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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
28.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 9 de novembro de 2022 
 

 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771133//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  RREECCOOMMEENNDDAAÇÇÃÃOO,,  
SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  AAOO  TTEEMMAA  ““CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDAA  
LLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMEETTRROO  DDEE  SSUUPPEERRFFÍÍCCIIEE  NNOO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSEENNHHOORR  VVEERREEAADDOORR  EELLEEIITTOO  PPEELLOO  CCHHEEGGAA    

 
RECOMENDAÇÃO 

 
Construção da Ligação do Metro de Superfície 

no Município de Loures 
 
Considerando que: 
 
a) Em 2021, o Governo anunciou que o metro de 

superfície no concelho de Loures era "o 
concretizar de um sonho antigo", que " será 
possível devido ao Plano de Recuperação e 
Resiliência"; 
 

b) Foi assinado um protocolo de cooperação 
entre o Município de Loures e o Governo, para 
Loures ficar ligado a Lisboa por um metro 
ligeiro de superfície até 2025, num 
investimento de 250 milhões de euros que se 
enquadra no Plano de Expansão e de 
Modernização do Metropolitano de Lisboa; 
 

c) O Município de Loures, irá ter gastos a rondar 
os 35 a 40 milhões de euros, que os fundos 
europeus não cobrem (designadamente as 
expropriações e as retiradas de infraestruturas 
do subsolo) e que tendo em conta o impacto 
do valor no orçamento da Autarquia pode 
inviabilizar a realização do mesmo; 
 

d) Até à data o Município já gastou cerca de meio 
milhão de euros em projetos;   
 

e) A ligação do metro a Loures "vai trazer mais-
valias ambientais e de mobilidade para o 
concelho", diminuindo o "congestionamento de 
trânsito" para chegar à capital e permitindo a 
mobilidade dos lourenses de forma mais 
rápida; 
 

f) É importante que o Governo, e tendo em conta 
a grande importância deste Município dentro 
da área metropolitana de Lisboa, e sem 
ligação direta à capital atualmente, assuma o 
compromisso tomado e a necessidade de 
rever em alta o valor do investimento 
inicialmente previsto, face ao atual quadro de 
aumento dos preços dos materiais e da mão-
de-obra na construção, e considerando a 
sobrecarga financeira das autarquias noutras 
áreas, assuma a responsabilidade no que à 
mobilidade diz respeito; 
 

g) O Grupo Parlamentar do Chega apresentou 
uma proposta em sede de orçamento de 
Estado para que o Governo se responsabilize 
pelo pagamento em 100% das despesas 
diretas e indiretas da construção do Metro de 
Superfície no concelho de Loures; 

 
Assim,  
 
O Vereador eleito pelo Partido Chega, recomenda 
ao executivo municipal, que apoie esta proposta 
apresentada em sede de Orçamento de Estado 
para 2023, pelo Grupo Parlamentar do Chega, 
para que o Governo se responsabilize pelo 
pagamento em 100% das despesas diretas e 
indiretas da construção do Metro de Superfície no 
concelho de Loures, num claro sinal político do 
interesse comum em nome da população. 
 
 A ser aprovada a presente recomendação deverá 
ser enviada: 
 
− Assembleia da República; 
− Ao Senhor Primeiro-Ministro e ao Senhor 

Ministro das Infraestruturas; 
− Comunicação local e nacional. 
 
Loures, 9 de novembro de 2022  

O Vereador eleito pelo CHEGA na Câmara 
Municipal de Loures 

 
Bruno Nunes 

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  aass  aabbsstteennççõõeess  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  aa  
ffaavvoorr  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771144//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  RREELLAATTIIVVAA  AAOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS,,  PPEELLOOSS  CCLLUUBBEESS  
EE  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSEENNHHOORRAA  VVEERREEAADDOORRAA  EE  
OOSS  SSEENNHHOORREESS  VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  
CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  
 

MOÇÃO 
 
O executivo municipal decidiu oficiar clubes e 
associações do concelho reclamando dos 
mesmos o pagamento por utilizações de 
instalações municipais, nomeadamente 
desportivas, que remontam nalguns casos há 
mais de 30 anos.  
 
De forma lamentável o ofício enviado ameaça, em 
caso de não pagamento das quantias 
reclamadas, com o envio da dívida para execução 
fiscal. 
 
Trata-se de uma atitude sem precedentes que 
surge de onde o movimento associativo menos 
esperava, a sua Câmara Municipal. 
 
Esta atitude tem tanto de insólito como de 
inaceitável.  
 
É inaceitável por revelar uma enorme 
incompreensão quanto ao meritório e 
insubstituível papel que o associativismo 
desempenha na vida da nossa comunidade.  
 
É reveladora ainda de uma profunda 
insensibilidade perante as dificuldades financeiras 
por que os clubes e associações vêm passando 
muito agravados pela pandemia e pela atual crise 
económica. 
 
Os vereadores da CDU procuraram nos últimos 
meses, sem sucesso, obter informação sobre os 
montantes em dívida e quais as entidades de 
quem a CML se diz credora. Apresentaram 
requerimentos escritos e verbais. Reuniram, por 
duas vezes, com as estruturas associativas tendo 
ainda realizado contactos bilaterais com várias.  
 
Fizeram-no com o objetivo de apresentar, em 
reunião da Câmara Municipal, uma resolução 
capaz de ultrapassar o problema. 
 
Apesar da impossibilidade de conhecerem 
com detalhe a informação relevante para esse 
efeito vêm os Vereadores da CDU propor que 
a Câmara Municipal de Loures, reunida no dia 
9 de novembro de 2022, delibere: 
 

1. Que, em nome da transparência, seja dado 
conhecimento a este órgão da lista de 
todas as entidades coletivas a quem foi 
enviada correspondência solicitando 
pagamentos em atraso por utilização de 
instalações municipais bem como da 
relação das quantias já pagas e em dívida 
por cada uma dessas entidades desde que 
foram notificadas pela Câmara Municipal; 
 

2. Que sejam de imediato declaradas 
prescritas, desde que requerida pelas 
entidades, todas as dívidas cuja existência 
seja superior ao tempo legalmente 
consagrado para o efeito; 
 

3. Que sejam desoneradas da obrigação de 
pagamento pela utilização dos 
equipamentos municipais as entidades que 
façam prova da incorreção dessa tentativa 
de cobrança. 
 

4. Que sejam as associações informadas, de 
imediato, desta mesma deliberação. 

Os Vereadores da CDU reafirmam a sua inteira 
disponibilidade para participarem na construção 
das soluções capazes de permitir a resolução 
deste problema. 
 
 
 
 
Loures, 9 de novembro de 2022 
 

Os Vereadores da CDU 
 
 

Paulo Piteira 
 

Tiago Matias 
 

Mário Rui Pina 
 

Fernanda Santos 
 
((RReejjeeiittaaddaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ddaa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa..    VVoottaarraamm  
ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  aa  
SSeennhhoorraa  VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  
PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa,,  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))    
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AATTAA  DDAA  2255ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..0099..2288  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  
ddaa  CCââmmaarraa,,  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  BBrruunnoo  
MMiigguueell  ddee  OOlliivveeiirraa  NNuunneess,,  JJooããoo  MMaannuueell  ddaa  
SSiillvvaa  CCoossttaa,,  MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  PPiinnaa  ee  aa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  MMaarriiaa  FFeerrnnaannddaa  CCaarrddoossoo  
SSaannttooss,,  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  
rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
 
 
 
AATTAA  DDAA  2266ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..1100..1122  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  PPaauulloo  JJoorrggee  PPiitteeiirraa  LLeeããoo,,  JJooããoo  
MMaannuueell  ddaa  SSiillvvaa  CCoossttaa  ee  MMáárriioo  RRuuii  PPeeddrroossoo  
PPiinnaa,,  ppoorr  nnããoo  tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  
rreeuunniiããoo  aa  qquuee  rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  668888//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  1144ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:   
     
 
A. Foi sentida a necessidade de reforço da 

dotação orçamental da rubrica referente ao 
subsídio de Natal, por forma a que o 
processamento desta compensação financeira 
adicional ao salário mensal fosse efetuado e 
paga dentro do calendário definido (7 de 
novembro). 
 

B. Caso o reforço referido no ponto anterior não 
fosse efetuado nos termos da informação junta 
em anexo, o pagamento do subsídio de natal 
aos colaboradores da Câmara Municipal de 
Loures não teria sido realizado na data 
calendarizada. 
 

C. O reforço da dotação orçamental aqui versada 
implica uma alteração permutativa ao 
Orçamento Municipal de 2022, cuja 
competência para a sua aprovação é da 
Câmara Municipal de Loures, nos termos da 
alínea c) do n.º1 do artigo 33.º do Anexo I da 
Lei n.º75/2013, de 12 de setembro. 
 

D. Face à urgência da situação aqui identificada 
não foi possível reunir extraordinariamente a 
Câmara Municipal de Loures. 
 

E. Face ao plasmado nos pontos anteriores, o 
reforço da dotação orçamental da rubrica do 
subsídio de Natal, constante da 14.ª alteração 
permutativa ao Orçamento Municipal de 2022, 
junta em anexo, foi por mim aprovado, 
objetivando-se o cumprimento do calendário 
previamente definido. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 33.º e do n.º 
3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, ratificar a aprovação 
por mim efetuada da 14.ª alteração permutativa 
ao orçamento Municipal de 2022, conforme 
documento em anexo. 
 
 
Loures, 3 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 14ª 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..  666677//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  MMUULLTTIIUUSSOOSS  
OORRIIEENNTTEE  ––  FFUUNNDDOO  EESSPPEECCIIAALL  DDEE  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOO  FFEECCHHAADDOO,,  
RREEPPRREESSEENNTTAADDAA  PPEELLAA  NNOORRFFIINN  --  SSOOCCIIEEDDAADDEE  
GGEESSTTOORRAA  DDEE  OORRGGAANNIISSMMOOSS  DDEE  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOO  CCOOLLEETTIIVVOO,,  SS..AA..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi aprovada na 33.ª reunião ordinária da 

Câmara Municipal, realizada em 18 de 
fevereiro de 2015 (Proposta n.º 74/2015), a 
celebração de um Protocolo entre o Município 
de Loures e a Interfundos – Gestão de Fundos 
de Investimento Imobiliário, S.A., em 
representação do Fundo Multiusos do Oriente 
– Fundo Especial de Investimento Imobiliário 
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Fechado, com vista à dotação de 109 lugares 
de estacionamento, sitos no piso -1 do Edifício 
C – Bloco B1, por forma a serem utilizados 
pelos utilizadores dos equipamentos cedidos 
ao Município: Pavilhão Desportivo, Centro de 
Dia e Centro de Saúde;  
 

B. Sendo de relevante interesse público a 
utilização e o funcionamento dos referidos 
lugares de estacionamento, o referido 
Protocolo sofreu um aditamento, aprovado na 
87.ª reunião ordinário da Câmara Municipal, 
realizada em 05 de abril de 2017 (Proposta n.º 
151/2017);  
 

C. O Fundo está atualmente a promover a 
execução de um projeto imobiliário que inclui a 
construção/reabilitação do Edifício C, o que 
implicará, por motivos técnicos e de 
segurança, a impossibilidade temporária de 
utilização dos referidos lugares de 
estacionamento, desde o início e até à 
conclusão das obras no Edifício C; 
 

D. Em contrapartida pela suspensão temporária 
da utilização dos lugares de estacionamento, o 
Fundo propôs a cedência, temporária e 
gratuita, de 58 lugares de estacionamento 
sitos na zona exterior norte do Edifício C, bem 
como 51 lugares de estacionamento sitos no 
piso -1 do Edifício D; 
 

E. Por forma a melhorar a oferta de 
estacionamento público na zona envolvente ao 
Multiusos do Oriente e em resposta às 
carências de estacionamento na união de 
freguesias de Moscavide e Portela, o 
Município de Loures pretende utilizar como 
parque de estacionamento uma parcela de 
terreno de que é proprietário, sita na Rua 
Cidade de Goa, junto ao Edifício D, tendo o 
Fundo aceitado realizar, a expensas suas, as 
obras de adaptação da referida parcela de 
terreno, nos termos do projeto elaborado pelo 
Município;  
 

F. Face à urgência no início da intervenção por 
parte do Fundo, não foi possível reunir 
extraordinariamente a Câmara Municipal, pelo 
que a formalização do Protocolo foi por mim 
aprovada, nos termos do disposto pelo n.º 3 
do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto pela alínea t) do n.º 1 do artigo 33.º e 
pelo n.º 3 do artigo 35.º, ambos do Anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual 

redação, aprovar a ratificação da celebração do 
Protocolo entre o Município de Loures e o 
MULTIUSOS ORIENTE – Fundo Especial de 
Investimento Imobiliário Fechado, representado 
pela sua gestora e administradora NORFIN – 
Sociedade Gestora de Organismos de 
Investimento Coletivo, S.A., para cedência 
temporária e gratuita de lugares de 
estacionamento e para a execução das obras de 
adaptação da parcela de terreno municipal 
(PR1760) a parque de estacionamento, tudo nos 
termos da documentação anexa.  
 
Loures, 3 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo entre o 
Município de Loures e MULTIUSOS ORIENTE – 
Fundo Especial de Investimento Fechado, 
representada pela NORFIN – Sociedade de 
Organismos de Investimento Coletivo, S.A., está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  667700//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  OO  
AACCOORRDDOO  DDEE  MMUUTTAAÇÇÃÃOO  DDOOMMIINNIIAALL  DDEE  
TTRROOÇÇOOSS  DDAA  EENN  88,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
Considerando: 
 
A. O desiderato do Plano de Expansão e de 

Modernização do Metropolitano de Lisboa, o 
qual visa o desenvolvimento de uma rede de 
Transporte Coletivo em Sítio Próprio, em modo 
de Metro Ligeiro de Superfície (MLS), através 
da estação de Odivelas; 
 

B. Que o MLS pretende consolidar a rede urbana 
de metropolitano pesado, em articulação com 
o desenvolvimento de novas soluções ligeiras 
para os subúrbios e zonas limítrofes da cidade 
de Lisboa, onde se inclui o concelho de 
Loures; 
 

C. Que o projeto do MLS almeja o aumento da 
oferta de serviço público de transportes, 
através do reforço dos eixos de ligação a 
polos de centralidade com relevante 
concentração de serviços, equipamentos, 
emprego e habitação; 
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D. Que constituem atribuições dos Municípios a 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das populações, designadamente nos 
domínios dos transportes e vias de 
comunicação; 
 

E. Que, no âmbito das suas competências, 
constitui incumbência da Câmara a criação, 
construção e gestão de equipamentos, redes 
de circulação e transportes integrados no 
património do Município ou colocados, por lei, 
sob administração municipal; 
 

F. Que a implantação do MLS interfere com a 
EN8, entre a rotunda da Mealhada e o limite 
do concelho de Odivelas; 
 

G. Que o identificado troço não está incluído no 
Plano Rodoviário Nacional, encontrando-se 
sob tutela e jurisdição da Infraestruturas de 
Portugal, S.A, nos termos estabelecidos no 
artigo 13º, n.º 3 do Plano Rodoviário Nacional, 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 222/98 de 17 de 
julho 
 

H. Que é fundamental a transferência dominial 
deste troço para o Município, de modo a 
agilizar a tomada de decisões para a 
execução do corredor do metro, a par com o 
ordenamento urbano da envolvente; 
 

I. A respeito da EN 8, o Município já havia 
rececionado o troço localizado entre a rotunda 
da Mealhada e a rotunda do Funchal, entre os 
Km 4.580 e o Km 6.050, através do respetivo 
acordo de mutação dominial, bem como 
celebrado um Acordo de Gestão dominial para 
o troço localizado entre a rotunda do Funchal 
e o Barro, entre os Km 6.050 e o Km 7.700.; 
 

J. A Infraestruturas de Portugal, S. A. concorda 
em transferir para o Município de Loures parte 
do troço da EN 8, indo a mesma até ao limite 
do concelho de Odivelas, a saber: 
 

