pedidos de cessão da posição 
contratual, e elaborar proposta a submeter ao 
órgão competente para aprovação; 
 

56. Informar as demais Unidades Orgânicas 
aquando da formalização do Contrato; 
 

57. Assegurar o reporte ao Portal BaseGov no 
âmbito da contratação pública, 

 
No âmbito da Elaboração e Avaliação dos 
Contratos: 
 
58. Assegurar a assessoria jurídica no âmbito da 

contratação pública, na fase de formação dos 
Contratos de Aquisição de Bens e Serviços; 
 

59. 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); 
 

60. 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; 
 

61. 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; 
 

62. Assegurar as funções de Oficial Público, no 
âmbito dos contratos ao abrigo da Contratação 
Pública. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que  sejam diretamente interessados;  
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
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necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 
V - Do exercício das competências ora 
delegadas e subdelegadas, deverá ser prestada 
mensalmente a respetiva informação ao 
delegante e subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar, nos termos previstos 
no Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS). 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 442/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133314/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO DE 
CONTABILIDADE E PATRIMÓNIO MUNICIPAL 

(DCPM) 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Técnica Superior Paula Cristina 
Martins Louro, Chefe da Divisão de 
Contabilidade e Património Municipal, as 
seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação 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 pagamento das despesas autorizadas 
ou em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais;  
 

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão. 

 
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. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120. 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão;  
 

3. Assegurar a preparação dos documentos de 
prestação de contas, individuais e 
consolidadas, 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; 
 

4. Assegurar o envio atempado da informação 
económico-financeira às entidades externas, 
solicitando para isso a informação necessária 
aos demais serviços municipais, bem como às 
entidades do setor empresarial local e às 
participadas do Município; 
 

5. Preparar e realizar as tarefas inerentes ao 
fecho de contas semestral e de fim de 
exercício, das contas individuais; 
 

6. Elaborar as demonstrações financeiras do 
Município, de acordo com o sistema 
contabilístico vigente; 
 

7. 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); 
 

8. Proceder à parametrização do Plano de 
Contas Financeiro, validação dos requisitos 
funcionais do sistema informático 
contabilístico, e respetivas integrações 
automáticas dos subsistemas a montante; 
 

9. Coordenar a recolha de informação com 
reflexo contabilístico das diversas Unidades 
Orgânicas: 
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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, rendas, 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. 

 
10. Assegurar as atualizações e o cumprimento do 

Manual de Consolidação; 
 

11. 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; 
 

12. Efetuar os contatos necessários com os 
SIMAR no âmbito do apuramento do Método 
da Equivalência Patrimonial, uma vez que esta 
entidade não integra a consolidação 
financeira; 
 

13. Efetuar o tratamento do método de cálculo de 
apuramento do IVA; 
 

14. Verificar e controlar o processamento da 
documentação necessária à elaboração da 
declaração do IVA, trimestral e anual; 
 

15. Enviar eletronicamente a declaração do IVA; 
 

16. Elaborar e enviar eletronicamente a 
Informação Empresarial Simplificada (IES), em 
articulação com a DGF; 
 

17. Elaborar o inquérito trimestral às despesas 
com o pessoal; 
 

18. Enviar o ficheiro SAF-T e comunicar os 
inventários por via eletrónica à AT; 
 

19. Analisar e registar movimentos contabilísticos 
sem reflexo orçamental; 
 

20.  Analisar e sugerir correções contabilísticas no 
âmbito da contabilidade financeira; 
 

21. Produzir periodicamente e assertivamente 
diversos mapas de análise económico-
financeira; 
 

22. Analisar questões de natureza fiscal e propor 
medidas para sua implementação; 
 

23. Analisar as contas de Gastos e Rendimentos; 
 

24. Efetuar a verificação e cruzamento dos 
balancetes da contabilidade geral/financeira, 
de terceiros e respetivos diários; 
 

25. Manter atualizado o cadastro de cada subsídio 
ao investimento; 
 

26. Proceder ao cálculo e afetação do valor das 
depreciações dos ativos que foram objeto de 
financiamento; 
 

27. Elaborar o mapa final com todos os subsídios 
ao investimento no modelo aprovado; 
 

28. Efetuar a conciliação de contas correntes de 
clientes, fornecedores e outros terceiros; 
 

29. Efetuar mensalmente, a reconciliação 
bancária, confrontando os extratos das contas 
bancárias com os extratos da contabilidade; 
 

30. Efetuar a circularização de saldos das conta 
correntes de clientes, fornecedores, outros 
terceiros, bancos, advogados e juntas de 
freguesia.  

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  45 

 
 
 
 

administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 
V - Do exercício das competências ora 
delegadas e subdelegadas, deverá ser prestada 
mensalmente a respetiva informação ao 
delegante e subdelegante, independentemente do 
dever genérico de informar, nos termos previstos 
no Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS) 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 443/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133346/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA CHEFE DE DIVISÃO DE 

GESTÃO FINANCEIRA (DGF) 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
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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 minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na Iª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário  da República n.º  165/2022Ï Série 11 de 
2022-08-26Ï páginas 226 -- 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Técnica Superior Carla Susana 
Trindade Pinela, Chefe da Divisão de Gestão 
Financeira, as seguintes competências, no âmbito 
da mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
OOC (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão. 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III — Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão; 
 

3. Proceder ao devido registo contabilístico das 
operações de natureza orçamental de receita 
e despesa, assim como os rendimentos e 
despesas inerentes a essas operações, 
garantindo a regularidade das operações, em 
conformidade com a legislação em vigor; 
 

4. Realizar os procedimentos necessários à 
constituição de rendimentos e à arrecadação 
de receitas municipais, sob a sua 
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responsabilidade, verificando o cumprimento 
dos requisitos legais e normas internas;  
 

5. Analisar periodicamente, de modo mensal, 
com o apoio das demais Unidades Orgânicas 
competentes, todos os créditos ao Município; 
 

6. Assegurar a regularidade das operações 
contabilísticas, fazendo cumprir os requisitos 
legais e procedimentos internos para a 
realização da despesa;  
 

7. Proceder ao apuramento dos valores a 
entregar ao Estado e outras entidades, 
decorrentes das obrigações de natureza 
contributiva e fiscal do Município; 
 

8. Assegurar o arquivo dos documentos de 
receita e despesa, em conformidade com as 
normas estabelecidas; 
 

9. 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.;  
 

10. Proceder ao controlo dos fundos disponíveis; 
 

11. 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 contatos telefónicos;  
 

12. Assegurar o registo e movimentação de todos 
os documentos na aplicação informática de 
registo documental; 
 

13. Proceder à análise dos juros de mora 
cobrados pelos fornecedores; 
 

14. Contabilizar e registar as cauções efetuadas 
na forma documental, nomeadamente, as 
prestadas por garantia bancária e seguro 
caução, incluído a libertação das mesmas; 
 

15. Elaborar o plano de pagamentos, exceto de 
fornecedores, assegurando o controlo dos 
pagamentos em atraso de acordo com a 
legislação em vigor;  
 

16. Proceder à análise, preparação da informação, 
tratamento contabilístico e controlo dos 
contratos de "factoring" e acordos de 
pagamento;  

17. Analisar, controlar e verificar processos 
relativos a penhoras, insolvências, 
expropriações, à exceção de penhoras de 
vencimentos; 
 

18. Proceder ao registo contabilístico de todos os 
subsídios e transferências da despesa, em 
conformidade com a legislação em vigor; 
 

19. Participar na instrução de processos de 
despesa sujeitos a visto do Tribunal de 
Contas; 
 

20. Proceder à devida verificação, validação e 
correção dos documentos na aplicação SNC-
AP, em termos de totalidade e exatidão; 
 

21. Participar na elaboração e execução do 
Quadro de Avaliação e Responsabilização 
(QUAR) da respetiva Unidade Orgânica, 
garantindo, também, a prestação de 
informação; 
 

22. Colaborar na prestação de informação, 
visando garantir o controlo de todos os 
pagamentos em atraso; 
 

23. 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. 
 

24. Proceder à classificação e o registo de todos 
os compromissos de todas as despesas, e 
verificar o cumprimento dos requisitos legais e 
internos; 
 

25. 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; 
 

26. Analisar, classificar e registar 
contabilisticamente as receitas municipais, 
incluindo as operações 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' 
 

27. Assegurar o atendimento ao público, telefónico 
e presencial, no âmbito da arrecadação das 
receitas municipais que não sejam 
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responsabilidade dos outros serviços 
emissores de receita; 
 

28. Analisar e verificar todos os documentos de 
receita relativos à receita arrecadada nos 
serviços emissores de receita/postos de 
cobrança; 
 

29. 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;  
 

30. Assegurar o controlo dos recebimentos em 
atraso, emitindo mapa/relatório aos seus 
superiores hierárquicos; 
 

31. Proceder a todos os registos e ao controlo dos 
Fundos de Maneio, em conformidade com o 
Regulamento aprovado; 
 

32. 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; 
 

33. Contabilizar e registar todas as cauções 
prestadas em espécie (dinheiro/cheques) 
através de guia de receita;  
 

34. Verificar todos os processos de despesa para 
pagamento, relativos a transferências, 
subsídios e outros sem faturação associada, 
em conformidade com as normas 
estabelecidas e legislação em vigor; 
 

35. Emitir e conferir todas as ordens de 
pagamento, exceto de fornecedores, em 
conformidade com o plano de pagamentos 
aprovado; 
 

36. Emitir as ordens de pagamento e documentos 
de receita associados ao processamento dos 
vencimentos e proceder à sua conferência; 
 

37. Assegurar o registo e movimentação de todos 
os documentos na aplicação informática de 
registo documental; 
 

38. Emitir e enviar as declarações de IRS para 
efeitos fiscais; 
 

39. Proceder à conferência diária e mensal dos 
mapas de natureza orçamental da receita e da 

despesa, bem como dos mapas emitidos pela 
Tesouraria Municipal  
 

40. Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de receita arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 
 

41. Proceder aos pedidos dos documentos de 
receita entregues no arquivo geral e respetivo 
controlo; 
 

42. Proceder ao arquivo dos documentos de 
receita emitida e arrecadada nos diversos 
serviços emissores de receita, para posterior 
envio ao arquivo geral;  
 

43. Proceder à prestação de contas da 
contabilidade orçamental, apresentando os 
respetivos mapas de suporte, de acordo com a 
respetiva norma aplicável. 
 

44. Registar a faturação em receção e 
conferência, aquando do seu recebimento, em 
conformidade com as normas estabelecidas e 
com a legislação em vigor, 
 

45. Verificar, registar e controlar a faturação de 
todos os empreiteiros, nomeadamente, da 
existência da receção do ativo, bem ou 
serviços por parte da CMLRSL e efetuar as 
diligências necessárias à sua confirmação por 
parte das outras Unidades Orgânicas;  
 

46. Efetuar as devidas correções, decorrentes da 
análise e controlo do registo da faturação; 
 

47. Proceder ao atendimento telefónico e 
presencial dos fornecedores, relativo à 
faturação sob a sua responsabilidade; 
 

48. Analisar e informar relativamente às contas 
correntes de fornecedores, sempre que exista 
essa necessidade; 
 

49. Proceder ao controlo da faturação em receção 
e conferência propondo as necessárias 
medidas de correção; 
 

50. Assegurar o registo e movimentação de todos 
documentos na aplicação informática de 
registo documental; 
 

51. Preparar os processos com faturação 
associada para pagamento, em conformidade 
com as normas estabelecidas e legislação em 
vigor; 
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52. Colaborar no controlo dos pagamentos em 
atraso na parte relativa à faturação de 
fornecedores; 
 

53.  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; 
 

54. Elaborar o plano de pagamentos de 
fornecedores, de acordo com a política de 
pagamentos em vigor; 
 

55. 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; 
 

56. Providenciar e controlar os pedidos dos 
documentos de despesa arquivados para 
consulta de outros serviços e pela auditoria 
interna e externa; 
 

57. Preparar os documentos de despesa para 
posterior envio ao arquivo geral; 
 

58. Proceder ao arquivo dos documentos de 
despesa, físico e digital; 
 

59. Proceder aos pedidos dos documentos de 
despesa entregues no arquivo geral e 
respetivo controlo. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos,  incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas:  
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar; 
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V - Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente a 
respetiva informação ao delegante e subdelegante, 
independentemente do dever genérico de informar, 
nos termos previstos no Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de Loures 
(ROSMLRS) 

   
  VI -  O presente despacho produz efeitos a 26 de 

setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho, 

 
O Presidente da Câmara 

 
(a) Ricardo Leão 

 
 
 

DESPACHO N.º 444/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/133358/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA DIRETORA DO 
DEPARTAMENTO DE OBRAS (DOM) 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de Janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na I. ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro  de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022Ï Série 11 de 
2022-08-26, páginas 226 - 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 

subdelego na Técnica Superior Ana Luísa de 
Melo Ferreira, Diretora do Departamento de 
Obras, as seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento:  
 
I - No âmbito da Contratação e Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento, bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos;  
 

2. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
 

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

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5.  Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA/ decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados;  
 

6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento; 
 

7. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de administração de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e de execução necessários à 
decisão, no âmbito das   competências do 
Departamento, e ainda os necessários à 
execução dos atos do ora delegante e 
subdelegante ou da Câmara Municipal 
nomeadamente: 

 
a. A homologação de autos de consignação de 

empreitadas;  
 

b. A nomeação da direção técnica de fiscalização 
nas empreitadas até ao limite de 100.000,00 
(cem mil euros); 
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c. Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 
empreitadas até ao limite de 100.000,00€ 
(cem mil euros); 
 

d. A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 
 

e. A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 
 

f. A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 
 

g. Aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam nem alteração do preço contratual 
nem dos prazos.  

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120, 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n. 0 35/2014, de 20 de 
junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III — Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor; 
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento; 
 

3. Conceber e propor a implementação de 
estratégias e políticas referentes: 

 
a. à execução de estudos e projetos de 

infraestruturas e equipamentos;  
 

b. à gestão, monitorização e fiscalização das 
obras de construção e reabilitação de 
equipamentos em edifícios municipais exceto 
os edifícios destinados à habitação social, 
 

c. à conservação e manutenção de 
infraestruturas viárias municipais/espaço 
público e edifícios municipais; 
 

d. à construção, reabilitação e beneficiação do 
espaço público e infraestruturas de 
mobilidade; 
 

e. à conceção e implementação de estratégias e 
políticas de mobilidade e transportes à 
execução de levantamentos topográficos;  
 

f. à execução de levantamentos topográficos; 
 

g. à gestão e centralização da contratação das 
empreitadas de obras públicas do Município 
de Loures;  

 
4. Assegurar as funções de Oficial Público, nos 

termos da lei, nas matérias que sejam da sua 
atribuição; 
 

5. 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, 
 

6. Acompanhar todo o ciclo de vida do 
investimento no âmbito das obras municipais 
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(programa preliminar, projeto, revisão, 
procedimento de contratação, 
acompanhamento da obra e entrega ao 
serviço promotor), garantindo os objetivos de 
projeto quanto ao âmbito, prazo e custo e 
assegurando a existência de planeamento das 
atividades devidamente atualizado, em 
articulação com os diversos serviços; 
 

7. 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;  
 

8. Assegurar a adequada articulação das 
atividades das Unidades Orgânicas na sua 
dependência, com as demais Unidades 
Orgânicas que intervenham no espaço 
público;  
 

9. Planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

10. Assegurar a elaboração dos 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 processos pré-contratuais e de 
adjudicação de empreitadas; 
 

11. 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; 
 

12. 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 disposições legais 
aplicáveis em vigor;  
 

13. Assegurar a promoção de todos os 
procedimentos conducentes à prevenção e 
segurança das obras municipais, por 
administração direta e empreitadas; 
 

14. Garantir a celeridade e fluidez de processos e 
comunicação na gestão das ações, realizando 
interface entre as Unidades Orgânicas e 
outros intervenientes participantes ou afetados 
pelo projeto; 
 

15. Desenvolver, em articulação, com o 
Departamento de Administração Geral (DAG) 
a melhoria e modernização dos processos de 
gestão e monitorização de obra do Município; 
 

16. Apoiar as diferentes Unidades Orgânicas na 
elaboração de programas preliminares e 
funcionais para os seus equipamentos; 
 

17. Assegurar a articulação do Município com as 
diferentes entidades intervenientes na área da 
mobilidade, na perspetiva da sua 
intermodalidade;  
 

18. Garantir o apoio técnico e intervenções 
necessárias em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique, em estreita articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil, 
 

19. 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 
agasto, na redação atual.  

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo:  
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  53 

 
 
 
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante e subdelegante nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
V -   Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Obras autorizada a subdelegar as competências 

ora  conferidas, que em cada caso se revelem 
mais adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades  orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º  do 
Anexo I da Lei  n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços   Municipais de Loures (ROSMLRS), 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao delegante e 
subdelegante, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
VI -  O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 

 

DESPACHO N.º 454/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/135529/2022, de 3 de outubro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE DIRETORA 

DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO E 
CONTROLO DE GESTÃO (DFCG), DA 

TÉCNICA SUPERIOR MARIA DO CARMO 
CARRÃO DA GRAÇA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
454/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 455/2022 
 

de 23 de setembro de 2022 
 

(registo E/135552/2022, de 3 de outubro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA DIRETORA DO 

DEPARTAMENTO DE GOVERNAÇÃO E 
TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as minhas competências 
próprias e as que me foram delegadas pela 
Câmara Municipal através da Deliberação n.º 
456/2021, aprovada na 1.ª reunião ordinária 
realizada em de 18 de outubro de 2021, e 
publicitada através do Edital n.º 253/2021 e no 
Loures Municipal, Boletim de Deliberações e 
Despachos, Edição n.º 20, de 18 de outubro de 
2021 e em cumprimento do disposto pelo 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS), publicado no 
Diário da República n.º 165/2022, Série II de 
2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso n.º 
16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Técnica Superior Rute Sofia 
Florêncio Lima de Jesus, Diretora do 
Departamento de Governação e Transferência de 
Competências, as seguintes competências, no 
âmbito do mencionado Departamento: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 

aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120. 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
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1. Autorizar as requisições de transporte à 
Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento;  
 

3. Avaliar de modo regular e consolidado os 
impactos, com o objetivo 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 solução em parceria com o 
Governo Central;  
 

4. Conceber e propor a definição da estratégia 
municipal de médio e longo prazo, no âmbito 
das transferências de competências;  
 

5. 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; 
 

6. 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 Câmara 
Municipal; 
 

7. Apoiar as Direções Municipais a liderar a 
conceção técnica, na definição e na 
implementação de um sistema de informação 
de Governação Global da Câmara Municipal, 
em parceria com todas categorias de unidade 
representativas das competências municipais, 
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, face aos 
objetivo definidos; 
 

8. Acompanhar os projetos e os investimentos de 
impacto estratégico para o desenvolvimento 
do Concelho, juntamente com as demais 
Unidades Orgânicas competentes; 

9. 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; 
 

10. 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; 
 

11. Assegurar a coordenação centralizada da 
execução de relatórios relativos às 
transferências de competências, a elaborar 
pelas respetivas unidades organizacionais 
competentes, que evidenciem, 
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; 
 

12. Representar o Município em todas as 
unidades externas de acompanhamento em 
matéria de descentralização de competências 
da Administração Central no Município. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 
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3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 

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

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante e subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 

V - Fica, ainda, a Diretora do Departamento 
autorizada a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS). 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao delegante e 
subdelegante, independentemente do dever 
genérico de informar. 
 