I. Do Km 2,608 ao 
 

II. Km 4,526, numa extensão de 1,918 km, 
conforme esboço corográfico que constitui o 
anexo I da minuta do Protocolo em anexo; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea ee) do nº 1 do artigo 33º e da 
alínea k) do nº 2 do artigo 25ª, ambos do Anexo I 
da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado 
com o disposto no artigo 13º do Decreto-Lei nº 
222/98, de 17 de julho, e artigo 40º da Lei nº 
34/2015, de 27 de abril:  

1. Aprovar o Acordo de Mutação Dominial de 
troço da EN 8, do Km 2,608 ao Km 4,526, 
numa extensão de 1,918 km, conforme minuta 
do Protocolo em anexo; 
 

2. Submeter, em caso de aprovação, a presente 
proposta a aprovação pela Assembleia 
Municipal.    

 
Loures, 19 de outubro de 2022 
 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Mutação Dominial entre o Município de Loures e 
a Infraestruturas de Portugal, S.A., está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669900//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  
EE  AA  IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  
DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  RREELLAATTIIVVOO  AAOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  
SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  DDEE  RREEDDEE  
FFIIXXAA,,  DDAADDOOSS,,  MMÓÓVVEELL  EE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
DDIISSAASSTTEERR  RREECCOOVVEERRYY,,  BBEEMM  CCOOMMOO  AA  
GGEESSTTÃÃOO  EE  MMAANNUUTTEENNÇÇÃÃOO  DDAA  AATTUUAALL  
IINNFFRRAAEESSTTRRUUTTUURRAA  DDEE  CCOOMMUUNNIICCAAÇÇÕÕEESS  
FFIIXXAASS  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação, pela Câmara 

Municipal de Loures, da proposta de 
deliberação n.º 640/2022, na sua 26.ª Reunião 
Ordinária, datada de 12/10/2022, foi lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, desenvolvido sob o número 
de processo 56959/DCP/2022, com vista à 
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celebração de um contrato para “aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 
como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas  do 
Município de Loures”, e no qual foi formalizado 
convite à entidade  NOS Comunicações, S.A., 
com um período de vigência de 1 (um) mês, 
com início de produção de efeitos pretendido 
para o dia 1 de dezembro de 2022, renovável 
por igual e sucessivo período, e com termo 
previsto para o dia 13 de janeiro de 2023;    
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de proposta, o júri do procedimento analisou a 
proposta apresentada pela entidade convidada 
e procedeu à elaboração do projeto da 
decisão de adjudicação, o qual se anexa a 
esta proposta como anexo sob o n.º 1; 
 

C. O referido projeto da decisão de adjudicação 
carece ser submetido à Câmara Municipal de 
Loures, órgão competente para a decisão de 
contratar, com vista à aprovação do mesmo, 
projeto esse que conclui com a proposta de 
adjudicação da proposta da entidade 
convidada, a NOS Comunicações, S.A., pelo 
preço global proposto (a quatro casas 
decimais) de 28.548,5956€ (vinte e oito mil 
quinhentos e quarenta e oito euros e cinco mil 
novecentos e cinquenta e seis  cêntimos de 
cêntimo), a que acrescerá o IVA, se aplicável, 
à taxa legal em vigor, para um período de 2 
(dois) meses, em virtude do preço mensal 
proposto (a quatro casas decimais) de 
14.274,2978€ (catorze mil duzentos e setenta 
e quatro euros e dois mil novecentos e setenta 
e oito cêntimos de cêntimo), tudo decorrente 
dos preços unitários propostos que constam 
da proposta apresentada para a qual se 
remete e dá aqui por integralmente 
reproduzida;  

D. Uma vez aprovada a adjudicação da proposta 
apresentada pela NOS Comunicações, S.A. se 
mostra necessária a aprovação, por parte da 
Câmara Municipal, da respetiva minuta do 
contrato a celebrar, minuta essa que se anexa 
sob o n.º 2. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, no âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto, critério material, desenvolvido sob o 
número de processo 56959/DCP/2022, com vista 
à celebração de contrato para “aquisição de 
serviços de comunicações de rede fixa, dados, 
móvel e serviços de Disaster Recovery, bem 
como a gestão e manutenção da atual 
infraestrutura de comunicações fixas  do 
Município de Loures”, e nos termos do disposto 

na alínea dd), do número 1, do artigo 33.º, do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
bem como nos artigos 73.º, 76.º, no número 1 do 
artigo 125.º e no número 1 do artigo 98.º, todos 
do Código dos Contratos Públicos (na sua 
redação atual), a Câmara Municipal delibere 
aprovar: 
 
1. O projeto da decisão de adjudicação 

respeitante ao antedito procedimento, com a 
inerente adjudicação da proposta da entidade 
NOS Comunicações, S.A.; 
 

2. A minuta do contrato a celebrar entre o 
Município de Loures e a adjudicatária NOS 
Comunicações, S.A.  

 
Loures, 2 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e a NOS - 
COMUNICAÇÕES, S.A., está disponibilizada em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669911//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEESSPPEESSAA;;  --  AA  DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDOOTTAAÇÇÃÃOO  
OORRÇÇAAMMEENNTTAALL  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCEENNTTRRAALLIIZZAADDOO  DDAA  EESSPPAAPP  
PPAARRAA  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  EENNEERRGGIIAA  EELLÉÉTTRRIICCAA  
MMÉÉDDIIAA  TTEENNSSÃÃOO  ((MMTT))  EE  BBAAIIXXAA  TTEENNSSÃÃOO  
EESSPPEECCIIAALL  ((BBTTEE))  PPAARRAA  OO  AANNOO  22002233,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Através da informação n.º 

191/DES/SEEAC/Iolanda Sousa, datada de 
18/10/2022, Webdoc E/143485/2022, 
proveniente da Divisão de Energia e 
Sustentabilidade (DES), conforme documento 
que se anexa sob o n.º 1, vem solicitada a 
atualização da declaração de cabimento 
relativa à adesão ao procedimento 
centralizado da ESPAP para aquisição de 
energia elétrica nos regimes de Média Tensão 
(MT) e Baixa Tensão Especial (BTE) para o 
ano de 2023 com efeitos a partir do dia 1 de 
janeiro desse mesmo ano; 
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B. A adesão ao procedimento centralizado da 
ESPAP para aquisição de energia elétrica nos 
regimes de Média Tensão (MT) e Baixa 
Tensão Especial (BTE) em 2023, foi efetuada 
na sequência da aprovação, pela Câmara 
Municipal, da proposta de deliberação nº 
344/2022, na sua 18.ª Reunião Ordinária, 
datada de 08/06/2022, tendo, igualmente, sido 
aprovada a celebração e assinatura do 
Contrato de Mandato Administrativo bem como 
a Declaração de dotação orçamental para o 
ano de 2023 no montante de 3.807.000€ (valor 
estimado com IVA), relativa a consumos de 
energia elétrica em MT e BTE, conforme 
documentos que se anexam sob o n.º 2, n.º 3 
e n.º 4;  
 

C. A atrás referida dotação orçamental para o 
ano de 2023 no montante de 3.807.000€ (valor 
estimado com IVA), relativa a consumos de 
energia elétrica em MT e BTE, decorria da 
consideração do consumo de energia em 85 
instalações municipais, da consideração do 
consumo de energia em 14 agrupamentos de 
escolas, por força do disposto no Decreto-Lei 
n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que concretizou 
a transferência de competências para os 
órgãos municipais e entidades intermunicipais 
no domínio da educação e, ainda, da 
consideração do consumo de energia em 8 
unidades de prestação de cuidados de saúde 
primários, por força do disposto no Decreto-Lei 
n.º 23/2019, de 30 de janeiro, que concretizou 
a transferência de competências no domínio 
da saúde; 

 
D. Entretanto, e nos termos e fundamentos que 

constam da informação n.º 67/DCA/VA, que se 
anexa sob o n.º 5, dada a conhecimento da 
Câmara Municipal, na sua 24.ª Reunião 
Ordinária, datada de 14/09/2022, aos pontos 
de consumo previstos e aprovados no âmbito 
da já referida proposta de deliberação nº 
344/2022, na 18.ª Reunião Ordinária, datada 
de 08/06/2022, foram subtraídos os pontos de 
consumo de energia das 8 unidades de 
prestação de cuidados de saúde primários e, 
consequentemente, foi atualizada a listagem 
enviada para a ESPAP, daí que o montante 
total estimado para o contrato a celebrar, sem 
IVA, também tivesse sido atualizado junto da 
ESPAP e passado para 2.427.638,49€ ; 
 

E. Contudo, em 04/10/2022, rececionou-se uma 
comunicação da ESPAP, anexa, informando 
que no âmbito dos trabalhos preparatórios 
para a abertura do procedimento centralizado 
de contratação de eletricidade para o ano de 
2023, haviam constatado que o valor máximo 
contratual (s/IVA) indicado pelo Município não 

seria capaz de acomodar as quantidades de 
energia manifestadas, face aos preços 
praticados pelo mercado e fixados pelo Acordo 
Quadro de eletricidade, com a atualização dos 
preços para o 4.º trimestre de 2022. Efetuado 
o cálculo para apuramento do montante 
contratual necessário, tendo em conta o 
aumento registado para o valor da energia 
ativa no 4º trimestre de 2022, resultou: “Valor 
contratual estimado (s/IVA) calculado após a 
atualização dos preços do AQ-ELE (4º 
trimestre de 2022), aplicados às quantidades 
reportadas” de 4.996.772,89€, tudo conforme 
documentos anexos sob o n.º 6 e n.º 7; 
 

F. Neste enquadramento a ESPAP solicitava: (i) 
a confirmação da viabilidade de fixação, como 
valor máximo contratual, do supracitado valor, 
mediante o envio de nova declaração de 
cabimento; ou, em alternativa, (ii) 
comunicação do Município solicitando que 
fosse considerado o montante contido na 
declaração de cabimento inicial, cenário que 
teria como consequência a redução, pela 
ESPAP, I.P., da quantidade de energia 
manifestada a submeter à concorrência, de 
forma a garantir a sua necessária 
convergência com o montante indicado na 
declaração de cabimento inicial; 

G. À solicitação efetuada pela ESPAP foi 
respondido pela Divisão de Compras Públicas 
(DCP) nos termos que também constam do 
documento anexo sob o n.º 6; 
 

H. Importa, pois, que a Câmara Municipal, 
enquanto órgão competente para contratar no 
procedimento ora em apreço, delibere no 
sentido da resposta a providenciar à ESPAP; 
 

I. Não se mostra aconselhável proceder à 
diminuição dos pontos de consumo de energia 
que integram a listagem já enviada para a 
ESPAP nem à consequente diminuição da 
quantidade de energia manifestada para ser 
submetida à concorrência, mostra-se 
apropriado, e necessário, que a Câmara 
Municipal delibere a aprovação da realização 
da despesa no montante de 4.996.772,89€, a 
que acresce o IVA, à taxa legal devida,  e a 
correspondente declaração de dotação 
orçamental no mesmo montante, que consta 
como documento anexo sob o n.º 8 a esta 
proposta; 
 

J. A declaração de dotação orçamental referida 
no considerando imediatamente anterior é 
emitida ao abrigo do disposto na alínea c) do 
n.º 3 e no n.º 4 do artigo 22.º do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
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Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04); 
 

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 e na alínea c), do 
n.º 3 e no n.º 4 do artigo 22.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 36.º e 47.º do 
Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, 
alterado pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio, 
aprovar: 
 
1. A realização da despesa no montante de 

4.996.772,89€, a que acresce o IVA, à taxa 
legal devida, relativa à adesão ao 
procedimento centralizado da ESPAP para 
aquisição de energia elétrica nos regimes de 
Média Tensão (MT) e Baixa Tensão Especial 
(BTE) para o ano de 2023, com efeitos a partir 
do dia 1 de janeiro; 
 

2. A declaração de dotação orçamental que 
consta em anexo sob o n.º 8, alusiva ao 
montante de realização de despesa no 
número anterior enunciada.  

 
(…) 

   
Loures, 3 de novembro de 2022 

                                                     
O Presidente da Câmara 

 
(…) 

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

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669922//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOO  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  BBRRIISSAA  CCOONNCCEESSSSÃÃOO  
RROODDÓÓVVOOAARRIIAA,,  SS..AA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A) A Brisa Concessão Rodoviária S.A. (Brisa) é 

concessionária da construção, conservação e 
exploração de uma rede de autoestradas, de 
entre as quais a A1 – Autoestrada do Norte; 
 

B) O nó de São João da Talha, no sublanço 
Sacavém - São João da Talha, da A1-Auto-
estrada do Norte, não permite o acesso, no 
sentido Sul/Norte, à rede viária de Loures, não 
potenciando uma distribuição adequada do 
tráfego que se dirige à zona de Loures; 

C) Embora a construção de um novo ramo de 
saída, sentido Sul/Norte, no Nó de São João 
da Talha, não esteja previsto no Contrato de 
Concessão da Brisa, esta reconhece que a 
intervenção neste Nó se reveste de inegável 
utilidade para a consolidação da rede 
distribuidora principal da hierarquia nacional e 
municipal do Concelho de Loures; 
 

D) Constituem atribuições dos Municípios a 
promoção e salvaguarda dos interesses 
próprios das respetivas populações, 
designadamente, nos domínios dos 
transportes, vias de comunicação, promoção 
do desenvolvimento e ordenamento do 
território, cabendo às Câmaras Municipais a 
criação, construção e gestão de redes de 
circulação e transportes; 
 

E) Neste contexto, e mediante o acordo da 
concessionária Brisa e IMT, pretende o 
Município de Loures reformular o Nó de São 
João da Talha por via da construção de um 
novo ramo de saída (Sul/Norte), de modo a 
permitir os movimentos em zona não portajada 
da autoestrada dos utentes que se deslocam 
no sentido Sul/Norte e, bem assim, proceder à 
beneficiação, alargamento e prolongamento 
da EM 504, para ligação do novo ramo de 
saída da A1 à EN 10 (via de ligação da 
estrada EM 504 à EN 10); 
 

F) Para o efeito, pretendem as partes definir os 
termos e condições da sua colaboração e 
responsabilidade, no âmbito do projeto e 
respetiva empreitada, conforme definido na 
Minuta do Protocolo de Colaboração em 
anexo.   
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G) A concretização dos termos protocolados dão 
cumprimento aos princípios da prossecução 
do interesse público e da cooperação, de 
acordo com os quais se pretendem atingir 
elevados patamares de eficiência e celeridade 
procedimentais. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nas alíneas c) e m) do nº 2 do artigo 23º 
e da alínea ee) do nº 1 do artigo 33º, ambos do 
Anexo I aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, aprovar a minuta do Protocolo de 
Colaboração e respetivo Anexo I, a celebrar entre 
o Município de Loures e a Brisa - Concessão 
Rodoviária S.A. 
 
Loures, 2 de novembro 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures e a Brisa – Concessão Rodoviária, S.A., 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669933//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  MMEEMMOORRAANNDDOO  
DDEE  EENNTTEENNDDIIMMEENNTTOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  IINNSSTTIITTUUTTOO  
SSUUPPEERRIIOORR  TTÉÉCCNNIICCOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. O Instituto Superior Técnico (IST) é legitimo 

proprietário do prédio denominado por Quinta 
dos Remédios localizado na Bobadela, União 
das Freguesias de Santa Iria de Azóia, São 
João da Talha e Bobadela; 
 

B. A CML e o IST celebraram um protocolo de 
colaboração e um contrato para planeamento, 
através dos quais se estabeleceram as bases 
orientadoras da futura utilização da Quinta dos 
Remédios, que integra o património imobiliário 
do IST - Pólo de Loures. O Plano de Pormenor 
da Quinta dos Remédios encontra-se em fase 
de elaboração; 
 

C. A sua localização fica na proximidade de 
importantes infraestruturas viária e ferroviária, 

designadamente a poente a autoestrada A1, a 
nascente a IC2 e da linha do Caminho-de-
ferro; 

D. Os termos de referência impõem que o PP em 
desenvolvimento promova a acessibilidade 
necessária, articulando-se com a rede viária 
existente e com o ramo de saída da A1, 
prevista para o extremo norte/poente da sua 
área conforme proposta no PDM. Esta 
articulação pressupõe a execução de uma via 
de ligação à entre o nó da A1 e a EN10; 
 

E. O Município e o IST acordaram em assinar um 
memorando de entendimento onde este dá 
autorização ao município para a utilização do 
prédio em questão, para a elaboração do 
projeto e execução da via de ligação entre o 
nó da A1 e a EN10; 
 

F. Os objetivos e princípios subjacentes a esta 
autorização são os vertidos na minuta de 
Memorando de Entendimento, anexa ao 
documento E/149731/2022; 
 

G. O conteúdo da informação dos serviços e 
despacho da Sr.ª Diretora do Departamento do 
DPU propõem a aprovação da minuta de 
Protocolo (registo informático n.º 
E/149731/2022); 

 
 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
atribuições previstas nas alíneas n), do n.º 2, do 
artigo 23.º do Anexo I, da Lei n.º 75/2013): 
 
Aprovar a minuta de Memorando de 
Entendimento a celebrar entre o Município de 
Loures e o Instituto Superior Técnico, conforme 
proposta contida no documento E/149731/2022 e 
respetivos anexos. 
 