VI - O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 
 
 
 

DESPACHO N.º 466/2022 
 

de 6 de outubro de 2022 
 

(registo E/138102/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE TOPOGRAFIA (UT), DA TÉCNICA 
SUPERIOR ANA PAULA SILVA ALMEIDA 

 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
466/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
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DESPACHO N.º 459/2022 
 

de 3 de outubro de 2022 
 

(registo E/137906/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 

RECURSOS HUMANOS 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal através do 
Despacho n.º 362/2022 e em cumprimento do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
publicado no Diário da República n.º 165/2022, 
Série II de 2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Técnico Superior CARLOS 
MIGUEL DIAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, as 
seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 
 
I – No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento; 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III — Em matéria de Recrutamento e Gestão de 
Recursos Humanos: 
 
1. Dirigir todas as fases processuais relativas aos 

concursos para contratação dos trabalhadores 

VICE - PRESIDENTE 
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do Município, bem como, para pessoal 
dirigente, de acordo com as orientações 
estabelecidas, à exceção dos seguintes 
despachos: 

 
a) Despacho para abertura dos procedimentos 

concursais; 
 

b) Despacho de constituição e composição dos 
júris dos concursos; 
 

c) Aprovação do programa das provas de 
conhecimentos; 
 

d) Despacho de homologação da ata de 
classificação final. 

 
2. Justificar as faltas dos trabalhadores; 

 
3. Efetuar e conceder a contagem de tempo de 

serviço; 
 

4. Determinar a elaboração do mapa de férias; 
 

5. Realizar o processo de eleição da comissão 
paritária, no âmbito da avaliação de 
desempenho dos trabalhadores; 
 

6.  Verificar os requisitos que permitam o gozo de 
licenças previstas na lei, nomeadamente no 
âmbito da parentalidade, amamentação e da 
assistência a filhos;  
 

7. Autorizar a atribuição do estatuto de 
trabalhador estudante e de bolseiro, e justificar 
faltas e licenças neste âmbito; 
 

8. Praticar todos os atos respeitantes ao regime 
de segurança social; 
 

9. Determinar a retenção da fonte de descontos 
obrigatórios e facultativos sobre remunerações 
dos trabalhadores e proceder ao seu envio 
para as entidades competentes; 
 

10. Praticar todos os atos relativos à aposentação 
dos trabalhadores;  
 

11. Proceder à verificação domiciliária das 
situações de doença; 
 

12. Autorizar a apresentação a Junta Médica para 
efeitos de aposentação; 
 

13. Executar as ações de estágios profissionais, 
curriculares e outras aprovadas pelo 
subdelegante; 

14. Promover a organização e gestão da formação 
interna; 
 

15. Proceder à elaboração da proposta de mapa 
de pessoal e de orçamento de pessoal. 

 
IV — Em matéria de Planeamento da Gestão 
de Recursos Humanos: 
 
1. Assegurar a gestão do Sistema Integrado de 

Gestão e Avaliação do Desempenho na 
Administração Pública (SIADAP), em 
conformidade com os objetivos estratégicos e 
operacionais do Município, garantindo a 
correta aplicação dos respetivos instrumentos; 
 

2. Definir os objetivos de atuação das unidades 
orgânicas que integram o Departamento, 
tendo em conta os objetivos estratégicos 
estabelecidos; 
 

3. Promover a produção de instrumentos de 
suporte à monitorização da atividade, controlo 
orçamental e avaliação do cumprimento de 
objetivos da Unidade Orgânica, 
nomeadamente relatórios, indicadores de 
atividade e níveis de serviço internos e 
externos, na perspetiva de melhoria contínua 
do desempenho; 
 

4. Assegurar a atividade operacional, de acordo 
com as orientações do executivo, participando 
em reuniões periódicas de coordenação e 
articulação com os serviços municipais, em 
prol da cooperação e alinhamento transversal 
à organização; 
 

5. Propor uma estratégia de comunicação interna 
e externa na área de intervenção da Unidade 
Orgânica; 
 

6. Monitorizar, avaliar e divulgar interna e 
regularmente os índices de satisfação relativo 
aos serviços prestados, de modo a que estes 
sejam incorporados nas suas práticas de 
gestão; 
 

7. Elaborar, acompanhar e avaliar os 
instrumentos de gestão estratégica, 
previsional e de contas; 
 

8. Promover e participar em programas e 
iniciativas de modernização, otimização e 
simplificação de processos de trabalho e 
procedimentos, em prol da melhoria contínua 
dos serviços municipais; 
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9. Promover estudos e iniciativas de otimização e 
racionalização de recursos e de 
procedimentos internos de trabalho, numa 
perspetiva de transversalidade, de partilha de 
recursos e de gestão do funcionamento com 
maior eficácia e eficiência; 
 

10. Tratar, analisar e desenvolver indicadores de 
gestão que permitam propor e fundamentar 
ações corretivas e sustentar a decisão, relativa 
a novas políticas de gestão de recursos 
humanos; 
 

11. Promover estudos e iniciativas que contribuam 
para o desenvolvimento da capacidade de 
liderança e do nível de responsabilização, 
participação e motivação dos trabalhadores 
municipais; 
 

12.  Promover medidas de conciliação entre a vida 
profissional, familiar e pessoal, bem como as 
medidas que promovam a igualdade de 
géneros e a não discriminação; 

13. Promover medidas de socialização laboral que 
reforcem a coesão e o espírito de grupo e de 
comunidade profissional, em colaboração com 
outras unidades orgânicas; 
 

14. Promover, entre trabalhadores, espaços de 
debate e reflexão que tenham como objetivo o 
desenvolvimento organizacional; 
 

15. Propor e dinamizar projetos de 
interconhecimento entre serviços reforçando a 
integração profissional dos trabalhadores; 
 

16. Propor e dinamizar projetos que visem 
explorar os talentos criativos dos 
trabalhadores. 

 
V — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 

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

 
1. Autorizar a passagem de certidões ou 

fotocópias, nos termos da lei; 
 

2. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante nos termos da 
lei; 
 

3. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal nos termos do artigo 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo; 
 

4. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante;  

5. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

7. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
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constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar;  

 
VI — Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento.  

 
Fica, ainda, o Diretor do Departamento autorizado 
a subdelegar as competências ora conferidas, 
que em cada caso se revelem mais adequadas, 
nos dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
em conformidade com o disposto no artigo 46.º 
do Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e pelo artigo 16.º do Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

A Vice-Presidente 
 

(a) Sónia Paixão 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 460/2022 
 

de 4 de outubro de 2022 
 

(registo E/137934/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, 

DESPORTO, JUVENTUDE E SAÚDE 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal através do 
Despacho n.º 362/2022 e em cumprimento do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
publicado no Diário da República n.º 165/2022, 
Série II de 2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Técnico Superior Alfredo 
Augusto Batista Santos, Diretor do 
Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e 
Saúde, as seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
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estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III — Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento;  
 

3. Autorizar as requisições à Divisão de 
Atendimento, Informação e Comunicação; 
 

4. Autorizar a utilização dos equipamentos 
municipais geridos pelo Departamento, no 
quadro dos atos normativos em vigor; 
 

5. Propor a isenção dos pagamentos devidos 
pela utilização dos equipamentos das 
respetivas unidades orgânicas; 
 

6. Propor a concessão de licenças, nos termos 
da lei, regulamentos e posturas, nas áreas 
cujas funções lhe estão atribuídas; 
 

7. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 
ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
  
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante nos termos da 
lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
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Municipal nos termos do artigo 55.º do Código 
do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar.  

 
Fica, ainda, o Diretor do Departamento autorizada 
a subdelegar as competências ora conferidas, 
que em cada caso se revelem mais adequadas, 
nos dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
em conformidade com o disposto no artigo 46.º 
do Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e pelo artigo 16.º do Regulamento 

de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

A Vice-Presidente 
 

(a) Sónia Paixão 
 
 
 

DESPACHO N.º 461/2022 
 

de 3 de outubro de 2022 
 

(registo E/137969/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

IGUALDADE E DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal através do 
Despacho n.º 362/2022 e em cumprimento do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
publicado no Diário da República n.º 165/2022, 
Série II de 2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Técnica Superior LÚCIA RAQUEL 
PRIOR DOS SANTOS, Diretora do Departamento 
de Igualdade e Desenvolvimento Social, as 
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seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 
 
I – Em matéria de Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores;  
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar;  
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

Divisão de Gestão de Transportes, no âmbito 
da atividade do Departamento, de acordo com 
as normas em vigor;  
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento.  

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos  procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
  
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados;  
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante nos termos da 
lei; 
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4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55. 0 do 
Código do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante;  
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar; 

  
Fica, ainda, a Diretora do Departamento 
autorizada a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 

dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS). 
 
Do exercício das competências ora delegadas e 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

A Vice-Presidente 
 

(a) Sónia Paixão 
 
 
 

 
 

DESPACHO N.º 431/2022 
 

de 28 de setembro de 2022 
 

(registo E/132816/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE INOVAÇÃO, 

TECNOLOGIA E COMUNICAÇÕES (DITC) 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua 
atual redação, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 362/2022, de 23 de 
setembro, subdelego no licenciado Tiago Araújo 
Guerreiro Teixeira, Chefe da Divisão de 
Inovação, Tecnologia e Comunicações (DITC) as 

VEREADORES 
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seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Divisão: 
 

I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
   
1. Propor a realização da despesa e o tipo de 

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

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA incluído, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou 
decorrentes de outras obrigações municipais 
previamente autorizados;  
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), sem IVA incluído; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DITC. 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional interna, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
III 
 

Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Gestão de Transporte, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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; 
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2. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios 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. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
 
 
 

DESPACHO N.º 432/2022 
 

de 28 de setembro de 2022 
 

(registo E/132838/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

ADMINISTRAÇÃO GERAL (DAG) 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, na sua 
atual redação, e considerando ainda as 
competências que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Senhor Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 362/2022, de 23 de 
setembro, subdelego na licenciada Paula Rita 
Marreiros, Diretora do Departamento de 
Administração Geral, as seguintes competências, 
no âmbito do mencionado Departamento: 
 

I 
 

No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa:  
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1. Propor a realização da despesa e o tipo de 
procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços;  
 

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA incluído, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou 
decorrentes de outras obrigações municipais 
previamente autorizados;  
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000,00 
€ (cinco mil euros), sem IVA incluído; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
DAG. 

 
II 
 

Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
do Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional interna, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
III 
 

Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Gestão de Transporte, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 

IV 
No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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. Promover, perante as entidades competentes, 

designadamente conservatórias do registo 
predial, a realização dos registos nos termos 
da lei; 
 

2. Emitir alvarás exigidos por lei; 
 

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

4. Autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei; 
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5. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

7. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

8. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

10. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

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

 
V 
 

Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Administração Geral autorizada a subdelegar as 
competências ora conferidas, que em cada caso 
se revelem mais adequadas, nos dirigentes das 
respetivas unidades orgânicas, em conformidade 
com o disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua atual redação. 
 

VI 
 

Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
 
 
 

DESPACHO N.º 433/2022 
 

de 28 de setembro de 2022 
 

(registo E/132903/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

PLANEAMENTO URBANO 
 
Tendo em vista conferir maior celeridade e 
eficiência ao funcionamento dos serviços, 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, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, mandada 
aplicar à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro e ainda nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  69 

 
 
 
 

197/99, de 8 de junho, e considerando o disposto 
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei 
n.º 118/2019, de 17 de Setembro e considerando 
ainda as competências que me foram delegadas 
e subdelegadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara através do Despacho n.º 362/2022, de 23 
de setembro, subdelego na licenciada Ângela 
Carvalho Ferreira, Diretora do Departamento de 
Planeamento Urbano, as seguintes 
competências: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 

de Despesa: 
   
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento, no âmbito da execução de 
obras coercivas, até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 
 

2. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
 

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

4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), acrescido de IVA, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou de 
outras obrigações municipais previamente 
autorizadas; 
 

5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), acrescido de IVA; 
 

6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
DPU; 
 

7. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DPU, e ainda os necessários 
à execução dos atos do Presidente ou da 
Câmara Municipal, nomeadamente: 

a) A homologação de autos de consignação de 
empreitadas; 

b) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

c) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

d) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

e) Aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

 
II – Em matéria de Gestão de Recursos 

Humanos do Departamento: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 
 

9. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos. 
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III - No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, 
de 21 de maio e pela Lei n.º 118/2019, de 
17 de setembro: 

 
1. Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação vigente, com exceção da 
matéria de reabilitação urbana; 
 

2. Assegurar os procedimentos inerentes às 
operações de reparcelamento de iniciativa 
municipal e apreciar as operações de 
reparcelamento propostas por particulares e 
assegurar os procedimentos inerentes, 
quando decorrentes de planos municipais ou 
unidades de execução; 
 

3. Promover a elaboração de contratos de 
natureza urbanística, nomeadamente 
contratos de cooperação ou concessão; 
 

4. Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 
os pedidos de substituição de técnicos 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação profissional exigidos pela Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela 
Lei n.º 40/2015, de 1 de Junho, bem como,  os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
IV – No âmbito do Regime Jurídico dos 

Instrumento de Gestão Territorial: 
 
1. Pronunciar-se sobre a compatibilização dos 

Planos Municipais ou intermunicipais com os 
instrumentos de gestão territorial que integram 
os níveis supramunicipais do sistema de 
Gestão Territorial e garantir a articulação com 
os diplomas legais e com a reforma legislativa 
que traduzem as várias politicas com 
incidência no ordenamento do território; 
 

2. Assegurar a elaboração, alterar e rever os 
planos municipais ou intermunicipais, 
designadamente Plano Diretor Municipal, 
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 

bem como elaboração de medidas preventivas 
ou normas provisórias quando se justifique; 
 

3. Elaborar os termos de referência dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território; 
 

4. Propor e executar a delimitação das Unidades 
de Execução; 
 

5. Propor os instrumentos de execução inerentes 
aos Planos; 
 

6. Promover a monitorização e avaliação do 
estado do ordenamento do território; 
 

7. Assegurar o Direito à informação e à 
participação dos cidadãos no âmbito do 
Planeamento e Ordenamento do Território; 
 

8. Elaborar o inventário e criação de base de 
dados do Património previstos no Plano 
Diretor Municipal, abrangendo o estudo de 
imóveis, conjuntos, aglomerados, sua 
envolvente e paisagens e desenvolver 
processos de classificação de imóveis 
patrimonial. 

 
V. No âmbito de legislação de reabilitação 

Urbana: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente, no âmbito dos seguintes 
diplomas legais: 
 
1. As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio, 
relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana, com exceção das ações de 
fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias;  
 

2. Das atribuídas ao Município, no âmbito do 
Decreto-lei 105/2018, de 29 de novembro, em 
função da natureza de cada programa, os 
seguintes poderes: 
 

a) Receção, apreciação e seleção de 
candidaturas; 
 

b) Propor e elaborar a minuta para celebração 
dos contratos, quando não envolvam negócios 
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jurídicos de mútuo ou outras formas de 
atribuição de crédito ou de prestação de 
garantias financeiras; 
 

c) Gestão dos recursos financeiros, incluindo 
recebimentos e pagamentos aos beneficiários 
ou a outras entidades; 
 

d) Acompanhamento da execução do contrato. 
 
3. Definir os procedimentos previstos no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários 
à concretização das estratégias de reabilitação 
urbana definidas. 
 

4. 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; 
 

5. Elaborar e coordenar os projetos, estudos de 
intervenção e programas preliminares, 
transformação, valorização e reabilitação do 
espaço público em todas as suas dimensões, 
nomeadamente, bairros, urbanizações, 
edifícios, espaços de lazer e infraestruturas 
viárias, em articulação com os serviços 
municipais respetivos com a atribuição de 
execução; 
 

6. Dar parecer sobre estudos prévios e projetos 
particulares de reabilitação urbana, ou de 
instituições públicas ou privadas, com 
incidência no espaço público da cidade; 
 

7. Qualificar os projetos de iniciativa particular 
com vista à atribuição de benefícios 
financeiros e fiscais; 
 

8. Preparação de candidaturas com vista à 
regeneração urbana, em articulação com as 
demais unidades orgânicas envolvidas; 
 

9. Assegurar o direito à informação e à 
participação dos cidadãos, no âmbito da 
reabilitação urbana. 

 
VI – No âmbito de legislação específica: 
 
1. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 

atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, no 
âmbito dos seguintes diplomas legais: 
 

a) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro, quanto à mera 
gestão e execução de programas, de âmbito 
nacional e regional, no que se refere à 
reabilitação urbana; 
 

b) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 
24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e pelo Decreto-
Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

 
 
VII - No âmbito do Procedimento 

Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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. Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 
como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 



 

 
N.º 20 

 

 
 

14 de OUTUBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  72 

 
 
 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

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

9. Assegurar o direito à informação de âmbito 
urbanístico, nos termos dos artigos 82.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; 
 

10. Propor a não decisão nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 13.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

11. Assegurar, com caráter transitório e até à 
integral implementação e operacionalização 
de todos os serviços de atendimento e 
informação aos cidadãos de acordo com a 
nova estrutura orgânica municipal em vigor, a 
receção, registo e encaminhamento dos 
pedidos e dos documentos apresentados no 
âmbito do controlo prévio de operações 
urbanísticas, de licenciamento e/ou 

autorizações relativos a matérias atribuídas 
aos respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que se 
revele necessária, no âmbito das 
competências subdelegadas. 