Loures, 31 outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta de Memorando 
de Entendimento a celebrar entre o Município de 
Loures e o Instituto Superior Técnico, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  14 

 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669944//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  DDEE  
BBOOMMBBEEIIRROOSS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  DDIISSPPOOSSIITTIIVVOO  
EESSPPEECCIIAALL  DDEE  CCOOMMBBAATTEE  AA  IINNCCÊÊNNDDIIOOSS  
RRUURRAAIISS  ((DDEECCIIRR))  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Por comunicação da ANEPC, foi o Município 

de Loures informado da decisão de reforçar o 
dispositivo existente no Concelho no período 
compreendido entre 08 a 10 de julho, em 
estado de alerta, de 11 a 17 de julho, referente 
à ativação do plano de contingência e de 18 a 
21 julho, em estado de alerta, garantindo 
desta forma a capacidade de resposta na área 
territorial do município; 
 

B.  O reforço do dispositivo compreendeu 2 ELAC 
(equipa logística de apoio ao combate) nos 
Corpos de Bombeiros Voluntários de 
Moscavide e Portela e do Zambujal; 
 

C. Foi deliberado na 21ª reunião Ordinária da 
Câmara, de 2022.07.20 (proposta de 
deliberação 465/2022), atribuir uma verba 
como complemento de refeição durante as 
fases do dispositivo, às equipas de ECIN e 
ELAC, pelo que se deve considerar atribuir 
idêntico subsídio para as equipas que 
garantiram o reforço de meios; 
 

D. No orçamento do município, para o ano de 
2022, está prevista uma dotação orçamental 
para o apoio logístico a estas equipas, na 
rúbrica 12.01 / 04.07.01.02, acção do plano 
2011 A 40. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o apoio 
financeiro de 414,00€ (quatrocentos e catorze 
euros), a ser transferido de uma única vez para 
as Associações de Bombeiros, de acordo com os 
valores refletidos no quadro seguinte: 
 
 
Corpo de Bombeiros Total 
Moscavide e Portela 216,00€ 
Zambujal 198,00€ 
Total 414,00€ 

 
 
 
 
 

Loures, 2 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  
MMáárriioo  RRuuii  PPiinnaa  ppoorr  sseerr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  
AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddooss  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  SSaaccaavvéémm))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669955//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAA  
DDOOSS  BBOOMMBBEEIIRROOSS  VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  
ZZAAMMBBUUJJAALL,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
FFUUNNCCIIOONNAAMMEENNTTOO  DDOO  PPOOSSTTOO  DDEE  VVIIGGIIAA  DDOO  
CCAABBEEÇÇOO  DDEE  MMOONNTTAACCHHIIQQUUEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que: 
 
A. Para garantir uma contínua vigilância na área 

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

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

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

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

E. Os corpos de bombeiros do concelho, têm nos 
seus quadros, pessoas com qualificação na 
área e disponibilidade para garantir o seu 
funcionamento, a exemplo de anos anteriores; 
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F. Por proposta em tempo apresentada pelo 
Secretariado das Associações Humanitárias 
de Bombeiros Voluntários do Concelho, foi 
solicitado a disponibilidade da Câmara para 
atribuir uma comparticipação extra de forma a 
atenuar os encargos com as deslocações de 
ida e volta dos bombeiros em serviço no Posto 
de Vigia; 
 

G. O valor do subsídio a considerar tem por base 
o valor por quilómetro praticado pelo Serviço 
Nacional de Saúde para o transporte de 
doentes não urgentes, ou seja 0,51€, 
referência que se mantém para o corrente 
ano; 
 

H. As distâncias a considerar para o efeito foram 
medidas entre o quartel de cada Corpo de 
Bombeiros e o Posto de Vigia, por recurso a 
ferramenta do Google, apurando-se as 
seguintes: Bucelas 16Km, Camarate 33Km, 
Fanhões 10Km, Loures 20Km, Moscavide 
40Km, Sacavém 44Km, Zambujal 24Km; 
 

I. Uma vez que a contabilização do valor final 
está dependente da origem dos bombeiros em 
cada turno, das eventuais trocas que sempre 
acontecem e da forma de deslocação (pela 
corporação ou em veículo próprio), só agora 
foi possível ter o valor total apurado, ou seja, 
um encargo de 3.804,90€ com as 
deslocações; 
 

J. A Associação Humanitária dos Bombeiros 
Voluntários do Zambujal se tem 
disponibilizado ao longo dos anos para agilizar 
o procedimento de transferência dos valores 
correspondentes a cada Associação em 
função dos serviços efetivos que cada 
bombeiro garante, o que efetivamente faz 
após o encerramento de cada mês e com 
base na receção do mapa enviado pelo 
SMPC;  
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea u) do nº 1 do artigo 33.º do Anexo I da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
em vigor, aprovar o apoio financeiro de 3.804,90€ 
(três mil, oitocentos e quatro euros e noventa 
cêntimos) para a Associação Humanitária dos 
Bombeiros Voluntários do Zambujal, com o NIF 
501 343 393, a ser transferido de uma única vez. 

Loures, 31 de outubro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669966//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  MMAARRIIAA  KKEEIILL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. No âmbito da Abertura do Ano Letivo 

2022/2023 e na perspetiva de um bom 
acolhimento dos participantes na Cerimónia de 
Homenagem aos Docentes e Não Docentes 
Aposentados, bem como da Assinatura dos 
Acordos de Escola Tempo Inteiro, foi solicitado 
apoio aos alunos e professores do curso 
profissional de restauração do Agrupamento 
de Escolas Maria Keil para execução do 
catering; 
 

B. Apesar de a colaboração constituir uma 
importante oportunidade de dar visibilidade ao 
trabalho desenvolvido pelos alunos, a mesma 
representa uma despesa significativa para a 
entidade escolar. 

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de 
janeiro e na alínea d) do n.º 2 do artigo 23.º e nas 
alíneas r) e u) do n.º 1 do artigo 33.º, todas do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar a transferência de 
1.800,00€ (mil e oitocentos euros) ao 
Agrupamento de Escolas Maria Keil. 
 
Loures, 31 de outubro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669977//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  EESSCCOOLLAA  
AARRTTIISSTTIICCAA  DDEE  MMÚÚSSIICCAA  DDOO  CCOONNSSEERRVVAATTÓÓRRIIOO  
NNAACCIIOONNAALL,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
DDOOIISS  CCOONNCCEERRTTOOSS  FFIINNAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. A Escola Artística de Música do Conservatório 

Nacional solicitou a cedência do Pavilhão Paz 
e Amizade para a realização dos dois 
concertos finais (Pólos de Loures, Amadora e 
Seixal e Sede), realizados nos dias 15 e 16 de 
junho; 
 

B. Mediante informação do DCDJS, a utilização 
deste espaço físico na realização destes dois 
eventos, nas datas mencionadas, representa 
um pagamento de tarifas de 1.744,56€ (mil 
setecentos e quarenta e quatro euros e 
cinquenta e seis cêntimos) + Iva. 

C. A Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional solicitou a isenção de pagamento 
pela utilização supra indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto pela alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, delibere aprovar a isenção 
do pagamento da tarifa correspondente à 
utilização do Pavilhão Paz e Amizade, pela 
Escola Artística de Música do Conservatório 
Nacional, no valor de 1.744,56€ (mil setecentos e 
quarenta e quatro euros e cinquenta e seis 
cêntimos). 
 
Loures, 2 novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669988//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  PPOOLLÍÍCCIIAA  DDEE  
SSEEGGUURRAANNÇÇAA  PPÚÚBBLLIICCAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal tem vindo a desenvolver 

uma estratégia de combate à violência 
doméstica, com destaque para a criação e 
funcionamento, desde 2010, do Espaço – Vida 
– Centro de Atendimento à Vítima do 
Concelho de Loures (EV) que atua ao nível do 
atendimento, da proteção das vítimas, da 
prevenção, da informação e da comunicação 
da referida problemática à comunidade; 
 

B. No desenvolvimento da referida estratégia, 
torna-se muito importante o aprofundamento 
do campo de ação daquele Espaço, 
apetrechando-o das valências policiais, por 
forma a garantir, num domínio que carece de 
especial cuidado e sensibilidade, uma 
resposta integrada; 
 

C. As Equipas de Proximidade e Apoio à Vítima 
(EPAV), integram a Polícia de Segurança 
Pública que têm por missão, entre outras, 
acolher e acompanhar as vítimas de ilícitos 
criminais onde se inserem os crimes de 
violência doméstica; 
 

D. No sentido de desenvolver uma estratégia de 
apoio a vítimas, a Câmara Municipal de 
Loures, em articulação com a Policia de 
Segurança Pública, pretende criar um serviço 
integrado, com funcionamento nas 24 horas, 
todos os dias do ano e, atendendo às 
especificidades deste tipo de crime, garantindo 
a privacidade, o conforto e a segurança às 
vítimas de Violência Doméstica, dando uma 
resposta adequada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, de acordo com o artigo 33.º n.º 1 alínea r) 
da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos 
artigos 55.º e 61.º n.º 1 da Lei n.º 112/2009, de 16 
de setembro, ambos na redação atualmente em 
vigor, a Câmara Municipal aprove a celebração 
do Protocolo de Cooperação entre o Município e 
a Polícia de Segurança Pública que se anexa à 
presente proposta da qual faz parte integrante 
para os devidos efeitos legais. 
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Loures, 3 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e a 
Polícia de Segurança Pública, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  669999//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  CCEERRCCIIPPÓÓVVOOAA  --  
CCOOOOPPEERRAATTIIVVAA  DDEE  EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  
RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCIIDDAADDÃÃOOSS  
IINNAADDAAPPTTAADDOOSS,,  CCRRLL..,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. No território de Loures as respostas sociais 

existentes dirigidas aos cidadãos 
jovens/adultos com deficiência ou 
multideficiência são insuficientes verificando-
se, por parte das famílias/cidadãos, a 
necessidade de recurso a instituições de 
caracter social com intervenção neste âmbito, 
nos concelhos limítrofes;  
 

B. A CERCIPÓVOA – Cooperativa de Educação 
e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, CRL, 
com sede/funcionamento na Póvoa de Santa 
Iria, concelho de Vila Franca de Xira, é uma 
instituição de referência no âmbito da 
intervenção referida, que acolhe 37 munícipes 
de Loures, assegurando o transporte destes 
entre o seu domicílio e o equipamento social; 
 

C. As respostas sociais prestadas pela 
CERCIPÓVOA aos utentes provenientes do 
concelho de Loures são determinantes para a 
melhoria da qualidade de vida destes e das 
suas famílias; 
 

D. Nos últimos anos, o Município tem apoiado 
financeiramente a CERCIPÓVOA, no sentido 
de comparticipar nas despesas tidas com o 
referido transporte destes munícipes; 
 

E. O contexto atual tem sido caraterizado por um 
aumento dos custos dos combustíveis e, 
consequentemente, do transporte de utentes 
para as instituições; 
 

F. O cálculo para apuramento da 
comparticipação financeira a atribuir tem como 
base a fórmula nº utentes x valor por utente x 
12 meses, sendo que o valor de referência é 
de 19,50€/mês por utente. 
 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo da 
alínea h) do n.º 2 do artigo 23.º e da alínea u) do 
n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, delibere aprovar 
a atribuição de apoio financeiro à CERCIPÓVOA 
– Cooperativa de Educação e Reabilitação de 
Cidadãos Inadaptados, CRL, para 
comparticipação nas despesas com o transporte 
de 37 utentes oriundos do concelho de Loures, no 
ano de 2022, no valor de 8.658,00€ (oito mil, 
seiscentos e cinquenta e oito euros). 
 
Loures, 2 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770000//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA,,  ÀÀ  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  VVII  EENNCCOONNTTRROO  DDEE  
CCAANNTTOO  AALLEENNTTEEJJAANNOO  DDAA  AACCAADDEEMMIIAA  
SSÉÉNNIIOORR,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A União de Freguesias de Santa Iria de 

Azoia, São João da Talha e Bobadela, com o 
NIF 510 839 533, solicitou a utilização do 
Pavilhão José Gouveia, no dia 24 de setembro 
de 2022, para a realização do VI Encontro de 
Cante Alentejano da Academia Sénior - 
Universidade Sénior SBB da responsabilidade 
desta autarquia; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento por hora, de 40,16€ (quarenta 
euros e dezasseis cêntimos), para a realização 
de iniciativas e de 13,14€ (treze euros e 
catorze cêntimos) para 
montagem/desmontagem de equipamento, 
IVA não incluído; 
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C. A ocupação teve a duração de cinco horas 
para realização de iniciativa e de onze horas 
para montagem/desmontagem de 
equipamento (entre os dias 24 e 25 de 
setembro de 2022), correspondendo a um 
valor total a pagamento de 424,77€ 
(quatrocentos e vinte e quatro euros e setenta 
e sete cêntimos), IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de 
Utilização do Pavilhão José Gouveia, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, a isenção do pagamento 
pela sua utilização, à União de Freguesias 
de Santa Iria de Azoia, São João da Talha e 
Bobadela, no valor de 424,77€ (quatrocentos e 
vinte e quatro euros e setenta e sete cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 31 de outubro de 2022 

 
A Vice-Presidente 

 
(…) 

 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770011//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDOO  CCAATTUUJJAALL--UUNNHHOOSS,,  AAOO  
AACCRROOMMIIXX  ––  CCAAMMAARRAATTEE  CCLLUUBBEE,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTOORRNNEEIIOO  DDEE  VVEERRÃÃOO  EE  
DDOO  SSAARRAAUU  AACCRROOMMIIXX,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 

124 853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
para a realização do Torneio de Verão e do 
Sarau Acromix, no dia 25 de junho de 2022 e 
da Gala Acromix, no dia 9 de julho de 2022; 
 

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90€ (onze 

euros e noventa cêntimos) em período diurno 
e de 13,23€ (treze euros e vinte e três 
cêntimos), isento de IVA; 
 

C. A ocupação teve a duração de catorze horas e 
trinta minutos em período diurno e de onze 
horas e trinta minutos em período noturno, 
sendo o valor a pagamento de 324,70€ 
(trezentos e vinte e quatro euros e setenta 
cêntimos); 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJS 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 324,70€ 
(trezentos e vinte e quatro euros e setenta 
cêntimos), isento de IVA. 
 
Loures, 31 de outubro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
FFeerrnnaannddaa  SSaannttooss  ppoorr  iinntteeggrraarr  ooss  óórrggããooss  
ssoocciiaaiiss  ddaa  AAccrroommiixx  CCaammaarraattee  CClluubbee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770022//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDOO  CCAATTUUJJAALL--UUNNHHOOSS,,  AAOO  
AACCRROOMMIIXX  ––  CCAAMMAARRAATTEE  CCLLUUBBEE,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  TTOORRNNEEIIOO  AACCRROOMMIIXX  
CCUUPP,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. O Acromix Camarate Clube, com o NIF 513 

124 853, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Catujal-Unhos (Pavilhão do Alto do Moinho), 
para a realização do Torneio Acromix Cup, 
entre 29 de abril e 1 de maio de 2022; 
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B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
prevê o pagamento, por hora, de 11,90€ (onze 
euros e noventa cêntimos) em período diurno 
e de 13,23€ (treze euros e vinte e três 
cêntimos) em período noturno, isento de IVA; 
 

C. A ocupação teve a duração de trinta e uma 
horas e trinta minutos em período diurno e de 
sete horas e trinta minutos em período 
noturno, entre os dias 29 de abril a 1 de maio 
de 2022, sendo o valor a pagamento de 
474,08€ (quatrocentos e setenta e quatro 
euros e oito cêntimos); 
 

D. A entidade disponibilizou ao DCDJ 
comprovativo da sua legal constituição e 
requereu a isenção de pagamento pela 
utilização acima indicada. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Catujal-Unhos 
(Pavilhão do Alto do Moinho), ao Acromix 
Camarate Clube, no valor total de 474,08€ 
(quatrocentos e setenta e quatro euros e oito 
cêntimos), isento de IVA. 
Loures, 3 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
FFeerrnnaannddaa  SSaannttooss  ppoorr  iinntteeggrraarr  ooss  óórrggããooss  
ssoocciiaaiiss  ddaa  AAccrroommiixx  CCaammaarraattee  CClluubbee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770033//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  SSIIMMPPLLIIFFIICCAADDAA  DDOO  PPLLAANNOO  
DDIIRREETTOORR  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS  NNAA  ÁÁRREEAA  
DDAA  LLIINNHHAA  DDEE  ÁÁGGUUAA  DDOO  CCAASSAALL  DDOOSS  RREEIISS  
((PPRROOCCºº  NNºº  7700..996688//IIGGTT//PPDDMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A linha de água do Casal dos Reis, em 

Montemor, freguesia de Loures, foi 
regularizada e desviada ao abrigo de 
autorização da Agência Portuguesa do 

Ambiente – Administração da Região 
Hidrográfica do Tejo e Oeste, que declarou a 
conclusão da obra de acordo com o título 
emitido; 
 

B. Com a regularização e desvio da linha de 
água cessou a servidão administrativa e a 
restrição de utilidade pública associadas ao 
troço extinto; 
 

C. A cessação da servidão administrativa e da 
restrição de utilidade pública implica uma 
alteração simplificada do Plano Diretor 
Municipal (PDM) de Loures, ao abrigo do art.º 
123.º do Decreto-Lei n.º 80/2015, de 14 de 
maio, Regime Jurídico dos Instrumentos de 
Gestão Territorial (RJIGT). Implica igualmente 
uma alteração da delimitação da Reserva 
Ecológica Nacional (REN), regida pelo 
Decreto-Lei n.º 166/2008, de 22 de agosto; 
 

D. Procedeu-se à redefinição do uso do solo por 
analogia, através das normas do PDM de 
Loures que são aplicáveis às parcelas 
confinantes e com as quais a área a alterar 
tem condições para constituir uma unidade 
harmoniosa, conforme estabelece o n.º 2 do 
art.º 123.º do RJIGT; 
 

E. Com fundamento nos quatro pontos 
anteriores, a Câmara Municipal de Loures 
(CML), na sua 8.ª Reunião Ordinária, de 19 de 
janeiro de 2022, deliberou o início do 
procedimento de alteração simplificada do 
PDM de Loures, nos termos do n.º 3 do art.º 
123.º do RJIGT, bem como a publicitação e a 
divulgação da proposta, estabelecendo um 
prazo de 10 dias, para a apresentação de 
reclamações, observações ou sugestões, nos 
termos do n.º 4 do mesmo artigo; 
 

F. A proposta foi publicitada e divulgada através 
do Diário da República (DR, Aviso n.º 
3221/2022, de 16 de fevereiro), de jornal diário 
(“Público”, 17 de fevereiro de 2022), de editais 
e do sítio eletrónico da CML, não tendo sido 
recebidas quaisquer reclamações, 
observações ou sugestões; 
 

G. A CCDR emitiu, a 15 de julho de 2022, o 
parecer não vinculativo previsto no n.º 6 do 
art.º 123.º do RJIGT, com sentido favorável 
condicionado, tendo-se dado resposta às 
condicionantes identificadas, conforme 
informação técnica dos serviços, com registo 
E/148815/2022; 
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Tenho a honra de propor 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo n.º 7 do art.º 123.º do RJIGT, aprovar: 
 
Submeter à aprovação da Assembleia Municipal, 
a proposta de alteração simplificada do PDM de 
Loures, na área da linha de água do Casal dos 
Reis. 
 
Loures, 28 de outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770055//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
PPRRAAZZOOSS,,  FFAASSEESS  EE  FFAASSEEAAMMEENNTTOO  DDOOSS  
PPAAGGAAMMEENNTTOOSS,,  RREEFFEERREENNTTEESS  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  
NNºº  226666//22002222,,  RREESSPPEEIITTAANNTTEE  ÀÀ  EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  
DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  RREEAABBIILLIITTAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
EEDDIIFFIICCÍÍOOSS  BB66DD//BB77AA  EE  DDOO  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL,,  LLOOCCAALLIIZZAADDOOSS  NNAA  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAASS  UURRMMEEIIRRAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Na 19.ª reunião ordinária da Câmara Municipal 

de Loures, a 22/06/2022, foi aprovada a 
proposta n.º 388/2022, para o lançamento de 
procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, tendente à celebração de 
contrato para elaboração do projeto de 
execução da reabilitação dos edifícios 
B6D/B7A e do equipamento municipal, 
localizados na Urbanização das Urmeiras, em 
Loures; 
 

B. No seguimento da celebração do contrato por 
ajuste direto com a equipa projetista 
vencedora do concurso, deu-se início ao 
desenvolvimento do Estudo Prévio, 
desenvolvendo-se e procedendo à sua 
entrega nos termos do estipulado no Contrato; 
 

C. Por forma a concretizar os objetivos do 
município em cumprimento com os prazos de 
candidatura ao PRR, torna-se necessário 
proceder à alteração dos prazos e fases do 
contrato, dando foco à reabilitação de 
quarenta e cinco fogos para habitação a 

custos controlados e só posteriormente se 
proceder ao desenvolvimento do restante 
projeto (equipamento); 
 

D. Por via de correio eletrónico datado de 14 de 
outubro de 2022, verifica-se a concordância e 
necessidade desta alteração por parte da 
equipa projetista (correio eletrónico em anexo); 
 

E. O teor da informação dos serviços municipais 
com o número 02|DPU|DEPU|JM|2022 e 
despachos sobre esta exarados, da Sr.ª Chefe 
da DEPU e da Sr.ª Diretora do DPU, 
registados no documento informático 
E/144272/2022, propõem uma nova 
programação de projeto, com a alteração dos 
prazos, das fases propostas e consequente 
alteração ao faseamento dos pagamentos 
referentes ao Contrato n.º 266/2022, nos 
termos definidos na informação técnica; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo das atribuições previstas 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 e artigo 
18.º do Decreto de lei n.º 197/99, de 8 de junho, 
(repristinado pela Resolução da Assembleia da 
República n.º 86/2011, de 11/04, aprovar: 
 
Alterar os prazos, fases e correspondente 
faseamento de pagamentos, referentes ao 
Contrato n.º 266/2022, respeitante à elaboração 
do Projeto de reabilitação dos edifícios B6D/B7A 
e do equipamento municipal, localizados na 
Urbanização das Urmeiras, conforme proposta 
dos serviços municipais em anexo, documento n.º 
E/144272/2022. 
 
Loures, 28 de outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770066//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  7700..775522//UURRBB__LL__EE//22002222  ––  AANNAA  
SSOOFFIIAA  PPEERREEIIRRAA  MMOORREEIIRRAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
 
Considerando que: 
A. Ana Sofia Pereira Moreira requereu licença 

administrativa de legalização de edificação, 
sita na Rua Manuel Pedro Franco, n.º 34, 
Torre da Besoeira, na Freguesia de Fanhões; 
 

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, conforme descrito 
na informação técnica registada com o n.º 
E/141720/2022, não se antevendo soluções 
alternativas para o cumprimento da dotação 
de estacionamento; 
 

D. A Junta de Freguesia de Fanhões deu parecer 
favorável, através do documento 
E/121176/2022; 
 

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 do Sr. Diretor do DGRU, expressos 
na informação n.º 451/2022/DGU/JC 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 Manuel Pedro 
Franco, n.º 34, Torre da Besoeira, formulado por 
Ana Sofia Pereira Moreira, no âmbito do processo 
n.º 70752/URB_L_E/2022. 
 
 
 

Loures, 31 de outubro de 2022 
 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770077//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOLLOONNGGAAMMEENNTTOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOO  PPAARRAA  AASS  LLOOCCAALLIIDDAADDEESS  DDEE  
FFRREEIIXXIIAALL  EE  RRIIBBAASS  DDEE  BBAAIIXXOO,,  NNAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  
FFAANNHHÕÕEESS  ((PPRROOCCºº  NNºº..  3366..559988//OOMM--CC)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. A pedido do munícipe Orlando Vicente dos 

Reis, foi solicitada a aprovação de 
prolongamento de topónimo para artéria na 
localidade do Freixial na Freguesia de 
Bucelas; 
 

B. No entender do munícipe, o troço em questão, 
que se estende desde o final atual da Rua 
Mãe de Água até ao cruzamento com a 
Estrada das Ribas e a Rua Portela dos 
Carvalhos, é de domínio público, e como tal 
pode ter atribuição de topónimo; 
 

C. Veio ainda, o mesmo munícipe, entregar 
documentação esclarecedora da situação, 
conforme informação dos serviços com o 
registo E/131464/2022 a fls. 142;  
 

D. É proposto o prolongamento do seguinte 
topónimo: 

 
• Rua Mãe de Água, com início na Rua 

Agostinho José da Silva; Rua Marechal 
Carmona e termo na Estrada das Ribas; Rua 
Portela dos Carvalhos; 

 
E. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 147, é 
manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação do prolongamento de topónimo nas 
localidades de Freixial e Ribas de Baixo, na 
Freguesia de Fanhões; 
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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:  
 
Proceder ao prolongamento do topónimo “Rua 
Mãe de Água”, à artéria com início na Rua 
Agostinho José da Silva; Rua Marechal Carmona 
e termo na Estrada das Ribas; Rua Portela dos 
Carvalhos na Freguesia de Fanhões.  
 
Loures, 28 de outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770088//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPRRAAZZOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDAA  OOBBRRAA;;  --  AA  
HHOOMMOOLLOOGGAAÇÇÃÃOO  DDOO  AAUUTTOO  DDEE  SSUUSSPPEENNSSÃÃOO  
DDEE  EEMMPPRREEIITTAADDAA;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AAPPRREECCIIAARR  EEVVEENNTTUUAAIISS  PPRROONNÚÚNNCCIIAASS  
DDOO  EEMMPPRREEIITTEEIIRROO,,  AADDJJUUDDIICCAARR  OOSS  
TTRRAABBAALLHHOOSS  CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  
AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  SSEEGGUUNNDDAA  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
OOBBJJEETTIIVVAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  EEMMPPRREEIITTAADDAA  
NNºº  111177//22002222  PPAARRAA  ““CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  DDEE  
TTAALLUUDDEESS  NNAA  RRIIBBEEIIRRAA  DDAA  PPÓÓVVOOAA””  ((PPRROOCC..  
5511//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
 
Considerando que: 
 
A. Foi assinado e outorgado o contrato de 

empreitada de obras públicas da empreitada 
“Consolidação de Taludes na Ribeira da 
Póvoa”, Processo n.º 51/DA, com o número 
117/2022 de 04/05/2022, com o valor de 
648.500,00€ + IVA e com prazo de execução 
de 150 dias; 
 

B. No decurso da execução contratual verificou-
se a necessidade de proceder a uma 
modificação objetiva do contrato, aprovada na 
25.ª Reunião Ordinárias da Câmara Municipal 
de Loures; 
 

C. Em cumprimento do disposto pelo artigo 378º 
do CCP, no decorrer dos trabalhos foram 
suscitadas outras questões relativas à 
execução dos trabalhos, devidamente 
enquadradas na informação n. º144/DA/BP, de 
2022.10.18 e anexos, a qual propôs acolher, 
em termos de valor e de trabalhos a proposta 
apresentada pelo empreiteiro de acordo com o 
parecer da fiscalização. 
 

D. A cocontratante ROTA CERTA, Lda. 
apresentou uma proposta para execução dos 
trabalhos complementares, TC02, definidos 
pelo projetista, no valor de € 31.222,07 + IVA e 
um pedido de prorrogação de 39 dias; 
 

E. Os trabalhos complementares e pedido de 
prorrogação do prazo apresentados pelo 
empreiteiro foram objeto de análise e 
ponderação pela fiscalização e pelo Dono da 
Obra, tendo sido aceites, devendo considerar-
se imprescindíveis e técnica e 
economicamente indissociáveis do objeto do 
contrato inicial;  
 

F. O preço atribuído aos trabalhos 
complementares em apreço corresponde a 
4,81% do preço contratual inicial, que 
somados ao valor da MOC 1 de 38.984,00, 
perfaz o valor de 70.206,07€ + IVA a título de 
trabalhos complementares não previstos, 
correspondentes a 10,08% do valor contratual, 
não sendo ultrapassados os limites legais 
definidos no CCP, de 50%, encontrando-se 
preenchidos os demais pressupostos legais 
impostos pelo artigo 370º do Código dos 
Contratos Públicos, aplicáveis por via da 
disposição transitória prevista na alínea a) do 
nº 2 do artigo 27º da Lei nº 30/2021, de 21 de 
maio, diploma que veio a aprovar a última 
alteração ao Código dos Contratos Públicos; 
 

G. O artigo 365º, alínea a) do Código dos 
Contratos Públicos determina a suspensão 
dos trabalhos da empreitada quando estejam 
em causa condições de segurança, como 
sucedeu no caso em concreto, e que a mesma 
deve ser lavrada em auto, o que se efetuou 
com início no dia 19 de outubro de 2022; 
 

H. Os prazos legalmente previstos para resposta 
ao empreiteiro – de competência da Câmara – 
no que respeita ao subsequente procedimento 
previsto para a execução dos trabalhos 
complementares, formalização do contrato e 
demais competências relacionadas com a 
execução da presente deliberação, não se 
mostram compatíveis com a periodicidade das 
sessões camarárias, deve proceder-se à 
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delegação destas competências no Presidente 
da Câmara. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 1 do artigo 36º, dos artigos 98º, 
102º, 109º, 365º, 370º, 371º, 372º, 373º 375º e nº 
2 do artigo 379º, todos do Decreto-Lei n.º 
18/2008, de 29 de janeiro (CCP) na sua atual 
redação e pela Lei n.º 30/2021, de 21 de maio: 
 
1. A aprovação dos trabalhos complementares e 

respetiva ordem de execução, no valor de € 
31.222,07 (trinta e um mil duzentos e vinte e 
dois euros), conforme identificados na 
Informação nº 144/DA/BP, de 2022.10.18 e 
parecer da fiscalização referente à MOC 2; 
 

2. Aprovar a prorrogação do prazo de execução 
da obra, por 39 dias, contados da data de 
comunicação da ordem de execução dos 
trabalhos complementares pelo dono de obra 
ao empreiteiro; 
 

3. A homologação do Auto de Suspensão dos 
trabalhos com data de 19 de outubro de 2022; 
 

4. A delegação no Presidente da Câmara da 
competência para apreciar eventuais 
pronúncias do empreiteiro, nos termos do nº 2 
do artigo 372º e do nº 3 do artigo 373º, ambos 
do CCP, e para adjudicar os trabalhos 
complementares integrados na MOC 2, nas 
condições de valor e prazo estabelecidos, e, 
bem assim, a competência para a aprovação 
da minuta do contrato adicional e apreciação 
de eventuais reclamações apresentadas. 