 
VIII – Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 
Fica, ainda, a Diretora do Departamento de 
Planeamento Urbano, autorizada a subdelegar 
as competências ora conferidas, que em cada 
caso se revelem mais adequadas, nos dirigentes 
das respetivas unidades orgânicas, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
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DESPACHO N.º 434/2022 
 

de 28 de setembro de 2022 
 

(registo E/132957/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 

RECONVERSÃO URBANÍSTICA 
 
Tendo em vista conferir maior celeridade e 
eficiência ao funcionamento dos serviços, 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, no n.º 1 do artigo 16.º da Lei n.º 2/2004, de 
15 de janeiro, na sua redação atual, mandada 
aplicar à administração local pela Lei n.º 49/2012, 
de 29 de agosto, alterada pela Lei n.º 114/2017, 
de 29 de dezembro e ainda nos artigos 44.º a 50.º 
do Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro e no n.º 3 do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, e considerando o disposto 
no Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada pelo 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei 
n.º 118/2019, de 17 de Setembro e considerando 
ainda as competências que me foram delegadas 
e subdelegadas pelo Senhor Presidente da 
Câmara através do Despacho n.º 362/2022, de 23 
de setembro, subdelego no licenciado Jorge 
Manuel Garcias e Sousa, Diretor do 
Departamento de Gestão e Reconversão 
Urbanística, as seguintes competências: 
 
 
I - No âmbito da Contratação e da 
Realização de Despesa: 
   
1. Propor a contratação e contração de despesa 

para a realização de empreitadas promovidas 
pelo Departamento, no âmbito da execução de 
obras coercivas, até ao limite de 200.000,00 € 
(duzentos mil euros), bem como praticar todos 
os atos preparatórios e instrumentais inerentes 
à fase de formação e à fase de execução dos 
contratos; 
 

2. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
 

3. Propor o pagamento das despesas 

autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
 

4. Autorizar o pagamento das despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), acrescido de IVA, decorrentes de 
contratos estabelecidos pelo Município ou de 
outras obrigações municipais previamente 
autorizadas; 
 

5. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
empreitada, locação e aquisição de bens 
móveis e aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00 € (cinco mil euros), acrescido de IVA; 
 

6. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
DGRU; 
 

7. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de instrução de procedimentos, 
nomeadamente os de preparação e execução 
necessárias à decisão, no âmbito das 
competências do DGRU, e ainda os 
necessários à execução dos atos do 
Presidente ou da Câmara Municipal, 
nomeadamente: 
 

a) A homologação de autos de consignação de 
empreitadas; 

b) A homologação de autos de suspensão de 
empreitadas; 

c) A homologação de autos de receção de 
empreitadas; 

d) A homologação de autos de vistoria para 
redução de cauções; 

e) Aprovação das modificações aos planos de 
trabalho das empreitadas, desde que não 
envolvam alteração de custos. 

II – Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento: 
 
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; 
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3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 
 

9. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 

 
 
III - No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 
 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 

2. Exercer as competências previstas no n.º 3 do 
artigo 5.º, n.º 9 do artigo 6.º, n.º 2 do artigo 7.º, 
n.º 2 do artigo 8.º, n.ºs 1, 2 e 7 do artigo 11.º, 
n.º 12 do artigo 13.º, n.º 4 do artigo 14.º, artigo 
15.º, n.º 4 do artigo 17.º, n.º 5 e 6 do artigo 
20.º, n.ºs 2 e 6 do artigo 27.º, n.ºs 8 e 9 do 
artigo 35.º, n.º 3 do artigo 44.º, n.ºs 2 e 3 do 
artigo 49.º, n.º 1 do artigo 59.º, n.º 2 do artigo 
64.º, n.º 2 do artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, 
artigo 75.º, n.º 2 do artigo 76.º, n.º 7 do artigo 
77.º, n.º 2 e 5 do artigo 78.º, n.º 1 do artigo 
81.º, do artigo 86.º, n.º 2, 5 e 6 do art. 89º, n.º 
1 do artigo 90.º, artigo 95.º, artigo 96.º, n.º 1 e 
alínea a) do n.º 3 do art. 102º, n.ºs 1, 3 e 6 do 
Art. 102º-A, n.ºs 1 e 3 do Art. 105º, n.ºs 2 e 3 
do art 108º, 108º-B, n.º 1 do artigo 109.º, n.ºs 1 
e 5 do artigo 110.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 117.º e 
artigo 119.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 

de dezembro, na sua redação vigente; 
 

3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no Art. 
65º do RMEU – Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização. 

 
IV – No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro: 
 
1. Realizar vistorias e executar, de forma 

exclusiva ou participada, a atividade 
fiscalizadora atribuída por lei e nos termos por 
esta definida; 
 

2. Exercer as competências previstas no n.º 2 do 
artigo 8.º, artigo 11.º, artigo 13.º, n.º 4 do 
artigo 14.º, artigo 15.º, n.º 5 artigo 20.º, n.º 1 
do artigo 36.º, n.º 2 do artigo 64.º, n.º 2 do 
artigo 65.º, n.º 3 do artigo 66.º, artigo 75.º, 
artigo 76.º, n.º 7 do artigo 77.º, n.º 1 do artigo 
90.º, n.º 1 do artigo 95.º e artigo 96.º do 
Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação anterior ao Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro; 
 

3. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação anterior ao Decreto-Lei 
n.º 136/2014, de 9 de setembro. 

 
V – No âmbito das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal: 
 
1. Assegurar a realização dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas, da 
instrução à emissão dos títulos, 
nomeadamente, de informação prévia, 
licenciamento de operações de loteamento e 
obras de urbanização, no âmbito da 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), e de licenciamento 
condicionado de obras de edificação, 
verificando e assegurando o cumprimento da 
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lei, dos regulamentos e dos instrumentos de 
gestão territorial;  
 

2. Promover e monitorizar a carta das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de forma a 
garantir a sua atualidade e adequação; 
 

3. Promover consultas, nomeadamente, públicas, 
previstas em lei e/ou regulamentos; 
 

4. As estabelecidas na alínea k) do n.º 2 do art.º 
35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na redação em vigor, e no artigo 
52.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, na 
atual redação, de embargar e ordenar a 
demolição de quaisquer obras, construções ou 
edificações, efetuadas por particulares ou 
pessoas coletivas, não licenciadas ou 
autorizadas na AUGI; 
 

5. Promover a elaboração, alteração ou revisão 
do regulamento municipal das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (AUGI), de compensações e 
taxas urbanísticas, monitorizando a sua 
aplicação de modo a garantir a sua atualidade 
e adequação; 
 

6. Promover a elaboração da carta temática das 
Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI) de 
acordo com o disposto na legislação em vigor; 
 

7. Promover, atualizar e monitorizar, a carta das 
Áreas Insuscetíveis de Reconversão 
Urbanística (AIRU), na procura de uma 
estratégia que materialize a reafectação 
destas áreas ao uso previsto no Plano 
Municipal de Ordenamento do Território 
(PMOT); 
 

8. Assegurar a resposta aos vários pedidos, no 
âmbito do direito à informação, de certificação 
no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de 
Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o 
direito à informação. 
 

9. As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal: 

 
a) Propor a delimitação e redelimitação dos 

perímetros das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) e fixar/alterar a modalidade de 
reconversão, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer interessado, nos 

termos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 
1.º e n.º 4 do artigo 8.º; 
 

b) Propor, após prévia audição dos interessados, 
a suspensão da ligação às redes de 
infraestruturas já em funcionamento que 
sirvam as edificações dos proprietários e 
comproprietários que violem o seu dever de 
reconversão, ao abrigo do disposto no n.º 7 do 
artigo 3.º; 
 

c) Efetuar requerimentos de certidão de prédio 
ou prédios em AUGI na Conservatória do 
Registo Predial, nos termos definidos no n.º 3 
do artigo 9.º; 
 

d) Indicar o representante da Câmara nas 
Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do n.º 4 
do artigo 9.º;  
 

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

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

g) Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 
termos definidos no artigo 19.º; 
 

h) Proceder à realização de vistorias, nos termos 
definidos no n.º 1 do artigo 22.º;  
 

i) Designar técnicos, nos termos e nas 
condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º; 
 

j) Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, nos termos do disposto 
no n.º 7 do artigo 24.º; 
 

k) Promover a publicitação das deliberações 
finais sobre o pedido de licenciamento da 
operação de loteamento, nos termos previstos 
no artigo 28.º; 
 

l) Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 
artigo 29.º; 
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m) Promover, em caso de reconversão de 
iniciativa Municipal, 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, nos termos referidos nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 32.º; 
 

n) 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, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 32.º. 
 

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

p) Emitir parecer sobre a constituição de 
compropriedade ou a ampliação do número de 
compartes de prédios rústicos, ao abrigo do 
artigo 54.º. 
 

q) Participar ao Ministério Público os atos ou 
negócios jurídicos celebrados em violação do 
disposto no n.º 1 do artigo 54.º, ou promover a 
respetiva declaração judicial, nos termos do 
n.º 4 da citada disposição legal; 

 
10. As atribuídas pelo Regulamento Municipal 

para Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pelo 
Regulamento n.º 593/2011, de 7 de 
novembro: 
 

a) Praticar todos os atos instrutórios necessários 
ao exercício de competências previstas no 
RMAUGI ou deliberação municipal. 
 

b) 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 Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
ao abrigo do artigo 5.º; 
 

c) Emitir parecer no âmbito dos pedidos de 
ligação às redes de infraestruturas, 
designadamente, água, esgoto e eletricidade, 
das edificações sitas em Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), que ainda não 
disponham de instrumento de reconversão 

eficaz, concedidas a título precário, nos termos 
do artigo 27.º; 
 

d) Propor a autorização de funcionamento para 
atividades económicas em edificações sitas 
em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
que ainda não disponham de instrumento de 
reconversão eficaz, concedidas a título 
precário, ao abrigo do artigo 28.º. 

 
VI – No âmbito de legislação específica: 
 
1. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 

atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, bem 
como exercer as competências delegadas e 
subdelegadas no ora subdelegante, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 
 

a) Regulamento de Obras e Trabalhos na Via 
Pública relativo à construção, instalação, uso 
e conservação de infraestruturas no Município 
de Loures, publicado no Diário da República, 
2.ª série, n.º 45, de 5 de março de 2013, na 
parte referente ao urbanismo; 
 

b) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime 
Jurídico da Segurança Contra Incêndios em 
Edifícios; 
 

c) Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico da Instalação, 
Exploração e Funcionamento dos 
Empreendimentos Turísticos, com as 
alterações introduzidas pelos Decretos-Leis n.º 
228/2009, de 14 de setembro, n.º 15/2014, de 
23 de janeiro, n.º 128/2014, de 29 de agosto e 
n.º 186/2015, de 3 de setembro, bem como as 
atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 128/2014, de 
29 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
63/2015, de 23 de abril, e Decreto-Lei n.º 
62/2018, de 22 de Agosto, que aprovou o 
Regime Jurídico da Exploração dos 
Estabelecimentos de Alojamento Local; 
 

d) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 80/2017, de 
30 de junho, que implementa as medidas 
“simplex + Licenciamentos Turísticos + 
simples”. 
 

e) As atribuídas pelo Anexo do Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
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Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJAEACSR), no 
que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística; 
 

f) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Leis n.º 183/2009, de 10 de agosto e 
n.º 73/2011, de 17 de junho, pela Lei n.º 82-
D/2014, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2015, de 15 de junho, pela Lei n.º 7-
A/2016, de 30 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de novembro, pelo Decreto-Lei 
152-B/2017, de 11 de dezembro e pela Lei n.º 
71/2018 que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico; 
 

g) Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 4 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 
95/2019, de 18 de julho que aprovou o 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, 
vias públicas e edifícios habitacionais; 
 

h) Decreto-Lei n.º 118/2013, de 20 de agosto, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 68-A/2015, de 
30 de abril e n.º 194/2015, de 14 de setembro, 
Decreto-Lei n.º 251/2015, de 25 de novembro, 
da Lei n.º 52/2018, de 20 de agosto, e pelo 
Decreto-Lei n.º 95/2019, de 18 de julho, que 
aprovou o Sistema de Certificação Energética 
de Edifícios, o Regulamento de Desempenho 
Energético dos Edifícios de Habitação e o 
Regulamento de Desempenho Energético 
dos Edifícios de Comércio e Serviços; 
 

i) Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 141/2009, de 
16 de junho, n.º 268/2009, de 29 de setembro, 
n.º 48/2011, de 1 de abril e pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de 
técnicos para integrar a comissão de vistorias, 
com exceção do licenciamento da instalação 
de recintos itinerantes e improvisados; 
 

j) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
retificado pela Declaração de retificação n.º 

18/2007, de 16 de março e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 
1 de agosto, que aprovou o Regulamento 
Geral do Ruído, designadamente emitir, no 
âmbito das competências do Departamento, a 
Licença Especial de Ruído prevista no artigo 
15.º; 
 

k) Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 73/2015, de 11 
de maio, Decreto-Lei n.º 39/2018 e Decreto-
Lei n.º 20/2019, de 30 de janeiro e Portaria n.º 
279/2015, de 14 de setembro, que cria e 
regem o Sistema de Indústria Responsável; 
 

l) Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 
com a redação conferida pela Lei n.º 65/2013, 
de 27 de agosto, que estabelece o Regime de 
Manutenção e Inspeção de Ascensores, 
Monta Cargas, Escadas Mecânicas e 
Tapetes Rolantes; 
 

m) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 
pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro, 
Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto e 
Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que simplifica 
o regime de acesso e “Licenciamento Zero”, 
no que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística; 
 

n) Decreto-Lei n.º 48/96, 15 de maio, na redação 
dada pelo decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, e Lei n.º 15/2018, de 27 de março, 
relativo aos horários de funcionamento;  

 
2. Dirigir o procedimento e a prática de todos os 

atos instrutórios e necessários ao exercício 
das competências da unidade orgânica, no 
âmbito dos seguintes diplomas legais: 
 

a) Decreto-Lei n.º 307/2009, de 23 de outubro, 
com as alterações introduzidas pela Lei n.º 
32/2012, de 14 de agosto, pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 9 de setembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 88/2017, de 27 de julho e Decreto-Lei n.º 
66/2019, de 21 de maio, relativo ao Regime 
Jurídico da Reabilitação Urbana, incluindo 
assegurar e efetuar as ações de fiscalização e 
inspeção, bem como as vistorias, no âmbito 
deste regime legal; 
 

b) As atribuídas no âmbito do Decreto-Lei n.º 
105/2018, de 29 de novembro, quanto à mera 
gestão e execução de programas, de âmbito 
nacional e regional, no que se refere à 
reabilitação urbana; 
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c) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 

relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de 
estabelecimentos e explorações de 
atividades industriais, pecuárias, de 
operações de gestão de resíduos e de 
explorações de pedreiras incompatíveis 
com instrumentos de gestão territorial e ou 
condicionantes ao uso do solo; 
 

d) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 389/2007, de 
30 de novembro, n.º 31/2008, de 25 de 
fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de outubro, n.º 
217/2012, de 9 de outubro e pela Lei n.º 
15/2015, de 16 de fevereiro, que estabelece 
os procedimentos e define as competências 
para efeitos de Licenciamento e Fiscalização 
de Instalações de Armazenamento de 
Produtos de Petróleo e Instalações de 
Postos de Abastecimento de Combustíveis; 
 

e) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 
24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e pelo Decreto-
Lei 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental. 

 
3. Aprovar os pedidos de substituição de 

técnicos apresentados em processos de 
urbanismo, em conformidade com os 
requisitos de qualificação profissional exigidos 
pela Lei n.º 31/2009, de 3 de julho, na redação 
dada pela Lei n.º 40/2015, de 1 de junho. 

 
 
VII - No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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. Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 
como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias, nos termos da lei;  
 

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar; 
 

9. Assegurar o direito à informação de âmbito 
urbanístico, nos termos dos artigos 82.º e 
seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo; 
 

10. Propor a não decisão nos termos do disposto 
no n.º 2 do artigo 13.º do Código do 
Procedimento Administrativo; 
 

11. Assegurar, com caráter transitório e até à 
integral implementação e operacionalização 
de todos os serviços de atendimento e 
informação aos cidadãos de acordo com a 
nova estrutura orgânica municipal em vigor, a 
receção, registo e encaminhamento dos 
pedidos e dos documentos apresentados no 
âmbito do controlo prévio de operações 
urbanísticas, de licenciamento e/ou 
autorizações relativos a matérias atribuídas 
aos respetivos serviços que integram o 
Departamento de Planeamento e Gestão 
Urbanística, incluindo a prestação de 
atendimento aos munícipes e cidadãos que se 
revele necessária, no âmbito das 
competências subdelegadas. 

 
VIII – Outras áreas de atividade: 
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Transportes e Oficinas, no âmbito da atividade 
do Departamento, de acordo com as normas em 
vigor. 
 
Fica, ainda, o Diretor do Departamento de 
Gestão e Reconversão Urbanística, autorizado 
a subdelegar as competências ora conferidas, 
que em cada caso se revelem mais adequadas, 
nos dirigentes das respetivas unidades orgânicas, 
em conformidade com o disposto no artigo 46.º 
do Código do Procedimento Administrativo e nos 
termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro. 
 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 

Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
 
 
 

DESPACHO N.º 435/2022 
 

de 27 de setembro de 2022 
 

(registo E/133057/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 
551/2021, subdelego na licenciada Silvia 
Mendes dos Santos, Chefe da Divisão de 
Turismo, as seguintes competências, no âmbito 
da respetiva Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
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de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DT. 

 
II - No âmbito da Gestão de Recursos 
Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas dos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 

III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes ao 

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

2. Promover o turismo ao serviço do 
desenvolvimento do Concelho; 
 

3. Desenvolver uma política municipal de 
turismo; 
 

4. Assegurar a divulgação das potencialidades 
turísticas do Concelho; 
 

5. Promover a realização de eventos 
relacionados com atividades de interesse 
turístico; 
 

6. Divulgar o Turismo de Loures; 
 

7. Organizar e promover eventos procurando 
sinergias e parcerias externas; 
 

8. Articulação com o setor empresarial no âmbito 
da promoção turística; 
 

9. Promoção de visitas de familiarização a 
operadores e agentes. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
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competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do procedimento Administrativo; 
 

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

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

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

Este despacho produz efeitos a 27 de Setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Vasco Touguinha 
 
 
 

DESPACHO N.º 436/2022 
 

de 27 de setembro de 2022 
 

(registo E/133087/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL E BIBLIOTECAS 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 
551/2021, subdelego na licenciado Luís Filipe 
Reis Santos, Chefe da Divisão do Património 
Cultural e Bibliotecas, as seguintes competências, 
no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
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estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DPCB. 