 
Loures, 2 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  770099//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL;;  --  AA  
AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  EEMMPPRREEIITTAADDAA;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  
DDOO  CCOONNTTRRAATTOO;;  --  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEE  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
EESSPPAAÇÇOOSS  EEXXTTEERRIIOORREESS  DDAA  UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDAA  QQUUIINNTTAA  DDAA  AARREEEEIIRRAA  --  FFAASSEE  11,,  
CCAAMMAARRAATTEE  ((PPRROOCCºº  NNºº  5522//DDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação 

que recaiu sobre a Proposta de Deliberação 
n.º 324/2022, na 17.ª reunião ordinária da 
Câmara Municipal, realizada em 25/05/2022, 
foi lançado o concurso público, em 
conformidade com o disposto pelas alíneas c) 
do n.º 1, e a) do n.º 2 do artigo 16º, e pela 
alínea b) do artigo 19.º, ambos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), desenvolvido sob o 
número de processo 52/DA, para a execução 
da empreitada de “Requalificação dos 
Espaços Exteriores da Urbanização da Quinta 
da Areeira – Fase1, Camarate”;  
 

B. Decorrido o prazo para a apresentação de 
propostas, o júri procedeu a abertura e análise 
das dezanove propostas submetidas pelos 
interessados, concluindo pela exclusão de 
onze e pela admissão de oito e ainda pedir 
esclarecimentos a seis dos concorrentes;  

C. No exercício das respetivas competências e 
em cumprimento do disposto pelos artigos 
146.º e 147.º do CCP, o júri do procedimento 
elaborou o relatório preliminar, o qual foi 
notificado a todos os interessados, dando 
início à audiência prévia pelo prazo de 5 dias 
e, terminado este prazo, verificou-se a 
apresentação de pronúncia pela concorrente 
Decoverdi, Plantas e Jardins S.A, constante 
no documento em anexo E/150711/2022; 
 

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

E. A proposta apresentada pela concorrente 
AECI – Arquitetura, Construção e 
Empreendimentos Imobiliários S.A., ordenada 
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em 1º lugar, integra e dá cumprimento a todas 
as exigências legal e procedimentalmente 
previstas;  
 

F. Foi elaborada a minuta do contrato, que se 
anexa à presente proposta, que carece de 
aprovação do órgão competente para a 
decisão de contratar. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, nos termos do 
disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação em vigor, bem como nos números 
3 e 4 do artigo 148.º, no n.º 1 do artigo 73.º, no 
artigo 76º, no n.º 1 do artigo 98.º, no n.º 2 do 
artigo 102.º e no artigo 109.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos, aprovar: 
 
a. O Relatório Final de análise das propostas, 

elaborado no âmbito do presente 
procedimento, em anexo;  
 

b. A adjudicação da empreitada de 
“Requalificação dos Espaços Exteriores da 
Urbanização da Quinta da Areeira – Fase 1, 
Camarate” - Processo n.º 52/DA, à 
concorrente AECI – Arquitetura, Construção e 
Empreendimentos Imobiliários S.A., pelo valor 
de € 673.957,12 (seiscentos e setenta e três, 
novecentos e cinquenta e sete euros e doze 
cêntimos), acrescido do valor de IVA à taxa 
legal em vigor e com o prazo de execução de 
280 (duzentos e oitenta) dias; 
 

c. A minuta do contrato em anexo 
 
Loures, 31 de outubro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato a 
celebrar entre o Município de Loures e a AECI – 
Arquitectura, Construção e Empreendimentos 
Imobiliários, S.A., está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771100//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  DDEE  
FFOOTTOOGGRRAAFFIIAA  ““AA  FFLLOORREESSTTAA  AAUUTTÓÓCCTTOONNEE  EEMM  
LLOOUURREESS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
 
Considerando que:  
 
A. O Dia da Floresta Autóctone comemora-se no 

dia 23 de novembro, data que o Município de 
Loures, pretende dinamizar um Concurso de 
Fotografia subordinado ao tema da Floresta 
Autóctone; 
 

B. O objetivo do mesmo é sensibilizar a 
população para a importância da floresta 
autóctone, bem como incentivar o gosto pela 
arte da fotografia estimulando por sua vez o 
sentido de observação, de descoberta e de 
revelação dos valores naturais do Concelho de 
Loures; 
 

C. Pretende-se assim desafiar os residentes e 
não residentes do Concelho de Loures a 
partilhar imagens relacionadas com a floresta 
autóctone, podendo as mesmas vir a ser 
utilizadas na elaboração de postais alusivos 
ao tema em questão. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar as normas de participação no 
Concurso de Fotografia “A Floresta Autóctone em 
Loures”, em anexo, nos termos da informação 
registada sob o nº E/148335/2022. 
 
Loures, 2 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação do Concurso de Fotografia “A 
Floresta Autóctone em Loures”, estão 
disponibilizadas em Anexo nas páginas finais da 
presente edição.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771111//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNCCUURRSSOO  ""MMOONNTTRRAASS  
DDEE  NNAATTAALL  22002222"",,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNEELLSSOONN  BBAATTIISSTTAA  
 
Considerando que: 
 
A. A importância de estimular o comércio local, 

nomeadamente através da promoção de 
atividades nas quais os estabelecimentos 
comerciais possam participar; 
 

B. A dinamização de iniciativas como um 
concurso de montras, numa lógica de 
participação nas festividades natalícias, 
ajudará a promover e fomentar o comércio 
local; 

C. Para a promoção de um concurso de montras 
é necessária a aprovação de um quadro 
normativo que estabeleça as respetivas regras 
de participação; 
 

D. Para a realização deste concurso, de âmbito 
concelhio, deverão ser convidados como 
parceiros a AECSCLO- Associação 
Empresarial de Comércio e Serviços dos 
Concelhos de Loures, a ACS - Associação de 
Comerciantes de Sacavém, todas as Juntas e 
Uniões de Freguesia do concelho de Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo da alínea f) 
do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, delibere aprovar a realização do 
Concurso “Montras de Natal 2022” e as 
respetivas Normas de Participação. 
 
Loures, 2 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação do Concurso “Montras de Natal 
2022”, estão disponibilizadas em Anexo nas 
páginas finais da presente edição.  
 
 
 
 
 
 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771122//22002222  --
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  AASS  NNOORRMMAASS  DDEE  
PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  MMEERRCCAADDOO  
DDEE  NNAATTAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que:  
 
A. Município de Loures tem como objetivo 

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

B. Nos últimos anos optou por realizar-se o Natal 
em Loures, pretendendo-se posicionar Loures 
como um espaço aberto à animação e 
atividades ligadas à época natalícia, 
dinamizando o centro da cidade, 
inclusivamente nos dois anos de pandemia; 
 

C. Uma das vertentes centrais do Natal em 
Loures, em época pré-pandémica, era um 
Mercado/Venda de Natal, na qual se pretendia 
reunir o que de melhor o Concelho tinha para 
oferecer, em termos de artesanato e produtos 
regionais, mas que permitisse igualmente aos 
comerciantes locais a exposição e venda dos 
seus produtos durante a iniciativa;  
 

D. Se pretende recuperar essa dinâmica, 
enriquecendo-a com oferta de gastronomia 
regional e outras atrações, como uma pista de 
gelo. 
 

E.  O Parque das Tinalhas é o local que 
apresenta as melhores condições para 
agregar toda a oferta disponível para o evento 
e para a colocação da tenda onde estará 
integrado o Mercado de Natal;   

 
Tenho a honra de propor:  
 
Ao abrigo do disposto nas alíneas ff) do n.º 1 do 
artigo 33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro, na sua atual redação, que a 
Câmara Municipal de Loures delibere aprovar as 
normas de participação do evento “Mercado de 
Natal”.  
 
Loures, 3 de novembro de 2022  
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: As Normas de 
Participação no âmbito do “Mercado de Natal 
2022”, estão disponibilizadas em Anexo nas 
páginas finais da presente edição.  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771155//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  MMEEMMOORRAANNDDOO  DDEE  
EENNTTEENNDDIIMMEENNTTOO  PPAARRAA  AA  JJOORRNNAADDAA  MMUUNNDDIIAALL  
DDAA  JJUUVVEENNTTUUDDEE  22002233,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  
VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A) A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) 

é um encontro dos jovens de todo o mundo 
com o Papa. É, simultaneamente, uma 
peregrinação, uma festa da juventude, uma 
expressão da Igreja universal e um momento 
forte de evangelização do mundo juvenil. A 
iniciativa foi instituída por João Paulo II em 
1985 e apresenta-se como um convite a uma 
geração determinada em construir um mundo 
mais justo e solidário. Com uma identidade 
claramente católica, é aberta a todos, quer 
estejam mais próximos ou mais distantes da 
Igreja;  
 

B) Foi determinado que seria Portugal a acolher a 
JMJ em 2022, no entanto, os 
constrangimentos associados ao contexto 
pandémico em que nos encontrávamos levou 
ao adiamento do evento para 2023;  
 

C) A edição em 2023 é organizada pelo 
Patriarcado de Lisboa. Com esse objetivo, o 
Cardeal-Patriarca de Lisboa, D. Manuel 
Clemente, instituiu o Comité Organizador 
Local (COL) da JMJ Lisboa 2023, órgão 
executivo da preparação e organização do 
evento. A entidade jurídica da organização da 
JMJ Lisboa 2023 é a Fundação JMJ Lisboa 
2023, presidida por D. Américo Aguiar;  
 

D) A integrar a JMJ 2023 estão previstas várias 
atividades nos concelhos de Lisboa, Loures, e 
Oeiras, nomeadamente, a Missa de Abertura, 
o Acolhimento do Santo Padre e a Via Sacra 
no Parque Eduardo VII; a Vigília e a Missa 
Final no Parque Tejo/Trancão; o Festival da 
Juventude; o Centro de Reconciliação, a Feira 
das Vocações em Belém e o encontro do 
Santo Padre com voluntários, no Passeio 
Marítimo de Algés;  
 

E) Na organização conjunta da JMJ 2023 estão o 
Comité Organizador Local (COL), o Grupo de 
Projeto (GP) para a JMJ 2023 em 
representação do Governo de Portugal, a 
Câmara Municipal de Lisboa, a Câmara 
Municipal de Loures e a Câmara Municipal de 
Oeiras;  
 

F) O acolhimento dos peregrinos em cada um 
dos concelhos reveste-se de grande 
importância para a dinamização local do tecido 

associativo, do comércio, do turismo e, claro, 
da atividade juvenil, permitindo promover e 
projetar o concelho de Loures;  
 

G) O Memorando de Entendimento para a JMJ 
2023 é o documento enquadrador do 
compromisso a estabelecer entre as entidades 
organizadoras, acima referidas, no que 
respeita às respetivas responsabilidades. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que, considerando o disposto na Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 102/2022, de 28 de 
outubro de 2022, a Câmara Municipal delibere, ao 
abrigo do disposto nas alíneas m) e p) do n.º 2 do 
artigo 23.º e alínea r) do n.º 1 do artigo 33.º da Lei 
n.º 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o 
Memorando de Entendimento para a Jornada 
Mundial da Juventude 2023. 
 
Loures, 4 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Memorando de 
Entendimento para a Jornada Mundial da 
Juventude 2023, está disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  
SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771166//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  
DDEESSPPAACCHHOO  DDEE  2277  DDEE  OOUUTTUUBBRROO  DDEE  22002222  
QQUUEE  AAPPRROOVVOOUU  AA  SSEEGGUUNNDDAA  PPRROORRRROOGGAAÇÇÃÃOO  
DDOO  PPRRAAZZOO,,  PPOORR  118800  DDIIAASS  SSEEGGUUIIDDOOSS,,  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
DDAA  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  EE  AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO  
DDEE  EEVVEENNTTUUAAIISS  RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS,,  RREEFFEERREENNTTEE  
ÀÀ  EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““AACCEESSSSOOSS  VVIIÁÁRRIIOOSS  AA  
NNAASSCCEENNTTEE  DDOO  CCEENNTTRROO  CCOOMMUUNNIITTÁÁRRIIOO  EE  
PPIISSCCIINNAASS,,  EEMM  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS””  ((PPRROOCCºº  NNºº  11552222--CC//DDOOMM)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência do concurso público, foi 

adjudicada a proposta apresentada por Estrela 
do Norte – Engenharia e Construção, Lda. 
para a execução da empreitada tendo por 
objeto os “Acessos Viários a Nascente do 
Centro Comunitário e Piscinas, em Santo 
António dos Cavaleiros”, tendo o contrato nº 
170/2020 sido celebrado em 03-08-2020, o 
qual foi visado pelo Tribunal de Contas a 18-
11-2020; 
 

B. A consignação da obra ocorreu em 30-04-
2021; 
 

C. Na sequência de anterior pedido de 
prorrogação de prazo, a empreitada cessava o 
seu prazo contratual no dia 27.10.2022; 
 

D. Por email datado de 13.10.2022, a Estrela do 
Norte solicitou nova prorrogação do prazo da 
empreitada de mais 180 dias (6 meses), 
apresentando um novo Plano de Trabalhos, 
bem como os respetivos planos de 
equipamento, de mão-de-obra, de 
pagamentos e cronograma financeiro, através 
de email com registo de entrada 
E/141795/2022; 
 

E. A empresa adjudicatária justificou este pedido 
de prorrogação de prazo com 
constrangimentos decorridos em obra que 
enumera e que condicionaram o normal 
desenvolvimento dos trabalhos, destacando-
se as consequências de pandemia COVID-19 
que dificultaram a obtenção de matérias-
primas e mão de obra para execução das 
atividades da empreitada; 
 

F. As prorrogações graciosas de prazo para 
conclusão do contrato de empreitada 
correspondem a uma ampliação do prazo de 

cumprimento do contrato concedido pelo Dono 
da Obra, em virtude de o Empreiteiro não 
conseguir cumprir o prazo de conclusão 
previsto por razões que – não obstante lhe 
serem (ao Empreiteiro) imputáveis, o Dono da 
Obra entende, por razoáveis e justas face às 
circunstâncias concretas que as causaram e 
porque compatíveis com o interesse público 
envolvido – deverem ser relevadas; 
 

G. Face à factualidade apurada e à ponderação 
do interesse público envolvido, o qual 
conduziu a um juízo de bondade na 
continuidade de execução da empreitada sem 
interrupções, foi proposto o deferimento da 
prorrogação graciosa solicitada de mais 180 
dias, sem encargos adicionais para o 
Município, conforme informação nº 
0020/DIEP/AS com registo E/146994/2022, 
em anexo; 
 

H. Atendendo à proximidade da vigência 
contratual e à impossibilidade de o órgão 
competente reunir, sequer, 
extraordinariamente, foi decidido por meu 
despacho datado de 27.10.2022 prorrogar o 
contrato por mais 180 dias, passando a data 
de conclusão da empreitada para o dia 
26.04.2023; 
 

I. Ao abrigo do disposto no nº 3 do artigo 35º do 
Anexo aprovado pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, a supra identificada decisão carece 
de ser ratificada; 
 

J. A referida prorrogação de prazo, porque 
constitui uma alteração do prazo contratual, 
carece de formalização, pelo que haverá lugar 
a posterior aprovação da minuta da adenda 
pelo órgão competente para a decisão de 
contratar, a qual será posteriormente 
notificada ao empreiteiro, que a poderá 
acolher ou apresentar reclamação no prazo de 
5 dias subsequentes à notificação, e que deve 
ser decidida pelo órgão competente no prazo 
de 10 dias seguidos; 
 

K. Decorre da experiência de gestão contratual 
que dificilmente os suprarreferidos prazos são 
exequíveis em sede de agendamentos de 
reuniões de câmara, pelo que se revela 
conveniente a delegação dessas 
competências no Presidente da Câmara; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no nº 3 do artigo 35º do Anexo aprovado 
pela Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e dos 
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artigos 98.º, 100.º, 102.º e 109.º, todos do Código 
dos Contratos Públicos: 
 
1. Ratificar a aprovação da 2ª prorrogação de 

prazo da empreitada por 180 dias seguidos, 
passando a conclusão da mesma a ficar 
prevista para o dia 26 de abril de 2023, sem 
quaisquer encargos adicionais financeiros 
para o Município; 
 

2. Aprovar a delegação de competências no 
Presidente da Câmara para aprovação da 
minuta do contrato para formalização da 
presente modificação objetiva e apreciação de 
eventuais reclamações. 