 
II - No âmbito da Gestão de Recursos 
Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas dos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes ao 

Departamento de Logística, Transportes e 
Oficina, no âmbito da atividade da Divisão do 
Património Cultural e Bibliotecas, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

2. Autorizar a utilização dos equipamentos 
municipais geridos pela Divisão do Património 
Cultural e Bibliotecas, no quadro dos atos 
normativos em vigor;  
 

3. Propor a isenção dos pagamentos devidos 
pela utilização dos equipamentos das 
respetivas unidades orgânicas; 
 

4. Gerir a rede de bibliotecas municipais e 
assegurar o acesso à leitura, informação e 
conhecimento, zelando pela ajustada 
rentabilização de recursos humanos e 
materiais; 
 

5. Gerir a rede de museus municipais, rotas 
históricas e de turismo cultural e outros 
espaços museológicos e de interpretação, 
zelando pela ajustada rentabilização de 
recursos humanos e materiais; 
 

6. Garantir o funcionamento dos serviços e 
espaços referentes aos equipamentos 
culturais municipais, nomeadamente as 
bibliotecas e museus municipais; 
 

7. Assegurar a emissão de pareceres visando a 
preservação e valorização de monumentos e 
sítios arqueológicos; 
 

8. Garantir o cumprimento de normas e medidas 
legalmente previstas e emitir pareceres 
visando a preservação e valorização de 
monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos 
e arquitetónicos; 
 

9. Assegurar a concessão e dinamização de 
ações de diversa índole que visem o 
incremento de projetos no âmbito da 
interculturalidade. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
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responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do procedimento Administrativo; 
 

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

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 

Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Concelho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 27 de Setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Vasco Touguinha 
 
 
 

DESPACHO N.º 445/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133363/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE ENERGIA E 

SUSTENTABILIDADE (DES) 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara Municipal através do 
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Despacho n.º 362/2022 e em cumprimento do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
publicado no Diário da República n.º 165/2022, 
Série II de 2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), subdelego, na 
Técnica Superior Ana João dos Santos 
Gaiolas, Chefe da Divisão de Energia e 
Sustentabilidade (DES), as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação 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; 
 

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão. 

 
 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos da Divisão:  
 
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; 
 
1. 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; 
 

2. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

3. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120. 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

4. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

5. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

6. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

7. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

8. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 
 

III— Outras áreas de atividade 
 
1. Autorizar as requisições de transporte à 

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

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão; 
 

3. Propor e implementar as medidas de 
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; 
 

4. Apoiar o Executivo, de forma técnica, na 
conceção e implementação de estratégias e 
políticas referentes a sustentabilidade, energia 
e clima; 
 

5. 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; 
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6. Assegurar o cumprimento dos compromissos 
nacionais e internacionais assumidos pelo 
Município, no que concerne às áreas do 
ambiente, energia e alterações climáticas, 
entre outros; 
 

7. Promover a centralização e especialização de 
competências e responsabilidades 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), para pensar e defenderem-se os 
direitos e interesses de todas as Pessoas do 
Concelho de Loures; 
 

8. Propor e colaborar na realização de estudos, 
diretrizes e normas regulamentares que 
suportem a atuação do Município em matéria 
de resiliência, ambiente, eficiência energética 
e alterações climáticas; 
 

9. Desenvolver, acompanhar e avaliar as 
Estratégias e Planos Municipais no âmbito da 
Sustentabilidade Ambiental, designadamente: 
 

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 
Orgânicas 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 
encaminhamento 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. 
 

10. Implementar um modelo de gestão de dados e 
produção de informação de suporte à decisão, 
que permita a análise de indicadores de 
gestão e monitorização da sustentabilidade 
ambiental; 
 

11. 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; 
 

12. Promover ações no âmbito do controlo da 
poluição atmosférica em parceria com outras 
entidades internas ou externas, e de 
monitorização da qualidade do ar interior de 
edifícios municipais; 
 

13. Dinamizar, em estreita articulação com as 
demais Unidades Orgânicas, a adoção de 
tecnologias, processos inovadores e melhores 
práticas no âmbito da gestão inteligente do 
território, associados à sustentabilidade dos 
recursos naturais; 

14. 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; 
 

15. 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; 
 

16. Colaborar na pesquisa de parcerias com o 
objetivo de reduzir a fatura energética e o 
conforto térmico junto de empresas e 
particulares; 
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17. Assegurar a certificação energética dos 
edifícios municipais, em articulação com as 
demais Unidades Orgânicas; 
 

18. 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; 
 

19. Colaborar na promoção de políticas de 
mobilidade suave com as demais Unidades 
Orgânicas; 
 

20. 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; 
 

21. 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; 
 

22. Assegurar a existência, implementação e 
monitorização de um Programa Estratégico de 
Educação e Sensibilização Ambiental, que: 
 

i) Contribua para o incremento da resiliência e 
da consciência ambiental e energética da 
comunidade educativa e da população em 
geral, nos eixos da Economia Circular, de 
Descarbonização da Sociedade e de 
Valorização do Território; 
 

ii) Potencie os recursos e permite criar sinergias 
entre as parcerias e as dinâmicas que existem 
no território e nas comunidades; 
 

iii) Envolva ativamente a população na 
concretização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), dos 
valores éticos subjacentes à forma como se 
relacionam com o ambiente; 
 

iv) Coopere 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 intervenção conexas como a saúde, 
a economia, inovação, cidadania, entre outras; 
 

v) Promova projetos de educação e 
sensibilização para o desenvolvimento 
sustentável, junto e com a comunidade 
educativa e população em geral. 
 

23. 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 envolvimento da população em 
geral; 
 

24. Dinamizar atividades nos Parques da Estrutura 
Verde de Gestão Municipal, com o 
desenvolvimento de uma programação regular 
de Educação para o Desenvolvimento 
Sustentável (EDS), potenciando os diversos 
recursos aí disponíveis; 
 

25. Articular com as demais Unidades Orgânicas 
competentes, a realização de eventos e 
programação nos Parques da Estrutura Verde 
de Gestão Municipal; 
 

26. 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; 
 

27. Colaborar no desenvolvimento de medidas de 
melhoria da eficiência energética e ambiental 
da frota municipal, conjuntamente com a 
Divisão de Gestão de Transportes (DGT); 

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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: 
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1. Informar os particulares, sempre que o 
requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados;  
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante nos termos da 
lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do Código 
do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências subdelegadas, 
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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres 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, nos termos previstos no Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 
26 de setembro de 2022, considerando-se 
ratificados ou confirmados todos os atos que 
tenham sido praticados desde aquela data e cuja 
regularidade dependa da conformidade com o 
disposto no presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
 
 
 

DESPACHO N.º 456/2022 
 

de 30 de setembro de 2022 
 

(registo E/136606/2022, de 4 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE MODERNIZAÇÃO E 

ADMINISTRAÇÃO GERAL 
 
 
Considerando:   
 
− Que nos termos do artigo 15.º, alínea c) do 

Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
Entidades Intermunicipais, aprovado pela Lei 
n.º 73/2013, de 03 de setembro, na sua 
redação atual, conjugado com o artigo 12.º, n.º 
2 do Regime Geral das Taxas das Autarquias 
Locais, aprovado pela Lei n.º 53-E/2006, de 29 
de dezembro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro e 
pela Lei n.º 117/2009, de 29 de dezembro, o 
artigo 1.º, n.º 3 da Lei Geral Tributária, 
aprovada pelo Decreto-Lei n.º 398/98, de 17 
de dezembro, na sua redação vigente e o 
artigo 7.º, n.º 2 do preâmbulo e artigos 148.º a 
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150.º do Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de 
outubro, na sua atual redação, que aprovou o 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário, os municípios podem proceder à 
cobrança coerciva de impostos e outros 
tributos a cuja receita tenham direito através 
de processo de execução fiscal, sendo que em 
caso de tributos administrados por autarquias 
locais as competências atribuídas no referido 
Código de Procedimento e de Processo 
Tributário a órgãos periféricos e ao dirigente 
máximo do serviço ou a órgãos executivos da 
administração tributária locais serão exercidas, 
nos termos da lei, respetivamente, pela 
Autarquia e Presidente da Autarquia; 
 

− As competências, em matéria de cobrança 
coerciva, que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal, através do Despacho n.º 362/2022, 
de 23 de setembro de 2022, Ponto III, n.º 2.4, 
alínea b); 
 

− O objetivo de garantir a adequada gestão 
municipal e a eficácia do funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade 
na tomada das decisões;  

− O disposto no artigo 8.º do Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de 
Loures, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 165, de 26 de agosto de 2022 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), 
relativamente aos princípios gerais de 
organização administrativa municipal 

 
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 ainda nos termos dos artigos 
44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, subdelego no  Sr. Chefe 
da Divisão de Modernização e Administração 
Geral, Nelson Filipe Joaquim Nunes, as 
competências para, no âmbito dos procedimentos 
de cobrança coerciva e execução fiscal de 
receitas da competência do Município, praticar 
todos os atos necessários à tomada de decisão 
pelo órgão competente, designadamente atos 
instrutórios, nomeação de instrutor, realização de 
notificações, expedição de cartas precatórias, 
bem como todas as diligências inerentes à rápida 
conclusão dos processos e todos os atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência ora 
delegada e subdelegada. 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente informação. 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nuno Dias 
 
 
 

DESPACHO N.º 457/2022 
 

de 27 de setembro de 2022 
 

(registo E/136728/2022, de 4 de outubro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA COMANDANTE DO 
SERVIÇO DA POLÍCIA MUNICIPAL DE 

LOURES 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído do 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro e no n.º 3 
do artigo 29.º do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e considerando ainda as competências que 
me foram delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara através do Despacho n.º 
362/2022, de 26 de setembro, delego e 
subdelego na Comissária Luísa Irene Pragosa 
Monteiro, Comandante do Serviço da Polícia 
Municipal de Loures, as seguintes competências, 
no âmbito do mencionado Serviço Municipal: 
 
I – No âmbito da contratação e da realização 
de despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
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2. Propor o pagamento de despesas autorizadas 
ou em cumprimento de contratos ou de outras 
obrigações municipais; 
 

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contratação de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar requisições internas no âmbito do 
SPML. 

 
II – Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos: 
  
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e a salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

2. Exercer as competências que o Código da 
Estrada, aprovado pelo Decreto-Lei nº 114/94, 
de 3 de maio, na sua redação atual, e 
legislação complementar estatui quanto à 
fiscalização e cumprimento das suas 
disposições, bem como no que respeita ao 
procedimento de remoção de veículos 
indevida ou abusivamente estacionados, nas 
vias sob jurisdição municipal. Exercer ainda as 
competências no âmbito do Decreto-lei n.º 
107/2018, de 29 de novembro, quanto à 
regulação e fiscalização em matéria de 
estacionamento nas vias e espaços públicos 
dentro das localidades, para além das 
destinadas a parques e zonas de 
estacionamento, quer fora das localidades, 
que estejam sobre jurisdição municipal; 
 

3.  Exercer as competências de fiscalização que, 
nos termos legais e regulamentares, sejam 
atribuídas à Câmara Municipal e ao 
Presidente, no âmbito das atribuições do 
Serviço, nomeadamente na área do 
urbanismo, com ressalva das competências 
atribuídas à Divisão de Fiscalização Técnica 
Urbanística e Obras Coercivas, ou a outros 
serviços municipais;  
 

4. Exercer as competências no âmbito do 
Decreto – Lei n.º 105/2015, de 25 de agosto, 
que aprova o Regime Jurídico da Atividade de 
Guarda Noturno; 
 

5. Exercer a fiscalização do exercício de 
atividades ruidosas de caráter temporário ou 
provenientes de eventos de diversão e 
desportivos, da competência da Câmara 
Municipal; 
 

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

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

8. Praticar todos os atos subsequentes à decisão 
dos processos de contraordenação, 
nomeadamente o envio para o Ministério 
Público junto do tribunal territorialmente 
competente; 
 

9. Colaborar com as autoridades administrativas 
que o solicitem, ordenando a realização das 
diligências requeridas. 
 

10. 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. 

 
IV – No âmbito do Processo 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 a tomada de 
todas as medidas com vista à rápida conclusão 
dos procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aquela cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

 
V – Fica, ainda, a Comandante do Serviço da 
Polícia Municipal de Loures, autorizada a 
subdelegar as competências ora conferidas, que 
em cada caso se revelem mais adequadas, nos 
dirigentes das respetivas unidades orgânicas, em 
conformidade com o disposto no artigo 46.º do 
Código do Procedimento Administrativo e nos 
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termos e dentro dos limites estabelecidos no 
artigo 38.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro. 
 
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 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

A Vereadora 
 

(a) Paula Magalhães 
 
 
 

DESPACHO N.º 462/2022 
 

de 27 de setembro de 2022 
 

(registo E/137994/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE TURISMO 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 
362/2022, subdelego na licenciada Silvia 
Mendes dos Santos, Chefe da Divisão de 
Turismo, as seguintes competências, no âmbito 
da respetiva Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 
 

1. Propor a escolha de procedimentos de 
formação de contratos de locação e aquisição 
de bens móveis e aquisição de serviços; 
 

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DT. 

 
II - No âmbito da Gestão de Recursos 
Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas dos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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; 
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6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes ao 

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

2. Promover o turismo ao serviço do 
desenvolvimento do Concelho; 
 

3. Desenvolver uma política municipal de 
turismo; 
 

4. Assegurar a divulgação das potencialidades 
turísticas do Concelho; 
 

5. Promover a realização de eventos 
relacionados com atividades de interesse 
turístico; 
 

6. Divulgar o Turismo de Loures; 
 

7. Organizar e promover eventos procurando 
sinergias e parcerias externas; 
 

8. Articulação com o setor empresarial no âmbito 
da promoção turística; 
 

9. Promoção de visitas de familiarização a 
operadores e agentes. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 

como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do procedimento Administrativo; 
 

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

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 27 de Setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
O presente despacho revoga o meu Despacho nº 
435/2022. 
 

O Vereador 
 

(a) Vasco Touguinha 
 
 
 

DESPACHO N.º 463/2022 
 

de 27 de setembro de 2022 
 

(registo E/138009/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DE DIVISÃO DO PATRIMÓNIO 

CULTURAL E BIBLIOTECAS 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 
362/2022, subdelego no Mestre Luís Filipe Reis 

Santos, Chefe da Divisão do Património Cultural 
e Bibliotecas, as seguintes competências, no 
âmbito da respetiva Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DPCB. 

 
II - No âmbito da Gestão de Recursos 
Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas dos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
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o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Logística, Transportes e Oficinas, ao 
Departamento de Marca, Atendimento e 
Comunicação, à Unidade de Protocolos e 
Relações Institucionais, à Divisão de 
Segurança e Saúde no Trabalho, à Unidade 
de Gestão de Refeitórios e pedidos de 
assistência ao Departamento de Obras 
Municipais, no âmbito da atividade da Divisão 
do Património Cultural e Bibliotecas, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

2. Autorizar a utilização dos equipamentos 
municipais geridos pela Divisão do Património 
Cultural e Bibliotecas, no quadro dos atos 
normativos em vigor;  
 

3. Propor a isenção dos pagamentos devidos 
pela utilização dos equipamentos das 
respetivas unidades orgânicas; 
 

4. Gerir a rede de bibliotecas municipais e 
assegurar o acesso à leitura, informação e 
conhecimento, zelando pela ajustada 
rentabilização de recursos humanos e 
materiais; 
 

5. Gerir a rede de museus municipais, rotas 
históricas e de turismo cultural e outros 
espaços museológicos e de interpretação, 
zelando pela ajustada rentabilização de 
recursos humanos e materiais; 
 

6. Garantir o funcionamento dos serviços e 
espaços referentes aos equipamentos 

culturais municipais, nomeadamente as 
bibliotecas e museus municipais; 
 

7. Assegurar a emissão de pareceres visando a 
preservação e valorização de monumentos e 
sítios arqueológicos; 
 

8. Garantir o cumprimento de normas e medidas 
legalmente previstas e emitir pareceres 
visando a preservação e valorização de 
monumentos, conjuntos e sítios arqueológicos 
e arquitetónicos; 
 

9. Assegurar a concessão e dinamização de 
ações de diversa índole que visem o 
incremento de projetos no âmbito da 
interculturalidade. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do delegante/subdelegante; 
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6. Autorizar a restituição aos interessados de 

documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 27 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
O presente despacho revoga o meu Despacho nº 
436/2022. 
 

O Vereador 
 

(a) Vasco Touguinha 
 
 
 

DESPACHO N.º 464/2022 
 

de 30 de setembro de 2022 
 

(registo E/138031/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE ECONOMIA E 

INOVAÇÃO 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando as competências que me foram 
delegadas e subdelegadas pelo Senhor 
Presidente da Câmara, através do Despacho n.º 
362/2022, subdelego no licenciado Luís 
Fernando Marques Charneira, Chefe da Divisão 
da Divisão de Economia e Inovação, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 
 
I - No âmbito da Contratação e da Realização 
de Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

4. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação e aquisição de bens móveis e 
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aquisição de serviços até ao valor de 
5.000,00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DEI. 

II - No âmbito da Gestão de Recursos 
Humanos: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas dos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
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 instalação de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Propor a participação em formação interna, de 
acordo com os critérios definidos. 