 
Loures, 4 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 516/2022 
 

de 20 de outubro de 2022 
 

(registo E/148053/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 
EXONERAÇÃO DO CARGO DE ADJUNTO DO 

GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
516/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 517/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148090/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

DIVISÃO DE SAÚDE (DS), DA TÉCNICA 
SUPERIOR INÊS LOURENÇO LAMEIRAS 

NUNES RAPOSO 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
517/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  29 

 

DESPACHO N.º 518/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148116/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO MEU 
DESPACHO N.º 444/2022, DELEGAÇÃO E 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE OBRAS 

(DOM)  
 
Considerando que o meu Despacho n.º 444/2022 
apresenta imprecisões no seu ponto I - No 
âmbito da Colaboração e Realização de 
Despesa, determino a retificação e consequente 
republicação do mesmo, nos termos que seguem:  

 
REPUBLICAÇÃO 

 
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 1ª 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 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, aquisição de serviços e 
empreitadas; 
 

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, aquisição 
de serviços e empreitadas 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. Visar autos de consignação de empreitadas; 
 

b. Nomear a direção técnica de fiscalização nas 
empreitadas até ao limite de 100.000,00 (cem 
mil euros); 
 

c. Programar, promover, acompanhar e fiscalizar 
empreitadas até ao limite de 100.000,00€ 
(cem mil euros);  
 

d. Visar autos de suspensão de empreitadas; 
 

e. Visar autos de receção de empreitadas; 
 

f. Visar autos de vistoria para redução de 
cauções; 
 

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

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 
(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, 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  31 

 

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. 0 163/2006, de 8 de 
agosto, 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; 
 

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

b. A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias 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. 0 do Código do 
Procedimento Administrativo e nos termos e 
dentro dos limites estabelecidos no artigo 38. 0 do 
Anexo I da Lei n. 0 75/2013, de 12 de setembro e 
pelo artigo 16. 0 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 525/2022 
 

de 21 de outubro de 2022 
 

(registo E/148745/2022, de 27 de outubro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO EM REGIME DE 
SUBSTITUIÇÃO, NO CARGO DE CHEFE DA 

UNIDADE DE AUDITORIA INTERNA (UAI), DA 
TÉCNICA SUPERIOR LARA CRISTINA VAZ 

BARATA 
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Despacho n.º 
525/2022 está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
 
 
 

DESPACHO N.º 526/2022 
 

de 21 de outubro de 2022 
 

(registo E/148789/2022, de 27 de outubro de 2022) 
 

DELEGAÇÃO E SUBDELEGAÇÃO DE 
COMPETÊNCIAS NA CHEFE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA (UAI) 
 

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 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 11 de 
2022-08-26, páginas 226 - 372 (Aviso n.º 

16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego na Chefe da Unidade de Auditoria 
Interna, Lara Cristina Vaz Barata, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada unidade 
orgânica : 
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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. 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 da Unidade, de acordo com as 
normas em vigor; 
 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Unidade;  
 

3. Elaborar a Proposta de Programa Anual de 
Auditoria Interna; 
 

4. Realizar auditorias financeiras e de gestão, 
auditorias operacionais e de conformidade 
legal e regulamentar, no âmbito da atividade 
desenvolvida pelos serviços municipais; 

5. Promover ações inspetivas com o objetivo de 
prevenir e detetar fraudes e erros, atitudes de 
desperdício, abusos ou práticas 
antieconómicas ou corruptas e outros atos 
ilegais; 
 

6. Acompanhar ações inspetivas promovidas por 
entidade da tutela, bem como auditorias 
financeiras e de gestão externas, 
nomeadamente, a auditoria às contas da 
Câmara Municipal, prevista na Lei das 
Finanças Locais, e proceder a análise dos 
respetivos relatórios e propor a aplicação das 
eventuais medidas preconizadas; 

7. Assegurar o cumprimento das políticas de 
gestão adotadas e dos planos e 
procedimentos da Autarquia; 
 

8. Assegurar as atualizações do Manual de 
Controlo de Endividamento Autárquico, junto 
da Divisão de Planeamento e Controlo de 
Gestão (DPCG); 
 

9. Zelar e verificar o cumprimento da aplicação 
de leis, regulamentos e outras normas 
vigentes, verificar a suficiência, a exatidão e 
regularidade dos processos de arrecadação 
de receitas e de realização de despesas e 
respetivos registos contabilísticos, produzindo 
recomendações sobre medidas e ações 
corretivas que se justifiquem; 
 

10. Coordenar e acompanhar os procedimentos 
de exercício do direito ao contraditório 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  34 

 

resultante de Auditoria Externa e de Ações 
Inspetivas Externas; 
 

11. Elaborar e monitorizar a Norma de Controlo 
Interno e garantir a sua aplicação; 
 

12. Assegurar a conceção, gestão e 
implementação de um Sistema de Controlo 
Interno adequado, eficiente e eficaz que 
pretende prevenir, detetar e reportar situações 
de irregularidades, bem como a adoção das 
medidas corretivas necessárias; 
 

13. Assegurar a elaboração, acompanhamento e 
monitorização do Plano Municipal de 
Prevenção de Riscos de Gestão, incluindo os 
Riscos de Corrupção e Infrações Conexas, 
elaborando o Relatório Anual da sua 
aplicação; 
 

14. Produzir informação de gestão relativa aos 
resultados e efeitos alcançados; 
 

15. Assegurar de forma centralizada, o controlo de 
todos o processo relacionado com os canais 
de denúncia, desde (i) Organização e 
Recursos Humanos, (ii) Processos e Definição 
de Fluxos de Informação, (iii) Aplicações 
Informáticas e Informação, e (iv) 
Infraestruturas Físicas, nomeadamente: 
 

a. Assegurar a divulgação e aplicação do 
Regime Geral de Proteção de Denunciantes 
de Infrações (RGPDI), de acordo com o 
estabelecido na respetiva legislação em vigor; 
 

b. Promover a gestão e controlo dos canais de 
denúncia interna que permitem a 
apresentação e o seguimento seguros de 
denúncias, a fim de garantir a exaustividade, 
integridade e conservação da denúncia, a 
confidencialidade da identidade ou o 
anonimato dos denunciantes e a 
confidencialidade da identidade de terceiros 
mencionados na denúncia, e de impedir o 
acesso de pessoas não autorizadas; 
 

c. Proceder, de acordo com o prazo legal 
estabelecido, a notificação do denunciante da 
receção da denúncia, informando-o de forma 
clara e acessível, dos requisitos, autoridades 
competentes e forma e admissibilidade da 
denúncia externa; 
 

d. Praticar os atos internos adequados à 
verificação das alegações aí contidas e, se for 
caso disso, à cessação da infração 
denunciada, inclusive através da abertura de 
um inquérito interno ou da comunicação a 
autoridade competente para investigação da 

infração, incluindo as instituições, órgãos ou 
organismos da União Europeia; 
 

e. Comunicar ao denunciante as medidas 
previstas ou adotadas para dar seguimento à 
denúncia e a respetiva fundamentação, no 
prazo máximo de três meses a contar da data 
da receção da denúncia; 

f. Remeter oficiosamente, à autoridade 
competente, quando a apreciação da denúncia 
não for de competência da CMLRS, disso se 
notificando o denunciante; 
 

g. Rever a cada três anos, os procedimentos 
para a receção e seguimento de denúncias, 
tendo em consideração a sua experiência, 
bem como a de outras autoridades 
competentes; 
 

h. Apresentar à Assembleia da República, até ao 
fim do mês de margo de cada ano, um 
relatório anual de acompanhamento das 
denúncias recebidas e respetivo tratamento. 
 

16. Manter permanentemente atualizado o Manual 
de Auditoria Interna; 
 

17. Propor, promover e acompanhar o processo 
de revisão e atualização do ROSMLRS, 
visando assegurar a conformidade com a 
evolução da legislação, da regulamentação e 
normas nacionais e internacionais aplicáveis, 
assim como de alterações na organização da 
estrutura das Unidades Orgânicas resultantes 
de necessidades dos serviços e de sugestões 
dos trabalhadores; 
 

18. Assegurar uma cópia de todos os documentos 
relativos a todas as Delegações de 
Competências efetuadas nos termos do artigo 
16 do ROSM LRS e assegurar a realização e 
atualização da listagem única de delegação de 
competências, mantendo o arquivo das 
mesmas; 
 

19. Realizar e atualizar uma listagem única de 
níveis de autorização, nos termos do n. 0 4 do 
artigo 27.º do ROSMLRS e manter o arquivo 
das mesmas; 
 

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 
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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 
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 513/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/147037/2022, de 25 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DO PARQUE 

ESCOLAR (DGPE) 
 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º, 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 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Diretor da Direção Municipal de Coesão 
Social,  através do Despacho n.º 498/2022, de 21 

UNIDADES ORGÂNICAS 

COESÃO SOCIAL 
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de outubro, subdelego no licenciado Wiliam 
Santos Cardoso, Chefe da Divisão de Gestão do 
Parque Escolar, as seguintes competências que 
serão exercidas nos seguintes termos e limites no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
I – No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar 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 
2.500,00€ (dois 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 
Divisão. 

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

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

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; 

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

 
III – Outras Áreas: 
 
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 - Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora  subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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 caráter instrumental 
necessários ao exercício da competência 
decisória do 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 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; 
 

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. 

 
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 - 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 Diretor do Departamento de Educação 
 

(a) Nuno Galhardo 
 
 
 

 

DESPACHO N.º 514/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/147066/2022, de 25 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE INTERVENÇÃO 

SOCIOEDUCATIVA (DISE) 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º, 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 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Diretor da Direção Municipal de Coesão 
Social,  através do Despacho n.º 498/2022, de 21 
de outubro, subdelego na licenciada Dina Lúcia 
Gomes Ribeiro, Chefe da Divisão de Intervenção 
Socioeducativa, as seguintes competências que 
serão exercidas nos seguintes termos e limites no 
âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
I – No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 
 
1. Propor a escolha de procedimentos de 

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

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

3. Autorizar 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 
2.500,00€ (dois 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 
Divisão. 

 
II - Em matéria de Gestão de Recursos Humanos: 
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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; 
 

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; 
 

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

 
III – Outras Áreas: 
 
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 - Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora  subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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 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 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 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 - 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 Diretor do Departamento de Educação 
 

(a) Nuno Galhardo 
 

 
 

DESPACHO N.º 515/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/147093/2022, de 25 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE AÇÃO SOCIAL 

ESCOLAR (DASE) 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada de decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38º, 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 50º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Senhor Diretor da Direção Municipal de Coesão 
Social,  através do Despacho n.º 498/2022, de 21 
de outubro, subdelego no licenciado Pedro 
Miguel Gomes Fonseca, Chefe da Divisão de 
Ação Social Escolar, as seguintes competências 
que serão exercidas nos seguintes termos e 
limites no âmbito da respetiva unidade orgânica: 
 
I – No âmbito da Contratação e da Realização de 
Despesa: 

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

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

3. Autorizar 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 
2.500,00€ (dois 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 
Divisão. 

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

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

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; 
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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: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

2. Autorizar desistências, descontos ou acertos, 
no âmbito da Ação Social Escolar, desde que 
devidamente comprovadas, ao abrigo dos 
regulamentos aprovados para o período letivo 
em vigor, com exceção das respeitantes às 
reavaliações de comparticipação familiar. 

  
IV - Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora  subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência prévia dos interessados, notificações e 
a gestão e despacho dos assuntos 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 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 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; 
 

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. 

 
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 - 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 Diretor do Departamento de Educação 
 

(a) Nuno Galhardo 
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DESPACHO N.º 519/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148130/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE DESPORTO 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de 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, no disposto no artigo 16.º 

da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 
44.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego no Chefe da Divisão de Desporto, Dr. 
Pedro Miguel da Maia Júlio Marques Vidal, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão de Desporto. 
 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 
 

II - Gestão dos Recursos Humanos da Divisão de 
Desporto 
 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 1202 da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 

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

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
 

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

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 

 
III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Divisão 
de Desporto, de acordo com as normas em 
vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
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Divisão de Desporto, de acordo com as 
normas em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
atividade da Divisão de Desporto, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

4. Gerir instalações e os equipamentos afetos à 
Divisão de Desporto; 
 

5. Autorizar a utilização dos equipamentos 
municipais geridos pela Divisão de Desporto, 
no quadro dos atos normativos em vigor; 
 

6. Propor a isenção dos pagamentos devidos 
pela utilização dos equipamentos geridos pela 
Divisão de Desporto; 
 

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

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

IV – Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 552 do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

4. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos 

termos do artigo 552 do Código de 
Procedimento Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Desporto, 
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 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 sobre as 
quais o município se deva pronunciar. 

 
IV - Fica, ainda, o Chefe de Divisão de Desporto, 
autorizado a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, em conformidade com o disposto no 
art. 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo e nos termos e dentro dos limites 
estabelecidos no art. 38.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
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dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
V - Fica, ainda, o Chefe de Divisão de Desporto, 
autorizado a subdelegar as competências ora 
conferidas, que em cada caso se revelem mais 
adequadas, em conformidade com o disposto no 
art. 46.º do Código do Procedimento 
Administrativo e nos termos e dentro dos limites 
estabelecidos no art. 38.º do anexo I da Lei n.º 

75/2013, de 12 de setembro. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto, 

Juventude e Saúde 
 

(a) Alfredo Santos 
 

 
 

DESPACHO N.º 520/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148420/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE JUVENTUDE 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de 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, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 

e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego na Chefe da Divisão de Juventude, Drª 
Anabela Rosa Amaral Rosando, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 

 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão de Juventude. 
 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 

 
II - Gestão dos Recursos Humanos da Divisão de 
Juventude 
 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 
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6. Autorizar o gozo da compensação pelo 
trabalho em dias de descanso semanal 
obrigatório; 
 

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
 

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

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 
 

III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Divisão 
de Juventude, de acordo com as normas em 
vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
Divisão de Juventude, de acordo com as 
normas em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
atividade da Divisão de Juventude, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

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

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

 
IV - Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 

 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

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 de Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Desporto, 
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 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 
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terceiros ou que verse, de forma inovadora, 
matérias sobre as quais o município se deva 
pronunciar. 
 

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

Juventude e Saúde 
 

(a) Alfredo Santos 
 
 

 

DESPACHO N.º 521/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148438/2022, de 26 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA UNIDADE DE APOIO AO 

MOVIMENTO ASSOCIATIVO 
 

Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 382 

do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na sua redação atual, no disposto no artigo 16.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 
44.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego no Chefe da Unidade de Apoio ao 
Movimento Associativo, Dr. Luís Miguel 
Monteiro Pereira Gomes, as seguintes 
competências, no âmbito da respetiva unidade 
orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Unidade de Apoio ao Movimento Associativo. 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 
 

II - Gestão dos Recursos Humanos da Unidade 
de Apoio ao Movimento Associativo 
 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 1202 da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 
 

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

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
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9. Autorizar a participação em ações de 

formação interna, de acordo com os critérios 
definidos; 

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 
 

III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Unidade 
de Apoio ao Movimento Associativo, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
Unidade de Apoio ao Movimento Associativo, 
de acordo com as normas em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
atividade da Unidade de Apoio ao Movimento 
Associativo, de acordo com as normas em 
vigor; 
 

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

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

IV — Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

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 de Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Desporto, 
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 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 sobre as 
quais o município se deva pronunciar. 

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

Juventude e Saúde 
 

(a) Alfredo Santos 
 
 
 

DESPACHO N.º 527/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/148903/2022, de 27 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 382 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na sua redação atual, no disposto no artigo 16.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 
44.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego na Chefe da Divisão de Saúde, Dr.ª 
Inês Lourenço Lameiras Nunes Raposo, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

 
4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 

Unidade de Apoio ao Movimento Associativo. 
 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 
 

II - Gestão dos Recursos Humanos da Unidade 
de Apoio ao Movimento Associativo 

 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 
 

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

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
 

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

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  48 

 

III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Divisão 
de Saúde, de acordo com as normas em vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
Divisão de Saúde, de acordo com as normas 
em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
atividade da Divisão de Saúde, de acordo com 
as normas em vigor; 
 

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

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

IV - Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

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 de Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Desporto, 
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 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 sobre as 
quais o município se deva pronunciar. 

 
Este despacho produz efeitos a 24 de outubro de 
2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto, 

Juventude e Saúde 
(a) Alfredo Santos 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  49 

 

 

DESPACHO N.º 528/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/149495/2022, de 28 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE SAÚDE 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 

do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro 
na sua redação atuai, no disposto no artigo 16.º da 
Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 44.º 

e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego na Chefe da Divisão de Saúde, Dr.ª 
Inês Lourenço Lameiras Nunes Raposo, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão de Saúde. 
 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 
 

II - Gestão dos Recursos Humanos da Divisão de 
Saúde 
 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 1202 da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 
 

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

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
 

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

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 
 

III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Divisão 
de Saúde, de acordo com as normas em vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
Divisão de Saúde, de acordo com as normas 
em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
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atividade da Divisão de Saúde, de acordo com 
as normas em vigor; 
 

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

IV – Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

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 de Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Saúde, 
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 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 sobre as 
quais o município se deva pronunciar. 

 
Este despacho produz efeitos a 24 de outubro de 
2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar, 
 
Com a publicação do presente Despacho revoga-
se o Despacho 527/2022. 
 
O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto, 

Juventude e Saúde 
 

(a) Alfredo Santos 
 
 

 

DESPACHO N.º 529/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/149581/2022, de 28 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE JUVENTUDE 

 
Tendo em vista conferir maior eficácia à gestão 
da atividade municipal e à celeridade na tomada 
de decisões, ao abrigo do estatuído no artigo 38.º 
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do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro 
na sua redação atual, no disposto no artigo 16.º 
da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto e nos artigos 
44.º e seguintes do Código de Procedimento 
Administrativo, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Despacho n.º 460/2022, de 04/10/2022, pela Sra. 
Vice-Presidente, Dra. Sónia Paixão, retificado e 
republicado através do despacho 496/2022, 
subdelego na Chefe da Divisão de Juventude, 
Dr.ª Anabela Rosa Amaral Rosando, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa 
 
1. Propor a contratação de despesas para a 

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

4. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão de Juventude, 
 

5. 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 
2.500,00€ (dois mil e quinhentos euros), sem 
IVA. 

 
II - Gestão dos Recursos Humanos da Divisão de 
Juventude 
 
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, 
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 de 
prestação de trabalho suplementar, conforme 
o estabelecido no artigo 120.º da LTFP, 
aprovada pelo Lei n.º 35/2014, de 20 de junho; 
 

5. Visar os boletins de trabalho suplementar e de 
ajudas de custo, confirmando a informação 
neles constantes e a sua conformidade com 
os limites legalmente estabelecidos; 
 

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

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

8. Propor a instauração de procedimentos 
disciplinar; 
 

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

10. Propor a participação em ações de formação 
profissional externa. 
 

III - Outras Áreas 
 
1. Autorizar as requisições ao Departamento de 

Recursos Humanos, e respetivas unidades 
orgânicas, no âmbito da atividade da Divisão 
de Juventude, de acordo com as normas em 
vigor; 
 

2. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Logística, Transportes e Oficinas, e respetivas 
unidades orgânicas, no âmbito da atividade da 
Divisão de Juventude, de acordo com as 
normas em vigor; 
 

3. Autorizar as requisições ao Departamento de 
Marca, Atendimento e Comunicação, e 
respetivas unidades orgânicas, no âmbito da 
atividade da Divisão de Juventude, de acordo 
com as normas em vigor; 
 

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

5. Autorizar os apoios logísticos a disponibilizar 
ao movimento associativo concelhio, no 
âmbito de iniciativas promovidas ou apoiadas 
pelo Município. 
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IV - Procedimentos Administrativos: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de gestão ordinária, inerentes à 
determinação do início dos procedimentos 
respetivos, nomeação de 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 mencionado, bem como a tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

3. Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles cuja decisão seja da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código de Procedimento 
Administrativo; 
 

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 de Procedimento 
Administrativo; 
 

5. Solicitar informações e praticar 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 de Juventude, 
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 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 sobre as 
quais o município se deva pronunciar. 
 

Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
conformados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 
dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
Do exercício das competências subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
Com a publicação do presente Despacho revoga-
se o Despacho 520/2022.  
 
O Diretor de Departamento de Cultura, Desporto, 

Juventude e Saúde 
 

(a) Alfredo Santos 
 

 
 

 
 
 

DESPACHO N.º 511/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/146924/2022, de 25 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE ATENDIMENTO AO 

PÚBLICO 
 

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 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
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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 presidente 
da Câmara Municipal, através do Despacho n.º 
439/2022, 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 Alexandra Ferreira 
Ferrinho, Chefe da Divisão de Atendimento ao 
Público (DAP), 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 30.000,00€ (trinta 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 
DAP. 

 
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 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. Conceber e promover no atendimento às 
Pessoas, ambientes adequados de bem-estar, 
higiene e segurança, nos vários locais e 
canais, nomeadamente, presencial, telefone, 
correio, correio eletrónico, internet, meios 
móveis e outros que se considerem 
adequados; 
 

4. Gerir o atendimento e a informação municipal, 
numa lógica integrada de processo, 
assegurando a conceção e coordenação dos 
espaços, recursos físicos, ambientais e de 
segurança, e demais canais afetos a este fim, 
partilhado responsabilidade com as respetivas 
unidades orgânicas técnicas competentes dos 
temas, da área ou dos processos, que 
asseguram a responsabilidade dos respetivos 
trabalhados, incluindo a sua formação técnica 
do tema, área ou processo; 
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5. Promover uma visão integrada dos vários 
contatos feitos pelas Pessoas, no âmbito de 
qualquer processo e independentemente do 
canal de atendimento utilizado, prestando 
informações e garantindo a existência de 
mecanismos que lhes permitam um 
conhecimento célere às solicitações e à 
evolução do estado dos processos; 
 

6. Potenciar a utilização dos portais eletrónicos 
como complemento e, preferencialmente, 
como alternativa ao atendimento presencial e 
telefónico; 
 

7. Assegurar a articulação com, e entre as 
diferentes Unidades Orgânicas, através da 
normalização dos procedimentos relativos aos 
pedidos/requerimentos apresentados pelas 
Pessoas, bem como dos requisitos a observar 
internamente nas respostas a prestar; 
 

8. Promover, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas que prestam atendimento 
ao público e dispõem de locais de 
receção/acolhimento de Pessoas, a aplicação 
de regras de funcionamento, designadamente 
quanto à gestão dos locais de 
receção/acolhimento, circulação de terceiros 
nos Edifícios Municipais, fardamento e 
identificação dos atendedores e demais regras 
relativas ao bom e regular funcionamento 
destes locais; 
 

9. Assegurar o acolhimento, encaminhamento e 
informação ao público em geral; 
 

10. Implementar um modelo de acolhimento às 
Pessoas, que traduza uma efetiva 
aproximação entre a comunidade e os Eleitos 
Locais; 
 

11. Assegurar a gestão do relacionamento 
personalizado com as Pessoas; 
 

12. Rececionar pedidos de pareceres prévios 
relativos à declaração de utilidade pública de 
fundações e associações; 
 

13. Gerir os balcões de atendimento 
desconcentrados e multisserviços, articulando, 
quando for o caso, com os demais serviços; 
 

14. Rececionar os pedidos relativos ao exercício 
do direito de preferência na transmissão de 
imóveis; 
 

15. Assegurar os meios informáticos necessários, 
em articulação com as Unidades Orgânicas 
competentes, com o objetivo de melhorar o 

atendimento e relacionamento com as 
Pessoas; 
 

16. Apoiar as iniciativas na área da defesa do 
consumidor, em colaboração com a Divisão de 
Economia e Inovação (DEI); 
 

17. Promover a recolha, registo informático, e 
encaminhamento dos processos de 
reclamação e sugestão para os serviços 
competentes; 
 

18. Emitir certidões ou outros documentos de 
natureza similar, nos formatos legalmente 
exigidos, assegurando a normalização do 
procedimento e o cumprimento dos prazos de 
resposta; 
 

19. Emitir o certificado de registo que formaliza o 
direito de residência dos cidadãos da União 
Europeia, nos termos da legislação em vigor e 
no âmbito dos protocolos existentes; 
 

20. Promover um atendimento de qualidade, com 
informações claras que potenciem o aumento 
do conhecimento e a melhoria sobre a 
utilização eficaz dos recursos formais de apoio 
disponíveis na esfera municipal; 
 

21. Recolher, tratar e uniformizar, em articulação 
com os demais intervenientes, informação 
relevante para o Município, com o objetivo da 
sua utilização por todas as Unidades 
Orgânicas; 
 

22. Efetuar o apoio e gestão de Lojas de Cidadão 
e de Espaços Cidadão sob a gestão municipal; 
 

23. Colaborar com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil na prossecução das suas 
competências, em específico nos domínios da 
sensibilização e informação pública; 
 

24. Apoiar e divulgar, em articulação com as 
Unidades Orgânicas competentes, os 
processos de participação pública; 
 

25. Assegurar a gestão da informação municipal e 
das reclamações, assim como da análise e 
controlo da satisfação das Pessoas, 
nomeadamente: 
 

a. Assegurar, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas, a resposta às Pessoas 
em tempo útil, com a adequada informação, 
despacho ou resultado da respetiva 
petição/reclamação; 
 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  55 

 

b. Promover a prestação de informação às 
Pessoas sobre os recursos existentes na 
comunidade; 
 

c. Promover a melhoria na qualidade da rede 
informal de apoio às Pessoas; 
 

d. Definir os procedimentos a aplicar à receção, 
tratamento e resposta às reclamações e 
sugestões; 
 

e. Gerir o sistema integrado de sugestões, 
elogios e reclamações, transmitindo as 
comunicações das Pessoas, às Unidades 
Orgânicas intervenientes e garantindo, em 
articulação com estas, resposta atempada às 
solicitações; 
 

f. Gerir o Portal «A Minha Rua» e outros de 
idêntica natureza; 
 

g. Monitorizar o processo de recolha e 
tratamento das reclamações, em articulação 
com as demais Unidades Orgânicas 
competentes; 
 

h. Recolher, registar e encaminhar os processos 
de reclamação e sugestão, para os serviços 
competentes; 
 

i. Registar a data de entrada e saída de 
requisições, atendimentos, serviços prestados 
e outras atividades desenvolvidas no âmbito 
das sugestões, elogios e reclamações; 
 

j. Assegurar o cumprimento das normas legais 
aplicáveis, nomeadamente o controlo dos 
prazos da resposta às sugestões, elogios e 
reclamações; 
 

k. Propor e dinamizar, em articulação com os 
restantes serviços e empresas municipais, 
medidas de correção e de melhoria do serviço 
de atendimento prestado que se revelem 
necessárias à satisfação das Pessoas; 
 

l. Dinamizar, em coordenação com os diversos 
serviços e empresas municipais, a audição 
regular das necessidades e satisfação das 
Pessoas, e analisar, tratar e divulgar os 
respetivos resultados; 
 

m. Assegurar a coordenação das atividades e a 
qualidade técnica dos serviços prestados na 
Câmara Municipal, tendo em conta a 
satisfação do interesse dos destinatários; 
 

n. Realizar estudos e sondagens de opinião 
pública, tendo como objetivo a criação de um 
sistema de avaliação contínua das 

expectativas e grau de satisfação das Pessoas 
instaladas no Concelho de Loures; 
 

o. Realizar outras tarefas, no âmbito da gestão 
de reclamações e avaliação da satisfação, que 
não estejam cometidas a outras Unidades 
Orgânicas. 

 

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 da 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 da 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 
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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; 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação à subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar, nos termos previstos no Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 
V – 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 Diretora do Departamento de Marca, 
Atendimento e Comunicação 

 
(a) Ana Gracindo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 512/2022 
 

de 24 de outubro de 2022 
 

(registo E/146955/2022, de 25 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE MARCA 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 competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo presidente 
da Câmara Municipal, através do Despacho n.º 
439/2022, 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 Isabel Favinha Gomes 
Costa, Chefe da Divisão de Marca e 
Comunicação (DMC), 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 30.000,00€ (trinta mil euros), sem 
IVA, decorrentes de contratos estabelecidos 
pelo Município ou decorrentes de outras 
obrigações municipais previamente 
autorizados; 
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5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
DMC. 

 
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 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. Gerir a imagem e identidade visual do 
Município, garantindo a sua coerência; 
 

4. Conceber, propor e manter atualizadas 
normas de utilização inerentes à marca, 

imagem e comunicação e divulgação pelas 
demais Unidades Orgânicas; 
 

5. Promover a implementação de uma política de 
informação e comunicação interna, externa e 
multicanal; 
 

6. Definir, planear, propor e coordenar um 
calendário anual, de todas as iniciativas de 
imagem, marketing e comunicação da Câmara 
Municipal, desenvolvidas em parceria com as 
várias Unidades Orgânicas, para que se 
enquadrem nestes domínios e estejam 
alinhados com a estratégia global do 
Município; 
 

7. Propor e desenvolver uma estratégia global de 
comunicação externa, que promova uma 
adequada informação pública sobre as 
atividades e as tomadas de posição do 
Município; 
 

8. Assegurar as funções de informação, design, 
marketing, publicidade e promoção, em 
estreita articulação com os demais serviços, 
no âmbito do plano de comunicação global; 
 

9. Apresentar um plano de atividades anual para 
as áreas de imagem, marketing e 
comunicação; 
 

10. Produzir e difundir publicações e outros 
suportes de comunicação de promoção da 
imagem do Município; 
 

11. Assegurar a informação às Pessoas, e ao 
público em geral, através da edição e da 
produção de meios e suportes exequíveis e 
adequados às diferentes necessidades 
comunicacionais; 
 

12. Assegurar a eficaz articulação com os órgãos 
de comunicação social, nacionais e locais, de 
forma a promover uma adequada divulgação 
da informação municipal; 
 

13. Elaborar e propor comunicados para os 
órgãos de comunicação social; 

14. Assegurar reportagens jornalísticas, 
fotográficas e de vídeo no âmbito da atividade 
do Município; 
 

15. Produzir vídeos e spots televisivos e 
radiofónicos, no âmbito da atividade do 
Município; 
 

16. Assegurar a sonorização das iniciativas 
municipais, assim como daquelas que são 
apoiadas pelo Município; 
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17. Assegurar a gravação, em estúdio, de 
locuções e outras necessidades áudio, bem 
como, produzir spots de rádio; 
 

18. Conservar e manter nas devidas condições os 
equipamentos audiovisuais, bem como 
controlar a cedência de materiais a terceiros; 
 

19. Proceder ao registo, gestão e manutenção de 
um banco de dados, sobre a temática da 
imagem, marca e comunicação, incluindo 
imagens e multimédia, em articulação com 
demais Unidades Orgânicas; 
 

20. Assegurar a redação de conteúdos para os 
meios informativos da Câmara Municipal, 
assim como a inserção e a gestão dos 
conteúdos nas plataformas eletrónicas; 
 

21. Conceber, planear, implementar, gerir e avaliar 
soluções de comunicação digital que 
melhorem a rede de contatos do Município 
com as Pessoas, em alinhamento com o plano 
de comunicação global estabelecido; 
 

22. Assegurar a gestão de conteúdos informativos 
e de comunicação orientados para a 
sociedade digital e adaptados às diferentes 
plataformas tecnológicas, entre elas o site 
institucional e os restantes meios de 
comunicação digital, garantindo a coerência 
da arquitetura de informação e plano de 
comunicação global estabelecido; 
 

23. Gerir a presença virtual do Município, 
desenvolvendo canais de comunicação digitais 
sustentados nas potencialidades da World 
Wide Web, com total salvaguarda das 
questões da ética da legalidade; 
 

24. Apoiar as demais Unidades Orgânicas na 
conceção, e elaboração, de suportes 
comunicacionais digitais; 
 

25. Assegurar a maquetização, a impressão, o 
acabamento e a distribuição dos materiais 
gráficos produzidos pelo Município; 

26. Gerir os conteúdos comunicacionais a inserir 
na rede de mobiliário urbano, sob 
responsabilidade do Município; 
 

27. Monitorizar a nível do online o índice de 
transparência municipal, através do trabalho 
de articulação interna de forma a manter 
atualizados os conteúdos disponíveis; 
 

28. Assegurar a implementação das iniciativas 
municipais, a elaboração de exposições e a 
conceção de stands institucionais; 
 

29. Apoiar a Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos (DGRH), na gestão da Comunicação 
Interna, nomeadamente: 
 

a. Na definição e uniformização de conceitos, 
padrões, estilos, standards de marcas, cores, 
design, logotipos e de todos os tipos de 
documentos, hologramas, sons, imagens e 
aspetos relacionados com a presente área, 
domínios e processos específicos;  
 

b. Na gestão da informação e comunicação 
interna com os trabalhadores do Município, 
nomeadamente, na componente gráfica, de 
designer e utilização da marca, de acordo com 
as diretrizes estabelecidas; 
 

c. Na promoção e gestão de conteúdos da 
página da Intranet; 
 

d. Na promoção de iniciativas de comunicação 
interna, junto às Unidades Orgânicas; 
 

e. Na conceção, implementação e revisão 
periódica do Plano de Comunicação Interna 
Municipal; 
 

f. Na concessão, produção gráfica, impressão, 
acabamento e distribuição dos suportes de 
comunicação interna. 