 
III – Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes ao 

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

2.  Promover e acompanhar projetos 
estruturantes para o desenvolvimento da 
economia local; 
 

3. Desenvolver parcerias com entidades públicas 
e privadas para a dinamização e captação do 
investimento; 
 

4. Acompanhamento dos processos de 
licenciamento; 
 

5. Assegurar o acompanhamento técnico em 
áreas de (re)inserção no mercado de trabalho, 
procura do primeiro emprego, e criação do 
próprio emprego; 
 

6. 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; 
 

7. Apoiar e desenvolver processos de inovação 
nas empresas, promovendo parcerias para a 
inovação; 
 

8. Dinamizar a integração do tecido empresarial 
em redes de cooperação, organizando 
iniciativas de promoção empresarial e 
internacionalização; 
 

9. Produzir informação socioeconómica e 
análises estatísticas; 
 

10. Assegurar a constante atualização do cadastro 
das atividades económicas do concelho; 
 

11. Mediar e conciliar litígios entre consumidores e 
fornecedores; 
 

12. Promover ações na área da defesa do 
consumidor e apoiar famílias endividadas; 
 

13. Angariar patrocínios para apoio a iniciativas e 
projetos municipais. 

 
IV – No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
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a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do delegante/subdelegante, nos 
termos da lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
Municipal, nos termos do artigo 55.º do Código 
do procedimento Administrativo; 
 

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

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

  
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
de Municípios Portugueses e, nas Áreas 

Metropolitanas, ao Presidente do Concelho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 01 de outubro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 

 
O Vereador 

 
(a) Nélson Batista 

 
 
 

DESPACHO N.º 465/2022 
 

de 4 de outubro de 2022 
 

(registo E/138073/2022, de 7 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

AMBIENTE 
 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as que me foram delegadas e 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
através do Despacho n.º 362/2022 e em 
cumprimento do disposto pelo Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de Loures 
(ROSMLRS), publicado no Diário da República 
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n.º 165/2022, Série II de 2022-08-26, páginas 226 
– 372 (Aviso n.º 16712/2022, de 26 de agosto), 
subdelego na Técnica Superior Madalena do 
Rosário Manso Henriques da Rosa Neves, 
Diretora do Departamento de Ambiente, as 
seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 
 
I - No âmbito da Contratação e Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar a realização de despesas e a 
escolha do procedimento de contrato de 
locação, aquisição de bens móveis e aquisição 
de serviços, até ao valor de 5.000,00€ (cinco 
mil euros), sem IVA; 
 

4. Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00€ (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados; 
 

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

 
II — Em matéria de Gestão de Recursos 
Humanos do Departamento:  
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo pelo regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

4. Autorizar, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120. 0 da LGTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa; 
 

9. Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos. 

 
III— Outras áreas de atividade: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

Divisão de Gestão de Transportes (DGT), no 
âmbito da atividade da unidade orgânica, de 
acordo com as normas em vigor; 
 

2. Gerir as instalações e os equipamentos afetos 
à unidade orgânica;  
 

3. Conceber e propor a implementação das 
políticas e estratégias e assegurar os 
procedimentos referentes à limpeza das vias e 
outros espaços públicos sob gestão municipal, 
à gestão dos Cemitérios e Crematórios 
Municipais, à gestão das intervenções em 
linhas de água, desmatação, 
desassoreamento, limpeza, recolha de 
resíduos em domínio público hídrico, à 
implementação da estrutura verde municipal, à 
gestão dos parques e floresta, e a defesa 
contra incêndios, bem como à gestão do 
gabinete técnico florestal; 
 

4. Assegurar a concretização das políticas e 
estratégias estabelecidas para a gestão, 
manutenção, conservação e criação de 
espaços verdes e parques municipais; 
 

5. Proceder à análise, definir e assegurar 
medidas incrementadoras da cremação, bem 
como propor a ampliação e/ou construção de 
outras infraestruturas cemiteriais; 
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6. 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; 
 

7. Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços 
prestados em regime de outsourcing, sob a 
sua competência; 
 

8. Garantir o apoio técnico e intervenções 
necessárias em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique, em estreita articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

9. Atuar em situações de emergência e de risco 
para a saúde pública em estreita cooperação 
com a Autoridade de Saúde; 
 

10. Programar, organizar e executar a gestão 
integrada das linhas de água garantindo, o 
escoamento 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; 
 

11. Desenvolver estudos e projetos, respetivo 
planeamento e programação, de valorização 
ambiental e paisagística de linhas de água e 
litoral ribeirinho; 
 

12. 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; 
 

13. Executar ações de prevenção e de controlo 
integrado de pragas urbanas e outras 
espécies nocivas, no espaço público, 
recorrendo sempre que necessário à 
cooperação intermunicipal; 
 

14. Executar ações de prevenção e de controlo 
integrado de pragas urbanas e/ou outras 
espécies nocivas, nos edifícios municipais, 
mercados, escolas e património habitacional 

municipal, bem como outras ações de 
salvaguarda da saúde pública; 
 

15. 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; 
 

16. 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; 
 

17. 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; 
 

18. Assegurar a gestão da frota de viaturas 
especiais de limpeza urbana atribuídas ao 
Departamento, com o apoio da Divisão de 
Gestão de Transportes (DGT), no âmbito das 
competências de manutenção da frota 
municipal; 
 

19. 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; 
 

20. Assegurar o saneamento de deposição ilegal 
de resíduos não urbanos, em espaços 
públicos, garantindo o destino final adequado; 
 

21. 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; 
 

22. Assegurar o planeamento e a limpeza de 
terrenos municipais e proceder à identificação, 
notificação e eventual intervenção coerciva de 
limpeza nos terrenos urbanos particulares; 
 

23. Promover a execução de campanhas 
periódicas de informação e sensibilização da 
população para a saúde pública, 
nomeadamente no que se refere à 
necessidade do cumprimento dos 
regulamentos e normas referentes a higiene e 
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limpeza urbana. 
 

24. No âmbito da Gestão e Manutenção dos 
Cemitérios e Crematórios: 

 
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 
cemiteriais 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; 
 

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. 
 

25. Participar no planeamento da estrutura verde 
do Município, incluindo arborização em meio 
urbano, e acompanhar a sua execução; 
 

26. Participar na elaboração de programas para 
os novos espaços verdes estruturantes 
(parques), em articulação com o 
Departamento de Planeamento Urbano (DPU), 
o Departamento de Gestão e Reconversão 
Urbanística (DGRU) e o Departamento de 
Obras Municipais (DOM); 
 

27. Propor programas para renovação dos 
parques existentes; 
 

28. Assegurar a criação de novos parques 
municipais, participando nos respetivos 
procedimentos de contratação e 
acompanhamento da execução contratual das 
empreitadas; 
 

29. Apoiar a unidade orgânica competente, nos 
procedimentos de contratação de empreitadas 
referentes às grandes manutenções e 
recuperações nos parques existentes; 
 

30. Apoiar as demais Unidades Orgânicas do 
Departamento de Ambiente (DA) no 
planeamento e acompanhamento da execução 
contratual de novos projetos e empreitadas. 
 

31. Assegurar a gestão, manutenção e 
conservação de espaços verdes e parques 
municipais; 
 

32. Assegurar a execução de obras de 
manutenção e conservação de espaços 
verdes e parques municipais; 
 

33. Autorizar a ocupação, dos espaços verdes e 
parques sob gestão municipal, solicitada por 
entidades externas; 
 

34. Assegurar a manutenção de espaços verdes 
integrados em equipamentos sob gestão 
municipal; 
 

35. Participar nas tarefas de planeamento e 
ordenamento dos espaços rurais do Concelho; 
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36. Assegurar a gestão, manutenção e 
conservação dos viveiros municipais; 
 

37. Promover o conhecimento do património 
natural do Município, através de parcerias com 
instituições académicas e da monitorização de 
espécies e habitats; 
 

38. Promover a recuperação e valorização do 
património natural local e desenvolver ações 
específicas de conservação e gestão de 
espécies e habitats; 
 

39. Promover a salvaguarda e valorização do 
património paisagístico e dos elementos 
notáveis do património geológico, 
geomorfológico e paleontológico; 
 

40. Promover o contato e a observação da 
natureza, da sua riqueza e biodiversidade, 
assim como, a promoção do desenvolvimento 
urbano integrado e sustentável, nos parques 
municipais; 
 

41. Acompanhar a implementação dos projetos 
previstos no Programa Municipal de Execução 
no âmbito da defesa da floresta; 
 

42. Coordenar as equipas de sapadores florestais, 
e articular a sua atividade no âmbito do 
Dispositivo Especial de Combate a Incêndios 
Rurais; 
 

43. 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; 
 

44. Centralizar a informação relativa aos incêndios 
rurais ocorridos no Concelho, em articulação 
com a Autoridade Nacional de Emergência e 
Proteção Civil; 
 

45. Promover o cumprimento das ações previstas 
no Sistema de Gestão Integrada de Fogos 
Rurais no território continental; 
 

46. Manter o relacionamento com entidades 
públicas e privadas no âmbito da Defesa da 
Floresta Contra Incêndios; 
 

47. Emitir propostas e pareceres, no âmbito das 
medidas e ações de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios; 
 

48. Promover ações de sensibilização das 
Pessoas, bem como, participar em ações de 
Formação e Treino no âmbito na Defesa da 
Floresta Contra Incêndios; 
 

49. 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; 
 

50. Gerir o parque municipal de cariz florestal; 
 

51. Participar na elaboração de regulamentos e 
pareceres em matéria florestal; 
 

52. 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; 
 

53. Promover o processo de florestação do 
Concelho; 
 

54. 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 atividades económicas e 
turismo; 
 

55. 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. 
 

56. Acompanhar e prestar informação, no âmbito 
dos instrumentos de apoio à floresta; 
 

57. Promover o acompanhamento das políticas de 
fomento florestal; 
 

58. Promover políticas e ações, no âmbito do 
controlo e erradicação de agentes bióticos e 
na defesa contra agentes abióticos; 
 

59. Apoiar a Comissão Municipal de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais; 
 

60. Elaborar o Programa Municipal de Execução, 
a apresentar à Comissão Municipal de Gestão 
Integrada de Fogos Rurais; 
 

61. Proceder à recolha, registo e atualização da 
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base de dados da Rede de Defesa da Floresta 
Contra Incêndios (RDFCI); 
 

62. Promover o apoio técnico na construção de 
caminhos rurais no âmbito da execução dos 
Planos Municipais de Execução; 
 

63. Preparar e elaborar o quadro regulamentar 
respeitante ao licenciamento de queimadas; 
 

64. Preparar e elaborar o quadro regulamentar 
respeitante à autorização da utilização de 
fogo-de-artifício, ou outros artefactos 
pirotécnicos; 
 

65. Participar nos processos de planeamento e de 
ordenamento dos espaços rurais e florestais; 
 

66. Assegurar as tarefas inerentes ao Gabinete 
Técnico Florestal nomeadamente de 
planeamento, operacional, gestão e controlo, 
administrativas, formação e treino; 
 

67. Colaborar na elaboração do Plano Municipal 
de Emergência e Proteção Civil; 
 

68. Acompanhar os trabalhos de gestão de 
combustíveis; 
 

69. Assegurar o desenvolvimento local das ações 
de defesa da floresta contra incêndios e 
promover a sua execução; 
 

70. Participar na gestão dos sistemas de 
videovigilância e de vigilância móvel no âmbito 
da defesa da floresta contra incêndios; 
 

71. Apoiar a Comissão Municipal de Proteção Civil 
em matérias da competência técnica do 
Gabinete Técnico Florestal (GTF); 
 

72. Elaborar e implementar o plano de atividades 
para a Equipa de Sapadores Florestais; 
 

73. Proceder ao registo cartográfico anual de 
todas as ações de gestão de combustíveis; 
 

74. Fornecer os elementos que contribuam para o 
desenvolvimento do processo de 
georreferenciação das áreas florestais do 
Concelho; 
 

75. Emitir pareceres e autorizações no âmbito da 
legislação referente às ações de arborização e 
rearborização; 
 

76. Exercer as demais competências legalmente 

previstas no âmbito dos gabinetes técnicos 
florestais.  

 
IV — No âmbito do Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos da respetiva 
unidade orgânica a seguir mencionados, bem 
como tomada de todas as medidas com vista à 
rápida conclusão dos procedimentos e obtenção 
das decisões respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante nos termos da 
lei; 
 

4. Exercer as competências necessárias à 
direção dos procedimentos e à execução das 
decisões da competência da Câmara 
municipal nos termos do artigo 55. 0 do Código 
do Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências 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, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobres as 
quais o Município se deva pronunciar; 

 
V - Fica ainda a Diretora do Departamento 
autorizada a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, nos dirigentes das respetivas 
unidades orgânicas, em conformidade com o 
disposto no artigo 46.º do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS). 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
VI – O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Vereador 
 

(a) Nelson Batista 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

DESPACHO N.º 446/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133374/2022, de 29 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, 
através do Despacho n.º 434/2022 de 29 de 
setembro, subdelego no Chefe da Divisão de 
Gestão Urbanística (DGU), o licenciado João 
Pedro Alves de Oliveira da Silva Costa, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 

I 
 
1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 

AMBIENTE E TERRITÓRIO 

UNIDADES ORGÂNICAS 
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bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
ou de que seja incumbido superiormente; 
 

e) Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 
 

f) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DGU; 

 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 

c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 

Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
3. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 
 
a) Exercer as competências previstas n.º 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.º 12 do 
artigo 13º, n.º 4 do artigo 14º, artigo 15.º e n.º 
6 e 7 do artigo 27.º, do Decreto-Lei n.º 555/99 
de 16 de dezembro, com a redação vigente, 
designadamente: 

 
I. Assegurar a apreciação técnica dos projetos 

de licenciamento de operações de loteamento, 
obras de urbanização e de projetos de 
edificação, alteração, demolição, escavação, 
pedidos de informação prévia, alteração de 
utilização e licença especial para obras 
inacabadas; 
 

II. Promover as consultas, nomeadamente 
públicas, previstas em legislação e/ou 
regulamentos, exceto as referentes à 
concretização dos processos de reconversão 
das AUGI; 
 

III. Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 
22.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no Art. 
65º do RMEU – Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização. 
 

IV. Prestar informações urbanísticas a outras 
Unidades Orgânicas; 
 

V. 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 
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Urbanização e Edificação (RJUE); 
 

VI. Assegurar o procedimento relativo à 
legalização oficiosa ou voluntária previsto no 
RJUE; 
 

VII. 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; 
 

VIII. Proceder ao averbamento de alvarás de 
licenciamento de utilização/exploração de 
combustíveis; 
 

IX. Emitir parecer, nos termos da lei, 
relativamente a obras promovidas pela 
Administração Pública; 
 

X. 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; 
 

XI. Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 
os pedidos de substituição do requerente ou 
comunicante, do titular do alvará de 
construção ou do titular do registo, do 
responsável por qualquer projeto apresentado, 
do Diretor de obra ou do Diretor de 
fiscalização de obra; 
 

XII. Pronunciar-se sobre os pedidos de licença 
especial para conclusão de obras inacabadas 
nos termos do disposto no art. 88º do D.L. 
555/99; 
 

XIII. Pronunciar –se sobre os pedidos de Direito á 
Informação no âmbito do Artigo 110º. 
 

 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro: 
 
Exercer as competências equivalentes às 
referidas no ponto 4, no âmbito do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação 
anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro. 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
  

Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 
a) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 

alterado pelo D.L. n.º 224/2015, de 9 de 
outubro, que estabelece o Regime Jurídico da 
Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 
 

b) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 
 

c) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
com a redação conferida pelos Decretos-Lei 
n.º 75/2015, de 11 de maio, e 71/2016, de 4 de 
novembro, que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico;  
 

d) Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 4 de outubro que aprovou o Regime da 
Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, vias 
públicas e edifícios habitacionais;  
 

e) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 
pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 278/2007, de 1 de agosto, que aprovou 
o Regulamento Geral do Ruido; 
 

f) Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro, 
relativo ao regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo. 
 

g) A Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, 
alterado pelo D.L. n.º 73/2015, de 11 de maio, 
D.L. n.º 39/2018 e D.L. n.º 20/2019, de 30 de 
janeiro e Portaria n.º 279/2015, de 14 de 
setembro, que cria e regem o Sistema de 
Indústria Responsável; 
 

h) Decreto-Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 389/2007, de 
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30 de novembro, n.º 31/2008, de 25 de 
fevereiro, n.º 195/2008, de 6 de outubro, n.º 
217/2012, de 9 de outubro e pela Lei n.º 
15/2015, de 16 de fevereiro, que estabelece 
os procedimentos e define as competências 
para efeitos de Licenciamento e Fiscalização 
de Instalações de Armazenamento de 
Produtos de Petróleo e Instalações de Postos 
de Abastecimento de Combustíveis; 
 

i) Decreto-Lei n.º 151-B/2013, de 31 de outubro, 
alterado pelos Decretos-Leis n.º 47/2014, de 
24 de março e n.º 179/2015, de 27 de agosto, 
Lei n.º 37/2017 de 2 de junho e pelo Decreto-
Lei n.º 152-B/2017, de 11 de dezembro, que 
aprovou o Regime Jurídico da Avaliação de 
Impacte Ambiental; 
 

j) Análise de autorizações ao abrigo do regime 
jurídico de acesso às atividades de comércio 
serviço e restauração; 
 

k) Apreciação de intervenção no espaço público, 
no âmbito do Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação de 
infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013, na parte referente 
ao urbanismo. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 
a) Proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
 

b) Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 

 
I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 

são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

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

 
II 

 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 26 de setembro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos, que tenham sido praticados desde 
aquela data, e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo.  
 

O Diretor 
 

(a) Jorge Garcias 
 

 
 

 INFORMAÇÃO N.º 1-SF/DGRU/JG 

 
de 26 de setembro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 30 de setembro de 2022, 

pelo Sr. Vereador Nuno Dias 
 

(registo E/133609/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DO SR. DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE GESTÃO E 

RECONVERSÃO URBANÍSTICA EM PERÍODO 
DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência do signatário, por se 
encontrar de férias, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Dias através do despacho n.º 
434/2022, sejam assumidas pela: 

 
• Sr.ª Diretora do Departamento de 

Planeamento Urbano, Arq.ª Ângela Carvalho 
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Ferreira, no período compreendido entre os 
dias de 26 de setembro e 3 outubro de 2022; 

 
Caso haja concordância, mais se propõe remeter 
a presente informação ao 
DAG/DMAG/Expediente para divulgação. 
 

O Diretor 
 

(a) Jorge Garcias 
 
 
 

DESPACHO N.º 447/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133462/2022, de 30 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO 

URBANÍSTICA 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal, e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, 
através do Despacho n.º 434/2022 de 29 de 
setembro, subdelego no Chefe da Divisão de 
Fiscalização Urbanística (DFU), o licenciado 
Luís Filipe Teixeira Dias, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 

I 
 
1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 

diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos, e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 
 

e) Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 
 

f) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Gestão de Transportes, de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DFU. 

 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
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c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
3. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 
 
a) Assegurar e efetuar mediante 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 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação 
(RJUE) e Regulamento Geral das Edificações 
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 
intervenções 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 a 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. 
 

j) Exercer as competências previstas nº 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, n.º 2 do 
artigo 64º, n.º 2 artigo 65.º, n.º 1 do artigo 90.º, 
artigo 95.º e artigo 96.º do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação 
vigente. 

 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
redação anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, 
de 9 de setembro: 
 
Exercer as competências equivalentes às 
referidas no ponto 4, no âmbito do Decreto-Lei n.º 
555/99 de 16 de dezembro, com a redação 
anterior ao Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de 
setembro. 
 
5. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios, e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 
 
a) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio, 
relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação 
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Urbana, que digam respeito a assegurar ações 
de fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias, no âmbito deste regime legal, 
relativas às obras e operações de reabilitação 
urbana, nomeadamente no que respeita à 
execução de proposta de certificação do seu 
estado; 
 

b) Decreto-Lei n.º 220/2008, de 12 de novembro, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 224/2015, de 9 
de outubro, que estabelece o Regime Jurídico 
da Segurança Contra Incêndios em Edifícios; 
 

c) Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de setembro, 
com as alterações introduzidas pelo Decreto-
Lei n.º 173/2008, de 26 de agosto, pela Lei n.º 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pelos 
Decretos-Leis n.º 183/2009, de 10 de agosto e 
n.º 73/2011, de 17 de junho, pela Lei n.º 82-
D/2014, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei 
n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei 
n.º 103/2015, de 15 de junho, pela Lei n.º 7-
A/2016, de 30 de maio, e pelo Decreto-Lei n.º 
71/2016, de 4 de novembro, pelo Decreto-Lei 
152-B/2017, de 11 de dezembro e pela Lei n.º 
71/2018 que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico; 
 

d) Decreto-Lei nº 163/2006, de 8 de agosto, 
alterado pelo Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 
de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 125/2017, 
de 4 de outubro, e pelo Decreto-Lei n.º 
95/2019, de 18 de julho, que aprovou o 
Regime da Acessibilidade aos Edifícios e 
Estabelecimentos que recebem público, vias 
públicas e edifícios habitacionais;  
 

e) Decreto-Lei n.º 309/2002, de 16 de dezembro, 
republicado pelo Decreto-Lei nº 268/2009, de 
29 de setembro, e alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 204/2012, de 29 de agosto, que aprovou o 
Regime da Instalação e Funcionamento dos 
Recintos de Espetáculos e Divertimentos 
Públicos, bem como a designação de técnicos 
para integrar a comissão de vistorias, com 
exceção do licenciamento da instalação de 
recintos itinerantes e improvisados;  
 

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

g) Decreto–Lei n.º 267/2002, de 26 de novembro, 
com a última alteração dada pelo Decreto–Lei 
n.º 217/2012, de 9 de outubro, relativo às 
instalações de armazenamento de produtos de 
petróleo e de instalações de postos de 
abastecimento de combustíveis, incluindo 
assegurar a respetiva fiscalização. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 

I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

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

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências, produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos, que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o mesmo.  
 

O Diretor 
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(a) Jorge Garcias 
 
 

 

DESPACHO N.º 448/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133503/2022, de 30 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE RECONVERSÃO 

URBANÍSTICA 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e no n.º 
3 do artigo 29.º Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de 
junho, e considerando ainda as competências que 
me foram subdelegadas pelo Sr. Vereador Nuno 
Ricardo Conceição Dias, através do Despacho n.º 
434/2022 de 29 de setembro, subdelego na Chefe 
da Divisão de Reconversão Urbanística (DRU), a 
licenciada Cristina Alexandra Soares Parreira, 
as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 

I 
 
1.  No âmbito da Contratação e da 
Realização de Despesa: 
 
a) Propor a escolha de procedimentos de 

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

b) Propor o pagamento das despesas 
autorizadas ou em cumprimento de contratos 
ou de outras obrigações municipais; 
 

c) Autorizar o pagamento de despesas até ao 
valor de 45.000,00 € (quarenta e cinco mil 
euros), sem IVA, decorrentes de contratos 
estabelecidos pelo Município ou decorrentes 
de outras obrigações municipais previamente 
autorizados;  
 

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

e) Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DRU. 

 
2. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica, 
ou de que seja incumbido superiormente; 
 

e) Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 
 

f)  Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DRU; 
 

g) Gerir e zelar pelas instalações e equipamentos 
afetos à unidade orgânica. 
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3. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 

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

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
 
4. No âmbito das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal: 
 
a) Assegurar a realização dos procedimentos de 

controlo prévio das operações urbanísticas, da 
instrução à emissão dos títulos, 
nomeadamente, de informação prévia, 
licenciamento de operações de loteamento e 
obras de urbanização, no âmbito da 
reconversão urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal (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 
Reconversão 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; 

 
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 
Urbanística (AIRU), na procura de uma 
estratégia que materialize a reafectação 
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 quais quer 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; 
 

k) Assegurar a resposta aos vários pedidos, no 
âmbito do direito à informação, de certificação 
no domínio das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) ou Áreas Insuscetíveis de 
Reconversão Urbanística (AIRU), bem como o 
direito à informação. 

 
 
5. As atribuídas pela Lei n.º 91/95, de 2 de 
setembro, na sua atual redação, que 
estabelece o Regime Excecional para a 
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Reconversão Urbanística das Áreas Urbanas 
de Génese Ilegal: 
 
a) Propor a delimitação e redelimitação dos 

perímetros das Áreas Urbanas de Génese 
Ilegal (AUGI) e fixar/alterar a modalidade de 
reconversão, por iniciativa própria ou a 
requerimento de qualquer interessado, nos 
termos do disposto nos n.ºs 4, 5 e 7 do artigo 
1.º e n.º 4 do artigo 8.º; 
 

b) Propor, após prévia audição dos interessados, 
a suspensão da ligação às redes de 
infraestruturas já em funcionamento que 
sirvam as edificações dos proprietários e 
comproprietários que violem o seu dever de 
reconversão, ao abrigo do disposto no n.º 7 do 
artigo 3.º; 
 

c) Efetuar requerimentos de certidão de prédio 
ou prédios em AUGI na Conservatória do 
Registo Predial, nos termos definidos no n.º 3 
do artigo 9.º; 
 

d) Indicar o representante da Câmara nas 
Assembleias de Proprietários das 
Administrações Conjuntas, nos termos do n.º 4 
do artigo 9.º;  
 

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

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

g) Solicitar elementos instrutórios em falta, nos 
termos definidos no artigo 19.º; 
 

h) Proceder à realização de vistorias, nos termos 
definidos no n.º 1 do artigo 22.º;  
 

i) Designar técnicos, nos termos e nas 
condições previstas na lei, para a constituição 
da comissão de realização de vistoria, nos 
termos do disposto no n.º 3 do artigo 22.º; 
 

j) Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, nos termos do disposto 
no n.º 7 do artigo 24.º; 
 

k) Promover a publicitação das deliberações 
finais sobre o pedido de licenciamento da 
operação de loteamento, nos termos previstos 
no artigo 28.º; 
 

l) Emitir alvará de loteamento, ao abrigo do 
artigo 29.º; 
 

m) Promover, em caso de reconversão de 
iniciativa Municipal, 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, nos termos referidos nos 
n.ºs 2 e 4 do artigo 32.º; 
 

n) 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, ao 
abrigo do n.º 3 do artigo 32.º. 
 

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

p) Emitir parecer sobre a constituição de 
compropriedade ou a ampliação do número de 
compartes de prédios rústicos, ao abrigo do 
artigo 54.º. 
 

q) Participar ao Ministério Público os atos ou 
negócios jurídicos celebrados em violação do 
disposto no n.º 1 do artigo 54.º, ou promover a 
respetiva declaração judicial, nos termos do 
n.º 4 da citada disposição legal; 

 
6. As atribuídas pelo Regulamento Municipal 
para Reconversão Urbanística das Áreas 
Urbanas de Génese Ilegal, aprovado pelo 
Regulamento n.º 593/2011, de 7 de novembro: 
 
a) Praticar todos os atos instrutórios necessários 

ao exercício de competências previstas no 
RMAUGI ou deliberação municipal. 
 

b) 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 Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
ao abrigo do artigo 5.º; 
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c) Emitir parecer no âmbito dos pedidos de 

ligação às redes de infraestruturas, 
designadamente, água, esgoto e eletricidade, 
das edificações sitas em Áreas Urbanas de 
Génese Ilegal (AUGI), que ainda não 
disponham de instrumento de reconversão 
eficaz, concedidas a título precário, nos termos 
do artigo 27.º; 
 

d) Propor a autorização de funcionamento para 
atividades económicas em edificações sitas 
em Áreas Urbanas de Génese Ilegal (AUGI), 
que ainda não disponham de instrumento de 
reconversão eficaz, concedidas a título 
precário, ao abrigo do artigo 28.º. 

 
7. As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 
16 de dezembro, que aprovou o Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, na 
redação em vigor, que foram delegadas pela 
Câmara Municipal no Presidente e as 
expressamente conferidas pelo referido 
Regime Jurídico ao Presidente, 
nomeadamente as que se reportam às 
seguintes disposições legais: 
 
a) Certificar a verificação dos requisitos do 

destaque, para efeitos do registo predial da 
parcela destacada, nos termos do disposto no 
n.º 9 do artigo 6.º, nas áreas urbanas de 
génese ilegal; 
 

b) Decidir sobre a prorrogação do prazo, nos 
termos do n.º 4 do art.º 17.º; 
 

c) Definir no alvará ou instrumento notarial, as 
parcelas afetas aos domínios público e privado 
do município, nos termos do disposto no n.º 3 
do artigo 44.º; 
 

d) Fixar prazo, por motivo de interesse público 
devidamente fundamentado, para a execução 
faseada de obras, nos termos previstos no n.º 
1 do artigo 59.º; 
 

e) Emitir o alvará para a realização das 
operações urbanísticas e conceder 
prorrogação, por uma vez, do prazo para o 
interessado requerer a respetiva emissão, nos 
termos do art.º 75.º e n.º 2 do artigo 76.º; 
 

f) Proceder ao averbamento no caso de 
substituição do titular do alvará, nos termos 
definidos no n.º 7 do artigo 77.º; 
 

g) Fixar prazo para a prestação de caução 
destinada a garantir a limpeza e reparação de 
danos causados em infraestruturas públicas, 
nos termos previstos no artigo 86.º; 
 

h) Adotar as medidas adequadas de tutela e 
restauração da legalidade urbanística, nos 
termos do disposto no nº 1 do artigo 102.º; 
 

i) Promover a realização dos trabalhos de 
correção ou alteração por conta do titular da 
licença ou do apresentante da comunicação 
prévia, nos termos previstos no n.º 1 e n.º 3 do 
artigo 105.º; 
 

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

k) Ordenar e fixar prazo para a cessação de 
utilização de edifícios ou de suas frações, nos 
termos do n.º 1 do artigo 109.º; 
 

l) Prestar a informação, nos termos e para os 
efeitos do disposto no n.º 1 do artigo 110.º; 
 

m) Fixar, no mínimo, um dia por semana para que 
os serviços estejam disponíveis aos cidadãos 
para a apresentação de eventuais pedidos de 
esclarecimento ou de informação ou 
reclamações, nos termos do disposto no n.º 5 
do artigo 110.º; 
 

n) Autorizar o pagamento fracionado das taxas, 
nos termos previstos no n.º 2 do artigo 117.º; 
 

o) Manter atualizada a relação dos instrumentos 
jurídicos previstos no artigo 119.º; 
 

p) Prestar informações sobre processos relativos 
a operações urbanísticas, nos termos do 
disposto no n.º 1 do artigo 120.º. 

 
8. No âmbito de legislação específica: 
 
a) Ordenar, procedendo vistoria, a demolição 

total ou parcial da obra ou a beneficiação de 
construções que ameacem ruína ou 
constituam perigo para a saúde ou segurança 
das pessoas, incluindo as previstas no 
Regulamento Geral das Edificações 
Urbanas, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
38382, de 7 de agosto de 1951, na sua atual 
redação, designadamente, as dos artigos n.ºs 
7.º, 8.º, 12.º, 21.º, 26.º, 58.º único, 60.º único, 
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61.º, 63.º, 78.º, 82.º, 124.º, 125.º, 136.º, 137.º 
e 139.º, nas áreas urbanas de génese ilegal. 
 

b) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 220/2008, 
de 12 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei 
n.º 224/2015, de 9 de outubro, que estabelece 
o Regime Jurídico da Segurança Contra 
Incêndios em Edifícios, no que se refere às 
áreas urbanas de génese ilegal; 
 

c) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 267/2002, 
de 26 de novembro, alterado pelo Decretos-
Lei n.º 389/2007, de 30 de novembro, 31/2008, 
de 25 de fevereiro, 195/2008, de 6 de outubro, 
217/2012, de 09 de outubro e pela Lei n.º 
15/2015, de 16 de fevereiro, que que 
estabelece os procedimentos e define as 
competências para efeitos de Licenciamento 
e Fiscalização de Instalações de 
Armazenamento de Produtos de Petróleo e 
Instalações de Postos de Abastecimento de 
Combustíveis, no que se refere às áreas 
urbanas de génese ilegal; 
 

d) As atribuídas pelo Anexo ao Decreto-Lei n.º 
10/2015, de 16 de janeiro, alterado pelo 
Decreto – Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto e 
pela Lei n.º 15/2018, de 27 de março, que 
aprovou o Regime Jurídico de Acesso e 
Exercício de Atividades de Comércio, 
Serviços e Restauração (RJAEACSR), no 
que se refere aos aspetos de natureza 
urbanística, no que se refere às áreas urbanas 
de génese ilegal; 
 

e) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 178/2006, 
de 5 de setembro, com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 173/2008, de 
26 de agosto, pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pelos Decretos-Lei n.º 183/2009, 
de 10 de agosto e n.º 73/2011, de 17 de junho, 
pela Lei n.º 82-D/2014, de 31 de dezembro, 
Decreto-Lei n.º 75/2015, de 11 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 103/2015, de 15 de junho e 
pela Lei n.º 7-A/2016, de 30 de maio, pelo 
Decreto-Lei n.º 71/2016 de 04 de novembro, 
pelo Decreto-Lei n.º 152-B/2017, de 11 de 
dezembro e pela Lei n.º 71/2018, de 31 de 
dezembro, que aprovou o Regime Geral da 
Gestão de Resíduos, referentes ao âmbito 
urbanístico, no que se refere às áreas urbanas 
de génese ilegal;  
 

f) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 163/2006, 
de 8 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
136/2014, de 09 de setembro, e pelo Decreto-
Lei n.º 125/2017, de 04 de outubro, que 

aprovou o Regime da Acessibilidade aos 
Edifícios e Estabelecimentos que Recebem 
Público, Via Pública e Edifícios 
Habitacionais no que se refere às áreas 
urbanas de génese ilegal; 
 

g) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 146/2006, 
de 31 de julho e pelo Decreto-Lei n.º 9/2007, 
de 17 de janeiro, retificado pela Declaração de 
Retificação n.º 18/2007, de 16 de março e com 
as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 
278/2007, de 1 de agosto, que aprovou o 
Regulamento Geral do Ruído, no que se 
refere às áreas urbanas de génese ilegal; 
 

h) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 169/2012, 
de 1 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 
73/2015, de 11 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 
39/2018, de 11 de junho e pelo Decreto-Lei n.º 
20/2019, de 30 de janeiro, que cria o Sistema 
de Indústria Responsável, no que se refere 
às áreas urbanas de génese ilegal;  
 

i) As atribuídas à Câmara Municipal, com 
exceção da prevista na alínea a), do n.º 4 do 
artigo 5.º, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 
de novembro, na sua atual redação, que 
aprova o regime de regularização e de 
alteração e ou ampliação de estabelecimentos 
e explorações de atividades industriais, 
pecuárias, de operações de gestão de 
resíduos e de explorações de pedreiras 
incompatíveis com instrumentos de gestão 
territorial e ou condicionantes ao uso do solo, 
no que se refere às áreas urbanas de génese 
ilegal;  
 

j) As atribuídas pelo Decreto-Lei n.º 48/96, 15 
de maio, na redação dada pelo Decreto-Lei 
n.º 10/2015, de 16 de janeiro, que aprovou o 
Regime de Horários de Funcionamento aos 
Estabelecimentos Comerciais, no que se 
refere às áreas urbanas de génese ilegal;   
 

k) Apreciação de intervenção no espaço público, 
no âmbito do Regulamento de Obras e 
Trabalhos na Via Pública relativo à 
construção, instalação, uso e conservação de 
infraestruturas no Município de Loures, 
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 
45, de 5 de março de 2013, na parte referente 
ao urbanismo. 

 
9. Outras áreas de atividade:  
 
a) Proceder às medições dos projetos de 

operações urbanísticas; 
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b) Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 

I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

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

 
II 

 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 26 de setembro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo.  
 

O Diretor 
 

(a) Jorge Garcias 
 

 
 

DESPACHO N.º 449/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 

 
(registo E/133620/2022, de 30 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA UNIDADE DE ADMINISTRAÇÃO 

URBANÍSTICA 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia, à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, 
através do Despacho n.º 434/2022, de 29 de 
setembro, subdelego na Chefe de Unidade de 
Administração Urbanística (UAU), a licenciada 
Patrícia Alexandra Tomás Pereira, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 

 
I 
 

1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Elaborar e emitir títulos urbanísticos, bem 
como autorizar a passagem de certidões ou 
fotocópias autenticadas nos termos da lei; 
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d) Notificar e publicitar os atos administrativos, 

designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

e) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 
 

f) Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas; 
 

g) Autorizar as requisições de transportes, à 
Divisão de Gestão de Transportes de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da UAU. 

 
2. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 

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

 
3. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 

 
a) Com exceção das operações de loteamento, 

suas alterações e obras de urbanização, 
exercer as competências previstas nº 2 do 
artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º, artigo 75.º, 
n.º 2 do artigo 78.º o Decreto-Lei n.º 555/99 de 
16 de dezembro; 
 

b) Elaborar e emitir títulos urbanísticos e 
certidões; 
 

c) Responder aos pedidos de certidão de 
edificações anteriores a 1951. 

 
4. No âmbito de legislação específica: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, no âmbito 
dos seguintes diplomas legais: 
 
a) Decreto-Lei n.º 48/2011, de 1 de abril, alterado 

pelo Decreto-Lei n.º 141/2012, de 11 de julho, 
pelo Decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de janeiro 
na redação da Lei n.º 15/2018, de 27 de março 
e Decreto-Lei n.º 102/2017, de 23 de agosto, 
que simplifica o regime de acesso e 
“Licenciamento Zero”, no que se refere aos 
aspetos de natureza urbanística; 
 

b) Decreto-Lei n.º 48/96, 15 de maio, na redação 
dada pelo decreto-Lei n.º 10/2015, de 16 de 
janeiro, e Lei n.º 15/2018, de 27 de março, 
relativo aos horários de funcionamento;  
 

c) Decreto-Lei n.º 320/2002, de 28 de dezembro, 
com a redação conferida pela Lei n.º 65/2013, 
de 27 de agosto, que estabelece o Regime de 
Manutenção e Inspeção de Ascensores, 
Monta Cargas, Escadas Mecânicas e Tapetes 
Rolantes; 
 

d) Decreto-Lei n.º 146/2006, de 31 de julho e 
Decreto-Lei n.º 9/2007, de 17 de janeiro, 
retificado pela Declaração de retificação n.º 
18/2007, de 16 de março e com as alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 278/2007, de 
1 de agosto, que aprovou o Regulamento 
Geral do Ruído, designadamente emitir, no 
âmbito das competências do Departamento, a 
Licença Especial de Ruído prevista no artigo 
15.º. 

 
5. No âmbito da atividade administrativa: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
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competências da unidade orgânica, 
designadamente: 
 
a) Assegurar o atendimento presencial, telefónico 

e eletrónico ao público; 
 

b) Proceder a receção, formação de processos, 
saneamento e apreciação liminar e 
distribuição de documentos, dirigido ás 
Unidades Orgânicas que integram o 
Departamento 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 
ascensores, 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 
ruido, 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 informações de 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. 

 
6. Outras áreas de atividade:  

 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 

I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

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

 
II 

 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências, produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos, que tenham sido 
praticados desde aquela data, e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o mesmo.  
 

O Diretor 
 

(a) Jorge Garcias 
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DESPACHO N.º 450/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133691/2022, de 30 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DO PLANO DIRETOR 

MUNICIPAL 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, 
através do Despacho n.º 433/2022 de 28 de 
setembro, subdelego na Senhora Chefe da 
Divisão do Plano Diretor Municipal (DPDM), 
Arquiteta Ana Paula Carvalheiro Pereira Félix, 
as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 

I 
 
1. Contratação Pública: 
 
Propor a contratação e contração de despesa 
para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do procedimento 
prévio, a aprovação em minuta, a audiência 
prévia, a adjudicação e restantes formalidades. 
 
2. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo nomeadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 

solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente. 
 

e) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
requisições internas, no âmbito da atividade 
da DPDM. 

 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 
Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 

c) Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da Divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
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d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 
Urbanização e da Edificação, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, na 
sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de setembro: 
 
a) Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119º 
do Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro, 
com a redação vigente, com exceção da 
matéria de reabilitação urbana; 
 

b) Assegurar os procedimentos inerentes às 
operações de reparcelamento de iniciativa 
municipal e apreciar as operações de 
reparcelamento propostas por particulares e 
assegurar os procedimentos inerentes, 
quando decorrentes de planos municipais ou 
unidades de execução; 
 

c) Promover a elaboração de contratos de 
natureza urbanística, nomeadamente 
contratos de cooperação ou concessão; 
 

d) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 
os pedidos de substituição de técnicos 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação profissional exigidos pela Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela 
Lei n.º 40/2015, de 1 de Junho, bem como,  os 
pedidos de substituição de empreiteiros 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
5. No âmbito do Regime Jurídico dos 
Instrumento de Gestão Territorial: 
 
a) Pronunciar-se sobre a compatibilização dos 

Planos Municipais ou intermunicipais com os 
instrumentos de gestão territorial que integram 
os níveis supramunicipais do sistema de 
Gestão Territorial e garantir a articulação com 
os diplomas legais e com a reforma legislativa 
que traduzem as várias politicas com 
incidência no ordenamento do território; 
 

b) Assegurar a elaboração, alterar e rever os 
planos municipais ou intermunicipais, 
designadamente Plano Diretor Municipal, 
Planos de Urbanização e Planos de Pormenor, 
bem como elaboração de medidas preventivas 
ou normas provisórias quando se justifique; 
 

c) Elaborar os termos de referência dos Planos 
Municipais de Ordenamento do Território; 
 

d) Propor e executar a delimitação das Unidades 
de Execução; 
 

e) Propor os instrumentos de execução inerentes 
aos Planos; 
 

f) Promover a monitorização e avaliação do 
estado do ordenamento do território; 
 

g) Assegurar o Direito à informação e à 
participação dos cidadãos no âmbito do 
Planeamento e Ordenamento do Território. 

 
6. Outras áreas de atividade:  
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 
 

I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 
correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

II. A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 
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II 
 
Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 
O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 26 de setembro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo.  
 

A Diretora 
 

(a) Ângela Carvalho Ferreira 
 

 
 

DESPACHO N.º 451/2022 
 

de 29 de setembro de 2022 
 

(registo E/133785/2022, de 30 de setembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PLANEAMENTO URBANO 
 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38.º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46.º e seguintes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando, ainda, o disposto no Regime 
Jurídico da Urbanização e Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na sua atual redação, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 66/2019, de 21 de maio e pela Lei n.º 
118/2019, de 17 de Setembro, assim como as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Ricardo Conceição Dias, 
através do Despacho n.º 433/2022 de 28 de 
setembro, subdelego na Senhora Chefe da 
Divisão de Estudos e Planeamento Urbano 
(DEPU), Arqt.ª paisagista Ana Maria Martins 

Luís, as seguintes competências, no âmbito da 
respetiva unidade orgânica: 
 

I 
 
1. Contratação Pública: 
 
a) Propor a contratação e contração de despesa 

para aquisição e locação de bens móveis e 
serviços, bem como a escolha do 
procedimento prévio, a aprovação em minuta, 
a audiência prévia, a adjudicação e restantes 
formalidades. 

 
2. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
a) Dirigir os procedimentos administrativos, no 

âmbito das atribuições da unidade orgânica 
praticando os atos de administração ordinária, 
determinando e promovendo a realização das 
diligências que entenda por convenientes e 
que visem acelerar a respetiva conclusão, 
podendo designadamente, nomear o 
responsável pelo procedimento, efetuar 
solicitações adequadas à respetiva instrução, 
bem como assegurar a execução das 
respetivas decisões através de comunicações, 
notificações e publicitação de atos 
administrativos, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas; 
 

b) Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica; 
 

c) Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei; 
 

d) Praticar outros atos e formalidades de carácter 
instrumental necessários ao exercício da 
competência decisória do subdelegante no 
âmbito das atribuições da unidade orgânica ou 
de que seja incumbido superiormente; 
 

e) Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade ou 
impossibilidade superveniente, por desistência 
do interessado ou por falta de pagamento de 
taxas. 
 

f) Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas de acordo 
com as normas em vigor, bem como outras 
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requisições internas, no âmbito da atividade 
da DEPU. 

 
3. No âmbito da Gestão dos Recursos 

Humanos: 
 
a) Autorizar, aprovar e alterar o mapa de férias, 

bem como tomar as restantes decisões 
relativas a férias dos trabalhadores na unidade 
orgânica, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, e ainda autorizar ausências 
ao serviço por pequenos períodos; 
 

b) Justificar faltas no âmbito do serviço, de 
acordo com a legislação em vigor, com 
exceção das previstas no regime disciplinar 
previsto na Lei Geral de Trabalho em Funções 
Públicas, aprovado pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho; 
 

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

d) Propor a instauração de procedimentos 
disciplinares;  
 

e) Emitir parecer sobre requerimentos referentes 
a mobilidade de recursos humanos. 

 
4. No âmbito do Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 
dezembro, na sua atual redação, aprovada 
pelo Decreto-Lei n.º n.º 66/2019, de 21 de 
maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de 
Setembro: 

 
a) Exercer as competências previstas nº 2 do 

artigo 8.º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11.º e artigo 119º 
no respeitante aos Planos de Reabilitação 
Urbana, com exceção da fiscalização. 
 

b) Aprovar no âmbito da gestão do procedimento, 
os pedidos de substituição de técnicos 
apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação profissional exigidos pela Lei n.º 
31/2009, de 3 de julho, na redação dada pela 
Lei n.º 40/2015, de 1 de Junho, bem como,  os 
pedidos de substituição de empreiteiros 

apresentados em processos de urbanismo, em 
conformidade com os requisitos de 
qualificação da Lei n.º 41/2015, de 3 de Junho, 
atento ao disposto no n.º 10 do art. 9º do D.L. 
555/99. 

 
5. No âmbito do Regime Jurídico dos 

Instrumento de Gestão Territorial: 
 
Elaborar o inventário e criação de base de dados 
do Património previstos no Plano Diretor 
Municipal, abrangendo o estudo de imóveis, 
conjuntos, aglomerados, sua envolvente e 
paisagens e desenvolver processos de 
classificação de imóveis patrimonial. 
 
6. No âmbito de legislação de reabilitação 

Urbana: 
 
Dirigir o procedimento e a prática de todos os 
atos instrutórios e necessários ao exercício das 
competências da unidade orgânica, 
designadamente, no âmbito dos seguintes 
diplomas legais: 
 
a) As previstas no Decreto-Lei n.º 307/2009, de 

23 de outubro, com as alterações introduzidas 
pela Lei n.º 132/2012, de 14 de agosto e pelo 
Decreto-Lei n.º 136/2014, de 9 de setembro, e 
pelo Decreto-Lei n.º 88/2017, de 27 de julho, e 
Decreto-Lei n.º 66/2019, de 21 de maio, 
relativo ao Regime Jurídico da Reabilitação 
Urbana, com exceção das ações de 
fiscalização e inspeção, bem como as 
vistorias;  
 

b) Das atribuídas ao Município, no âmbito do 
Decreto-lei 105/2018, de 29 de novembro, em 
função da natureza de cada programa, os 
seguintes poderes: 

 
I. Receção, apreciação e seleção de 

candidaturas; 
 

II. Propor e elaborar a minuta para celebração 
dos contratos, quando não envolvam negócios 
jurídicos de mútuo ou outras formas de 
atribuição de crédito ou de prestação de 
garantias financeiras; 
 

III. Gestão dos recursos financeiros, incluindo 
recebimentos e pagamentos aos beneficiários 
ou a outras entidades; 

IV. Acompanhamento da execução do contrato. 
 
c) Definir os procedimentos previstos no Regime 

Jurídico da Reabilitação Urbana, necessários 
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à concretização das estratégias de reabilitação 
urbana definidas; 
 

d) 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; 
 

e) Elaborar e coordenar os projetos, estudos de 
intervenção e programas preliminares, 
transformação, valorização e reabilitação do 
espaço público em todas as suas dimensões, 
nomeadamente, bairros, urbanizações, 
edifícios, espaços de lazer e infraestruturas 
viárias, em articulação com os serviços 
municipais respetivos com a atribuição de 
execução; 
 

f) Dar parecer sobre estudos prévios e projetos 
particulares de reabilitação urbana, ou de 
instituições públicas ou privadas, com 
incidência no espaço público da cidade; 
 

g) Qualificar os projetos de iniciativa particular 
com vista à atribuição de benefícios 
financeiros e fiscais; 
 

h) Preparação de candidaturas com vista à 
regeneração urbana, em articulação com as 
demais unidades orgânicas envolvidas; 
 

i) Assegurar o direito à informação e à 
participação dos cidadãos, no âmbito da 
reabilitação urbana. 

 
7. Outras áreas de atividade:  
 
a) Integrar equipas de vistorias a espaços 

públicos, obras de urbanização ou outras 
ações de fiscalização no âmbito das 
atribuições do departamento. 
 

b) Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto: 

 
I. 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 e Presidente da 
Associação Nacional dos Municípios 
Portugueses, a menos que, no que se refere à 
última individualidade, se trate de assuntos 

correntes em instrução nos serviços 
municipais e, ainda, a dirigida aos Presidentes 
de Câmara de outros municípios, que será 
assinada pelo Senhor Presidente da Câmara 
Municipal, e ainda a dirigida ao Conselho de 
Administração dos Serviços Municipalizados e 
Intermunicipalizados, Institutos Públicos ou 
outras Instituições congéneres, bem como as 
respostas a reclamações de munícipes, que 
são assinadas pelo subdelegante, à exceção 
das efetuadas no livro de reclamações; 
 

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

 
II 
 

Do exercício das competências subdelegadas, 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante. 
 

III 
 

O presente despacho de subdelegação de 
competências produz efeitos a 26 de setembro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o mesmo.  
 

A Diretora 
 

(a) Ângela Carvalho Ferreira 
 
 
 

 INFORMAÇÃO N.º 410 

 
de 29 de setembro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 3 de outubro de 2022, 
pelo Sr. Vereador Nelson Batista 

 
(registo E/132847/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DO 

SIGNATÁRIO 
 
Considerando a ausência do signatário no 
período compreendido entre 04 e 07 de  outubro, 
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conforme previsto no nº 4 do art.º 26 do DL 
241/2007 de 21 de junho, republicado pelo DL 
249/2012 de 21 de novembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Eng.ª  
Anabela Cristina Fernandes Santos, com as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sra. Diretora de Departamento.   

 
Propõe-se o envio da presente informação ao 
DAG/DMAG/Expediente para divulgação. 
 

O Chefe da Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais 

 
(a) Rui Máximo 

 
 

 
 

 
 

 INFORMAÇÃO N.º 15/DGF/CP 

 
De 3 de outubro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 4 de outubro de 2022, 

pela Sra. Vice-Presidente 
 

(registo E/135826/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias nos dias 06 e 07 de outubro, propõe-se 
que no período em questão a sua substituição 
seja assegurada pela Coordenadora Técnica 
Paula Alexandra Pereira Martins Silva, com as 
competências que lhe foram delegadas pela Sr. 
Presidente no Despacho nº 443/2022 de 23 de 
setembro.  

 
Propõe-se que a presente informação seja 
divulgada via expediente.  
   
À consideração superior,  
  

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Carla Pinela 
 
 

 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 452/2022 
 

de 30 de setembro de 2022 
 

(registo E/134203/2022, de 1 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da 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 7 de janeiro, na sua 
atual redação, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Nuno Dias, 
através do Despacho n.º 432/2022, de 28 de 
setembro, publicitado pelo Edital n.º297/2022, em 
10 de maio, subdelego no licenciado Nelson 
Filipe Joaquim Nunes, Chefe da Divisão de 
Modernização e Administração Geral (DMAG), os 
seguintes poderes e competências, no âmbito da 
respetiva Divisão: 
 

I 
 
No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a realização da despesa e o tipo de 

procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços. 
 

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

3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DMAG. 

II 
 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
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No âmbito da Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3. Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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 LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho;  
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional interna, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
III 

Outras Áreas de Atividade:  
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Gestão de Transporte, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 
 

IV 
 

No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente, na sequência da tomada da 
decisão final ou por ter sido declarada a sua 
extinção, bem como, por deficiência de 
instrução, falta de elementos de apreciação 
imputáveis aos requerentes, nos casos em 
que não seja efetuada a sua regularização, 
bem como decidir pela extinção dos 
procedimentos por desistência e renúncia dos 
requerentes, nos casos de deserção, bem 
como por falta de pagamento de taxas e 
despesas;  
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8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

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

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

 
V 
 

Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação. 
 

VI 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho.   
 

(Por subdelegação de competências) 
Despacho 432/2022 

A Diretora do Departamento 
 

(a) Paula Marreiros 
 
 
 

DESPACHO N.º 453/2022 
 

de 30 de setembro de 2022 
 

(registo E/134208/2022, de 1 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 
 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I da 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 7 de janeiro, na sua 
atual redação, e no n.º 3 do artigo 29.º do 
Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando as competências que me foram 
subdelegadas pelo Senhor Vereador Nuno Dias, 
através do Despacho n.º 432/2022, de 28 de 
setembro, publicitado pelo Edital n.º 297/2022, 
em 28 de setembro, subdelego na licenciada 
Graciete de Jesus Morais Coelho Ramalheiro, 
Chefe da Divisão de Património Documental e 
Apoio Técnico (DPDAT), os seguintes poderes e 
competências, no âmbito da respetiva Divisão: 
 

I 
 
No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a realização da despesa e o tipo de 

procedimentos de formação de contratos de 
locação e aquisição de bens móveis e 
aquisição de serviços. 
 

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

3. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DPDAT. 

 
II 
 

No âmbito da Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão, são delegadas e subdelegadas as 
competências para: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

restantes decisões relativas a férias dos 
trabalhadores, sem prejuízo do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho 
por parte dos trabalhadores da divisão, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
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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 LTFP, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

6. Propor, para efeitos de autorização, 
deslocações em serviço no país; 
 

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa de acordo com os critérios 
definidos; 
 

9. Autorizar a participação em ações de 
formação profissional interna, de acordo com 
os critérios definidos. 

 
III 

 
Outras Áreas de Atividade:  
 
Autorizar as requisições de transportes à Divisão 
de Gestão de Transportes, no âmbito da atividade 
da Divisão, de acordo com as normas em vigor. 

IV 
 
No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, 
nomeação do responsável pela direção do 
procedimento, realização de atos instrutórios, 
incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 

 
1. Informar os particulares, sempre que o 

requeiram, do andamento dos procedimentos 
em que sejam diretamente interessados; 
 

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência do subdelegante, nos termos da 
lei; 
 

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

5. Solicitar informações e praticar outros atos e 
formalidades de carácter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do subdelegante; 
 

6. Autorizar a restituição aos interessados de 
documentos juntos aos processos; 
 

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

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 

 
a) A que for dirigida ao Presidente da República, 

ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar; 

 
V 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação. 
 

VI 
 
O presente despacho produz efeitos a 26 de 
setembro de 2022, considerando-se ratificados 
ou confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho.   
 

(Por subdelegação de competências) 
Despacho 432/2022 

A Diretora do Departamento 
 

(a) Paula Marreiros 
 
 

 
 

 

 INFORMAÇÃO N.º 273/DGPE/WSC 

 
De 4 de outubro de 2022 

 
 (registo E/136308/2022) 

 
 

SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DE DIVISÃO DE 
GESTÃO DA PARQUE ESCOLAR (DGPE) 

 
Considerando a ausência do signatário, por 
motivo de férias, proponho que a Técnica 
Superior Dr.ª Cristina Maria Almeida Lucas, da 
DGPE - Gestão do Pessoal Não Docente, me 
substitua nas minhas funções, de 06 a 07 de 
outubro de 2022.   

 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio desta informação à 
DAG/DMAG/Expediente para divulgação. 
 
À consideração superior,               
                    

O Chefe de Divisão de Gestão do Parque Escolar 
 

(a) Dr. Wiliam Santos Cardoso 
  
     
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO N.º 145/DT/SMS 

 
De 6 de outubro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 10 de outubro de 2022, 

pelo Sr. Vereador Vasco Touguinha 
 

(registo E/137823/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DA 
SINGATÁRIA 

 
Considerando a ausência da signatária no 
período compreendido entre 7 e 17 de outubro, 
por motivo de férias, proponho que as 
competências  que me foram subdelegadas  
através do Despacho  n.º 435/2022, de 27/09, 
sejam subdelegadas no técnico superior Rui 
Miguel Carrilho Lourenço. 
 
Em caso de concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à  DAG/DMAG/Expediente, 
para divulgação. 
 
À consideração superior. 
 

A Chefe de Divisão de Turismo 
 

(a) Sílvia Mendes Santos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TURISMO 

COESÃO SOCIAL 
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AVISO n.º 18977/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS COM ASSISTENTES 

OPERACIONAIS NA ÁREA GERAL 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE OITO POSTOS DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
FUNCIONAL GERAL 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de setembro de 2022, com Maria Elisabete 
Honório Morais Ferreira, Marta Sofia Henriques 
de Oliveira, Ricardo Jorge Ceia Mendes e Vera 
Sofia Piedade Simões, na categoria de Assistente 
Operacional da carreira geral de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 9086/2020, publicado 
em Diário da República, 2.ª série, n.º 115, de 16 
de junho de 2020. 
 
12 de setembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Santos. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 191, de 3 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 19060/2022 
 

RENOVAÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO DO 
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO 

URBANÍSTICA 
 

Para os devidos efeitos, torna-se público que na 
sequência da nomeação através de procedimento 
concursal e por despacho do Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de 12 de setembro de 2022, foi 
renovada a comissão de serviço, por igual 
período, do Técnico Superior João Pedro Alves 
de Oliveira da Silva Costa, no cargo de Chefe da 
Divisão de Gestão Urbanística, a partir de 13 de 
setembro de 2022, nos termos do previsto no 
artigo 23.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, 
alterada pela Lei n.º 51/2005, de 30 de agosto, 
pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro, pela 
Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pela Lei n.º 
68/2013, de 29 de agosto, pela Lei n.º 128/2015, 
de 03 de setembro, na redação dada pela Lei n.º 
64/2011, de 22 de dezembro, mandada aplicar à 
administração local pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 de 
dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro. 
 
A presente renovação da comissão de serviço 
fundamenta-se nos resultados da atividade até 
agora desempenhada, que evidencia a existência 
de aptidão e experiência profissional adequadas 
ao exercício das respetivas funções, conforme o 
relatório apresentado nos termos do mesmo 
diploma legal. 
 
14 de setembro de 2022. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 192, de 4 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 19061/2022 
 

DESIGNAÇÃO DO MEMBRO DO GABINETE DE 
APOIO À PRESIDÊNCIA 

 
Torna-se público que o Sr. Presidente da Câmara 
designou, ao abrigo do disposto na alínea c), do 
n.º 1, do artigo 42.º e n.os 4 e 5 do artigo 43.º 
todos do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, bem como dos artigos 11.º e 12.º 
ambos do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, aplicável por remissão do n.º 5 do artigo 
43.º do referido Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, Sérgio Alexandre Martins Alves 
para exercer funções de Adjunto do Gabinete de 
Apoio à Presidência, a partir de 5 de setembro de 
2022. 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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Por despacho do Sr. Presidente da Câmara, foi 
conferida a autorização prevista no n.º 3 do artigo 
7.º do Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de janeiro. 

 
Nota curricular 

 
Nome: Sérgio Alexandre Martins Alves. 
 
Habilitações Literárias: licenciatura em Relações 
Internacionais, pós-graduações em História das 
Relações Internacionais e em Ciência Política, 
pela Universidade Autónoma de Lisboa, pelo 
ISCTE-IUL e pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Lisboa, respetivamente. Efetuou 
diversas formações de carácter técnico e é 
doutorando na Universidade Nova de Lisboa - as 
suas áreas de interesse académico cobrem o 
risco geopolítico e resolução de conflitos, 
economia internacional e política externa 
portuguesa. 
 
Carreira Profissional: especialista em assuntos 
internacionais, com atividade desenvolvida nas 
áreas da geopolítica, diplomacia e 
internacionalização de empresas. Tem um 
percurso em assessoria executiva e consultadoria 
estratégica a alto nível político e de gestão, e 
experiência na organização e coordenação de 
equipas em projetos multidisciplinares. 
 
Secretário-Geral e Diretor Executivo da Câmara 
de Comércio e Indústria Luso-Chinesa (2012-
2021); Adjunto Diplomático do Primeiro-Ministro 
Português (2005 a 2011); Assessor Político do 
Presidente da Internacional Socialista e 
Secretário-Executivo do Grupo de Alto Nível para 
a Reforma das Nações Unidas (2003-2005). 
Colaborou com o Departamento Internacional do 
Partido Socialista (2004-2012) e desenvolveu 
atividade política a nível local, nacional e 
internacional. 
 
Entre 1997 e 2004, foi colaborador numa 
empresa de comércio internacional, Assessor de 
Imprensa no Ministério dos Negócios 
Estrangeiros e da Presidência da Organização 
para a Segurança e Cooperação Europeia 
(OSCE), fez jornalismo no Diário de Notícias e na 
revista Focus (2000-2002), foi consultor na área 
de internacionalização junto de instituições e 
empresas, e fundador e dirigente de uma 
associação de promoção cultural (2013-presente). 
 
15 de setembro de 2022. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 192, de 4 de outubro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 19138/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS, POR TEMPO 
INDETERMINADO, COM ASSISTENTE 

OPERACIONAL, VIVEIRISTA 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL COMUM PARA 
OCUPAÇÃO DE DOIS POSTOS DE TRABALHO 

DE ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 
PROFISSIONAL DE VIVEIRISTA CONTRATO 

DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR 
TEMPO INDETERMINADO 

 
Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 19 
de setembro de 2022, com Cristina Maria Estrela 
Roberto, na carreira/categoria de Assistente 
Operacional, na 4.ª posição remuneratória e nível 
remuneratório 4 da Tabela Remuneratória Única, 
no seguimento do Aviso n.º 16197/2020 - 
referência 6, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 200, de 14 de outubro de 2020. 
 
20 de setembro de 2022. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 193, de 6 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 19139/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO, COM ASSISTENTES 

TÉCNICOS 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 
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Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de setembro de 2022, com Carla Marisa Martins 
Chaves, Catarina Andreia Paulo Domingos 
Cardoso, Fernanda Reis Martins, Gonçalo Jorge 
Prego Fiúza, José Manuel de Macedo Gomes, 
Margarida Frias Romão Baptista, Nádia Sofia 
Gomes Diogo e Paulo Jorge Vicente, a partir de 
12 de setembro de 2022, com José Eduardo 
Anacleto Reis, na categoria de Assistente Técnico 
da carreira geral de Assistente Técnico, na 1.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 6 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 18675/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 17 de novembro. 
 
20 de setembro de 2022. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 193, de 6 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 19140/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 
INDETERMINADO, COM ASSISTENTE 

OPERACIONAL (COZINHA) 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 
ASSISTENTE OPERACIONAL, NA ÁREA 

FUNCIONAL DE COZINHA 
 

CONTRATO DE TRABALHO EM FUNÇÕES 
PÚBLICAS POR TEMPO INDETERMINADO 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 01 
de setembro de 2022, com Ana Maria de Jesus 
dos Santos Costa e Jorciley Quaresma de Sousa 
Neto, na categoria de Assistente Operacional da 
carreira geral de Assistente Operacional, na 4.ª 
posição remuneratória e nível remuneratório 4 da 
Tabela Remuneratória Única, no seguimento do 
Aviso n.º 11853/2020, publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 157, de 13 de agosto. 
 
20 de setembro de 2022. - O Chefe da Divisão de 
Gestão de Recursos Humanos, Cândido Esteves. 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 193, de 6 de outubro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 19534/2022 
 

CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO DE 
CLASSIFICAÇÃO DO EDIFÍCIO DA 

MERCEARIA SANTANA, EM SACAVÉM, COMO 
MONUMENTO DE INTERESSE MUNICIPAL 

(MIM) 
 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, no âmbito das 
competências que lhe foram delegadas por 
Despacho n.º 551/2021, de 20/10/2021 torna 
público, nos termos do ponto 2 do artigo 32.º do 
Decreto-Lei n.º 309/2009, de 23 de outubro, na 
redação atual, que a Câmara Municipal de Loures 
reunida em 14/09/2022 aprovou a conclusão do 
procedimento de classificação do Edifício da 
Mercearia Santana, em Sacavém, como 
Monumento de Interesse Municipal (MIM), ao 
abrigo do ponto 1 do artigo 57.º do referido 
decreto-lei. 
 
A história da Mercearia Santana remonta aos 
anos 80 do século XIX. O edifício onde se 
instalou a mercearia, reformulado na década de 
1930, possui estuques polícromos nas paredes, 
decorações em gesso nos tetos, destacando-se 
no núcleo antigo de Sacavém pela sua fachada 
revestida a azulejo da Fábrica da Louça e 
elementos decorativos de inspiração Art Déco. 
Situa-se na Rua Almirante Reis, números 41 e 43, 
no centro da cidade de Sacavém, conforme 
planta anexa. 
 
O imóvel classificado como Monumento de 
Interesse Municipal fica abrangido pelas 
disposições legais em vigor, nomeadamente as 
constantes dos artigos 45.º e 46.º da Lei n.º 
107/2001, de 8 de setembro e no Decreto-Lei n.º 
140/2009, de 15 de junho. 
 
16 de setembro de 2022. - O Vereador, Nuno 
Ricardo Conceição Dias. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 197, de 12 de outubro de 2022) 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
12648/2022 

 
CP 35/2022-AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA 
ÁGUAS E ESGOTOS, DIVIDIDO EM 5 LOTES 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE  
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas  
NIPC: 680009671  
Endereço: R.Ilha da Madeira, 2  
Código postal: 2674 504  
Localidade: Loures  
País: PORTUGAL  
NUT III: PT170  
Distrito/Região: Lisboa  
Concelho: Loures  
Freguesia: Freguesia de Loures  
Endereço Eletrónico: geral@simar-
louresodivelas.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO  
Designação do contrato: CP 35/2022-Aquisição 
de materiais para águas e esgotos, dividido em 5 
lotes  
Descrição sucinta do objeto do contrato: CP 
35/2022-Aquisição de materiais para águas e 
esgotos, dividido em 5 lotes  
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos  
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis  
Preço base do procedimento? Sim  
 
Valor do preço base do procedimento: 72,500.00 
EUR  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 44164000  
Valor: 72,500.00 EUR  
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS  

Número de referência interna: 35/2022  
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não  
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não  
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não  
É utilizado um leilão eletrónico? Não  
É adotada uma fase de negociação? Não  
Serão usados critérios ambientais? Não  
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES  
Não  
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO  
 
O contrato é dividido em lotes? Sim  
Número máximo de lotes que podem ser 
adjudicados a um concorrente: 5  
Lote n.º 1  
Designação: Fornecimento continuado de tubo 
corrugado  
Preço Base do lote: 40,000.00 EUR  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 44164000  
Lote n.º 2  
Designação: Fornecimento continuado de 
acessórios PEAD  
Preço Base do lote: 10,000.00 EUR  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 44167000  
Lote n.º 3  
Designação: Fornecimento continuado de 
válvulas esféricas  
Preço Base do lote: 10,000.00 EUR  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 42131000  
Lote n.º 4  
Designação: Fornecimento continuado de 
cabeças móveis  
Preço Base do lote: 10,000.00 EUR  
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 42132200  
Lote n.º 5  
Designação: Fornecimento continuado de 
acessórios F/D  
Preço Base do lote: 2,500.00 EUR  

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos)  
Objeto principal  
Vocabulário principal: 44167000  
 
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]: 6 meses  
Previsão de renovações? Não  
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não  
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional?  
Não  
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não  
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS  
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: Divisão 
de Aprovisionamento  
Endereço desse serviço: R. Funchal-Fanqueiro  
Código postal: 2670 364  
Localidade: Loures  
Endereço Eletrónico: da@simar-louresodivelas.pt  
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas  
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante:  
Vortal(https://community.vortal.biz/sts/Login)  
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/sts/Login  
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS  
Até às 17: 00 do 12 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio  
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS  

90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas  
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO  
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não  
Multifator? Não  
Monofator  
Fator - Nome: Preço  
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO  
Não  
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO  
Designação: Câmara Municipal Loures  
Endereço: 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 
2022/10/06  
 
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 Administrativo 
 
 

 

 
 

Na Edição nº 19, de 3 de outubro de 2022, na sua 
página 9, na PPrrooppoossttaa  ddee  DDeelliibbeerraaççããoo  nnºº..  
661122//22002222,,  ccoomm  oo  ttííttuulloo  “PPaarraa  aapprroovvaarr::  oo  iinníícciioo,,  ttiippoo  
ee  aass  ppeeççaass  ddoo  pprroocceeddiimmeennttoo;;  --  aa  nnoommeeaaççããoo  ddoo  
ggeessttoorr  ddoo  ccoonnttrraattoo,,  rreellaattiivvoo  àà  pprreessttaaççããoo  ddee  
sseerrvviiççooss  ddee  ffoorrnneecciimmeennttoo  ccoonnttiinnuuaaddoo  ddee  rreeffeeiiççõõeess  
ttrraannssppoorrttaaddaass  aa  qquueennttee  ccoomm  ccoonnffeeççããoo  llooccaall  ppaarraa  
ccrriiaannççaass//aalluunnooss  ee  aadduullttooss,,  bbeemm  ccoommoo  oo  
ffoorrnneecciimmeennttoo  ddee  kkiittss  ddeessccaarrttáávveeiiss  ppaarraa  ooss  
rreeffeeiittóórriiooss  ddooss  jjaarrddiinnss  ddee  iinnffâânncciiaa  ee  eessccoollaass  ddoo  
eennssiinnoo  bbáássiiccoo  ee  sseeccuunnddáárriioo,,  ssuubbssccrriittaa  ppeelloo  SSrr..  
PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa”, está incorreta a menção 
a uma alínea “P”, pelo que esta deve ser 
ignorada.  

RETIFICAÇÃO 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 639/2022 

 

 

 

13ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 641/2022 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

- 

 

MUNICÍPIO DE ODIVELAS 

 

E 

 

GATECI – GABINETE TÉCNICO DE CERTIFICAÇÃO E INSPEÇÃO, LDA. 
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____ àbcdccH
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF


���T)�'���U�	(1(V���-*�e-(D*����f�g�������/�
��
�����������
��
�������/�
��
���������
�


hijklmb̀jnj̀lb̀aboob̀ab__oob̀abcdccHFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF




�
�

� �������	�
���	����
��

� � � �  � �� � � �� ��� ��
�

���������
��������������� !"#$��%!&'%$���!($���)��*�)+�!��*,�-.+��+-/)�*-/*���!01$�

!2!#3�%$��"$��#!0 $��%!2'"'%$��"�����������4567��%$�8�%!0"$�%!�9":�0�$�;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

���������
�������)��*�)�=���>!($�"1$�:3 �0' !"#$�%$�!�#�?!(!:'%$�:$"#0�#3�( !"#!@��$0�

0�AB!��' �3#C&!'���$�D*)�*�)+��+-/)�*-/*��1$���(':C&!'������!"�('%�%!��%!�:0'#���"�����������

4E7�%$�8�%!0"$�%!�9":�0�$�;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

���������
�������*,�-.��=�>�0��#$%������F3!�#B!��! !0�!"#!��%$�:$"#0�#$��!0C�:$ �!#!"#!�$�

G0'?3"�(�H% '"'�#0�#'&$�%$�8I0:3($�%!�J'�?$�@�:$ �!K�0!����0!"L":'����F3�(F3!0�$3#0$;<<<<<<<<<<�

���������
������D*)�*�)��=�4;M�A! ���0#!�'"#!�0�"#!�%$�:$"#0�#$N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

�O�����3�0' !"#$��%$��!00$��!�$ '��B!�@�?! �:$ $�$��!�:(�0!:' !"#$��!�0!#'2':�PB!��0!(�#'&$���$�

8�%!0"$�%!�9":�0�$�Q<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

RS���8�%!0"$�%!�9":�0�$�@�>0$�0� ��%!�8$":30�$@����0$�$�#���%T3%':�%��!�$��!�:(�0!:' !"#$��

�$?0!��� !� �@��0!�#�%$���!($��%T3%':�#C0'$;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

56�9 �:��$�%!�%'&!0�U":'��!"#0!�$��%$:3 !"#$��0!2!0'%$��"$�";V�W@����0!&�(U":'��X�%!#!0 '"�%��

�!(��$0%! ��!(��F3�(��1$�'"%':�%���"!��!�"L !0$;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

���������
�������Y��)/�<�M$0� @�"$��#!0 $��!���0��$��!2!'#$��%$�%'��$�#$�"$��0#'�$�Z[\;V<�H�

%$�8]%'�$�%$��8$"#0�#$��>L?(':$�@�%!�'�"�%$���!�#$0!��%$�:$"#0�#$�$��GX:"':$���!�3'"#!�N�<<<<<<�

�>!($��)��*�)+��+-/)�*-/*�̂�_0�;�̀]"'��M$0#3"�#$;<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

>!($�$��*,�-.+��+-/)�*-/*�̂�J'('�"��H(&!��J! $��a�0F3!��>'0!��%!�_!3��H(&!�Q<<<<<<<<<<<<<<<<

���������
������Y��-/��=�46�H��"$#'2':�PB!��!�:$ 3"':�PB!��!"#0!�$��8$"#0�!"#!��0!(�#'&���b�

2��!�%!�!K!:3P1$�%$�:$"#0�#$�%!&! ��!0�!2!#3�%����$0�:$00!'$�!(!#0]"':$���0��$���!�3'"#!��

!"%!0!P$��N<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

<���������	�
���	���c�defghijeklmfhlenopqremksdtulQ�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<=�

��������	�
��	
�v����c�rgrghfhthrwsdnopqexgwsrhdtulQ�<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<�

=�y�D������y�z���D��D{����	�
����D�|���}~	���������}~	���
�c�

�skhrn�hlsogtul�qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq�

�
�
�
��



����������	���
�	�����������	������������
��
���
���������
	�
��������	��������������

��
	���
��������������������������������������������������������������������������������������������������������

������� !"#$%!���&�'�('!��) �*�+$"$������ ��"�+"���%!$(��*�$,�'!$-���+"���%!��,�%!"$!��%$��

,�%('./����0$"$($��111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111��

2�234567�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 643/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO I.P 

 

E 

 

HOSPITAL BEATRIZ ÂNGELO E.P.E 

 





















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 644/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DE LISBOA E VALE DO TEJO I.P. 

 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 645/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ORDEM DOS PSICÓLOGOS PORTUGUESES 

 

 

















 

 

 

 

 

ANEXO AOS DESPACHOS N.º 402/2022 A N.º 429/2022, 454/2022 E 466/2022 

 

 

 






























