 
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, 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 da 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 da 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; 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação à subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar, nos termos previstos no Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS). 
 
V – 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 Diretora do Departamento de Marca, 
Atendimento e Comunicação 

 
(a) Ana Gracindo 

 
 

 INFORMAÇÃO N.º 17/DGF/CP 

 
de 25 de outubro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 26 de outubro de 2022, 

pela Sra. Diretora do Departamento Financeiro 
e Controlo de Gestão, Maria do Carmo Carrão 

da Graça 
 

(registo E/147136/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias nos dias 31 de outubro a 04 de 
novembro, propõe-se que no dia 31 de outubro a 
sua substituição seja assegurada pela Técnica 
Superior Cristina Maria W. Batista Mendonça 
Sousa e de 02 a 04 de novembro pela 
Coordenadora Técnica Paula Alexandra Pereira 
Martins Silva, com as competências que lhe 
foram subdelegadas pela Sra. Diretora do DFCG 
no Despacho nº 504/2022 de 19 de outubro. 
 
Propõe-se que a presente informação seja 
divulgada via expediente.  
  
 À consideração superior,  
   

A Chefe de Divisão de Gestão Financeira 
 

(a) Carla Pinela 
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DESPACHO N.º 530/2022 
 

de 27 de outubro de 2022 
 

(registo E/149847/2022, de 28 de outubro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DE DIVISÃO DE FUNDOS EUROPEUS 

E INSTRUMENTOS DE FINANCIAMENTO 
(DFEIF) 

 
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 através do Despacho n.º 
455/2022 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 no 
Técnico Superior Filipe João Marques Caçapo, 
Chefe da Divisão de Fundos Europeus e 
Instrumentos de Financiamento, 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 
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. Centralizar o tema e a informação relativa a 
todo o ciclo de vida do processo da captação 
de Fundos Externos, nomeadamente, 
Comunitários (Plano de Recuperação e 
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Resiliência – PRR e do Portugal 2020, ou 
Portugal 2030, etc.); 
 

4. Identificar mensalmente e de modo formal 
todas as oportunidades de captação de 
Fundos Externos (Europeus, Internacionais ou 
Nacionais), e alavancar a sua promoção, em 
toda a área geográfica do Concelho, possível 
de objeto de investimento, segregando as 
mesmas, em público (Câmara Municipal, 
outras Entidades do Setor Empresarial Local e 
Juntas de Freguesia) e privado (p.e. 
Associações, Microempresas, etc.); 
 

5. Avaliar a viabilidade das oportunidades, em 
parceria com as respetivas Unidades 
Orgânicas das áreas de competências 
especificas dos investimentos, e propor 
formalmente, com a regularidade mensal, a 
implementação das oportunidades que 
acrescentam valor para Loures; 
 

6. Assegurar a realização e respetiva 
conformidade legal e técnica de todas 
candidaturas do Município e do seu setor 
empresarial local, tal como o preenchimento 
de todos os formulários das candidaturas, em 
todo o ciclo de vida das mesmas, até aos 
formulários de pedidos de 
reembolso/pagamento das candidaturas 
aprovadas, de finalização da execução das 
mesmas; 
 

7. Assegurar a preparação, o acompanhamento 
e o controlo de candidaturas, junto dos demais 
parceiros estratégicos do Município 
(microempresas, movimento associativo do 
Município e Freguesias), no âmbito do 
desenvolvimento integrado das Atividades 
Económicas e de todo o território de Loures; 
 

8. Assegurar o registo documental centralizado 
de todos os dossiers relativos às respetivas 
candidaturas; 
 

9. Participar em reuniões, conferências e/ou 
outros eventos em representação da 
subdelegante, sempre que o objeto dos 
mesmos se justifique e se insira no âmbito das 
competências ora subdelegadas, bem como 
no Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures (ROSMLRS).  
 

10. Organizar e definir as competências de todas 
as equipas de parceria e partilha de 
responsabilidades, em todo o processo e ciclo 
de vida das candidaturas, desde a equipa 
avançada/estratégica p.e. em Bruxelas, até às 
respetivas Unidades Orgânicas com as 

respetivas áreas específicas, Juntas de 
Freguesia e outros. 

 
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 da 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 da 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 sobre as 
quais o Município se deva pronunciar; 
 

V - Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
e por escrito a respetiva informação à 
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. 
 

A Diretora de Departamento 
Governação e Transferência de Competências 
 

(a) Rute Lima de Jesus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 INFORMAÇÃO N.º 029/DOM/ALF 

 
de 28 de outubro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 2 de novembro de 2022, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/149864/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária nos dias 
31 de outubro e 2 de novembro, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pelo Sr. 
Chefe de Divisão de Estudos e Projetos, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Presidente da Câmara, através do despacho 
n.º 518/2022 de 24 de outubro. 
 
Propõe-se o envio desta informação ao 
Expediente para divulgação. 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa Melo Ferreira 

 
 

 

DESPACHO N.º 552/2022 
 

de 4 de novembro de 2022 
 

(registo E/154169/2022, de 8 de novembro de 2022) 
 

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO MEU 
DESPACHO N.º 497/2022, SUBDELEGAÇÃO 

DE COMPETÊNCIAS NO CHEFE DA 
UNIDADE DE APOIO TÉCNICO URBANISTICO  

 
 

REPUBLICAÇÃO 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA 

UNIDADE DE APOIO TÉCNICO URBANISTICO 
 
Tendo em vista conferir maior eficácia, à gestão 
da atividade municipal e celeridade na tomada de 
decisões, ao abrigo do estatuído pelo artigo 38º 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

AMBIENTE E TERRITÓRIO 
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setembro, com a última alteração introduzida pela 
Lei n.º 50/2018, de 16/08 e do disposto nos 
artigos 46º 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 555/1999, 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 Unidade de 
Apoio Técnico Urbanístico (UATU), o licenciado 
Mário Delfim Ramalho Romão Sotto Mayor, as 
seguintes competências, no âmbito da respetiva 
unidade orgânica:  
 
1. No âmbito do Procedimento Administrativo:  
 
− 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; 
 

− Assegurar a integração da perspetiva de 
género no âmbito da unidade orgânica;  
 

− Notificar e publicitar os atos administrativos, 
designadamente aqueles, cuja decisão seja 
das competências do subdelegante, nos 
termos da Lei;  
 

− 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;  
 

− Declarar extintos e mandar arquivar 
procedimentos por deserção, por inutilidade 
ou impossibilidade superveniente, por 
desistência do interessado ou por falta de 
pagamento de taxas;  
 

− 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 UATU.  

2. No âmbito da Gestão dos Recursos Humanos:  
 
− 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;  
 

− 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;  
 

− 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 
555/1999, de 16 de dezembro, na sua atual 
redação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 66/2019, 
de 21 de maio e pela Lei n.º 118/2019, de 17 de 
setembro:  
Exercer as competências previstas n.º 2 do artigo 
8º, n.ºs 1 e 2 do artigo 11º, n.º 12 do artigo 13º, 
n.º 4 do artigo 14º, artigo 15º e n.º 6 e 7 do artigo 
27º, do Decreto-Lei n.º 555/1999 de 16 de 
dezembro, com a redação vigente, 
designadamente: 
 
− Apoiar tecnicamente as Unidades Orgânicas 

na apreciação dos projetos de licenciamento 
de operações de loteamento, obras de 
urbanização e de projetos de edificação, 
alteração, demolição, escavação, pedidos de 
informação prévia, operações de 
reparcelamento, destaques de parcela e 
constituição de compropriedade, propostas por 
particulares, alteração de utilização e licença 
especial para obras inacabadas verificando e 
assegurando o cumprimento da lei, dos 
regulamentos e dos instrumentos de gestão 
territorial; 
 

− Praticar todos os atos instrutórios necessários 
à promoção da discussão pública que precede 
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a aprovação de operações de loteamento e 
respetivas alterações, impostas pelo artigo 22º 
do Decreto-Lei n.º 555/1999, de 16 de 
dezembro, na redação vigente, bem como da 
notificação dos proprietários no âmbito das 
alterações aos loteamentos previstas no art.º 
65º do RMEU – Regulamento Municipal de 
Edificação e Urbanização; 
 

− Apoiar tecnicamente a Unidades Orgânicas na 
realização de consultas públicas, 
nomeadamente as previstas em legislação 
e/ou regulamentos, exceto as referentes à 
concretização dos processos de reconversão 
das AUGI; 
 

− Apoiar tecnicamente a Unidades Orgânicas na 
emissão de parecer, nos termos da lei, 
relativamente a obras promovidas pela 
administração pública; 
 

− Prestar informações urbanísticas a outras 
Unidades Orgânicas; 
 

− Apreciar e emitir pareceres jurídicos sobre 
matérias da competência dos regulamentos e 
dos instrumentos de gestão territorial; 
 

− Analisar pedidos de isenção e pagamento 
faseado de taxas; 

− Promover o estudo e a elaboração de manuais 
e regulamentos municipais, a serem 
aprovados pela Câmara Municipal, nos termos 
da Lei.  
 

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:  
 
− 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; 
 

− 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; 
 

− 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; 
 

− Decreto-Lei n.º 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; 
 

− 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; 
 

− 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;  

− 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.  

 
5. Outras áreas de atividade:  
 
Assinar e visar a correspondência de mero 
expediente interna e externa, exceto:  
 
− 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;  
 

− 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 sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 

 
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 
 
 
 

 
 

 

AVISO n.º 20761/2022 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA DE 
ASSISTENTE TÉCNICO 

 
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 03 
de outubro de 2022, com Renato Filipe Veríssimo 
Domingues, 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. 
 
10 de outubro de 2022. - A Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Ana 
Vitorino. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 209, de 28 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 20762/2022 

 
CONSOLIDAÇÃO DEFINITIVA DE 

MOBILIDADES INTERCARREIRAS OU 
INTERCATEGORIAS DE VÁRIOS 

TRABALHADORES 
 
Para os devidos efeitos torna-se público que nos 
termos do artigo 99.º-A da Lei Geral do Trabalho 
em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei 
n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua versão 
atualizada, e por proposta de deliberação n.º 
621/2022, aprovada na 25.ª reunião Ordinária da 
Câmara Municipal de Loures, de 28/09/2022, foi 
aprovada a consolidação definitiva da mobilidade 
intercarreiras ou intercategorias dos 
trabalhadores, Pedro Gonçalo Sabino Rodrigues 
Baptista, para a categoria de Assistente Técnico, 
com efeitos a 27 de junho de 2022, Dinamene 
Ribeiro de Sousa e Nádia Marisa Velhinho Dias, 
para a categoria de Técnico Superior, com efeitos 
a 01 de outubro de 2022. 
 
10 de outubro de 2022. - A Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Ana 
Vitorino. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 209, de 28 de outubro de 2022) 
 
 
 

AVISO n.º 20763/2022 
 

DESIGNAÇÃO DA CHEFE DA EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR DE DESENVOLVIMENTO 

LOCAL E CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 
 

Atendendo à estrutura orgânica dos serviços do 
município de Loures e à necessidade de 
funcionamento das novas equipas 
multidisciplinares, e em cumprimento do disposto 
no n.º 5 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, torna-se público que, 
por deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 25.ª reunião ordinária, realizada em 28 de 
setembro de 2022, foi designada como Chefe da 
Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Local, 
a Técnica Superior Maria Carlos Simão Martins 
dos Santos Gama, sendo esta equipa 
multidisciplinar constituída pelos seguintes 
trabalhadores deste Município: 
 
Da carreira/categoria de Técnico: Superior: Hugo 
Manuel Ferreira Santos. 
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Da carreira/categoria de Assistente Técnico: 
Pedro Manuel Martinho Almeida. 
 
Da carreira/categoria de Chefe de Serviços de 
Limpeza: Edmundo Piedade Gonçalves. 
 
Da carreira/categoria de Assistente Operacional: 
Carina Andreia Coelho da Silva Santos. 
 
A designação da Chefe da Equipa Multidisciplinar 
de Desenvolvimento Local e a constituição da 
respetiva equipa, produz efeitos a partir de 29 de 
setembro de 2022. 
 
11 de outubro de 2022. - A Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Ana 
Vitorino. 

 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 209, de 28 de outubro de 2022) 

 
 

AVISO n.º 20764/2022 
 

DESIGNAÇÃO DO CHEFE DA EQUIPA 
MULTIDISCIPLINAR PARA A JORNADA 

MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 E 
CONSTITUIÇÃO DA EQUIPA 

 
Atendendo à estrutura orgânica dos serviços do 
município de Loures e à necessidade de 
funcionamento das novas equipas 
multidisciplinares, e em cumprimento do disposto 
no n.º 5 do artigo 12.º do Decreto-Lei n.º 
305/2009, de 23 de outubro, torna-se público que, 
por deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
na sua 25.ª reunião ordinária, realizada em 28 de 
setembro de 2022, foi designado como Chefe da 
Equipa Multidisciplinar para a Jornada Mundial da 
Juventude 2023, o Técnico Superior Fausto 
Augusto Neves Marinho, sendo esta equipa 
multidisciplinar constituída pelos seguintes 
trabalhadores deste Município: 
 
Da carreira/categoria de Técnico Superior: Márcia 
Vilar Afonso. 
 
Da carreira/categoria de Assistente Técnico: 
Dulce Maria Alves Tavares. 
 
A designação do Chefe da Equipa Multidisciplinar 
para a Jornada Mundial da Juventude 2023, e a 
constituição da respetiva Equipa, produz efeitos a 
partir de 29 de setembro de 2022. 
 
 
 

11 de outubro de 2022. - A Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Ana 
Vitorino. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 

2.ª Série, nº 209, de 28 de outubro de 2022) 
 
 

AVISO n.º 20848/2022 
 

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO DO 
MUNICÍPIO DE LOURES 

 
Para os devidos efeitos se faz público que, ao 
abrigo do estatuído na alínea b) do n.º 2 do artigo 
35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua atual redação, bem como do artigo 60.º do 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures, publicado no Diário da 
República, n.º 165/2022, Série II, em 26 de 
agosto de 2022, e nos termos do Despacho n.º 
396/2022, de 27 de setembro de 2022, publicado 
no Boletim de Deliberações e Despachos n.º 19, 
de 03 de outubro de 2022, foi designada, através 
do Despacho n.º 397/2022 de 27 de setembro, 
publicado no mesmo Boletim, a Sra. Diretora do 
Departamento de Administração Geral, a 
licenciada Paula Rita Marreiros, Oficial Público do 
Município de Loures, para lavrar todos os 
contratos escritos, com exceção dos respeitantes 
a recursos humanos. 
 
Com vista a assegurar uma melhor e adequada 
gestão do tratamento dos contratos necessários 
ao funcionamento do Município, as competências 
de Oficial Público podem, igualmente, ser 
asseguradas pelos técnicos da Divisão de 
Património Documental e Apoio Técnico, 
Alexandra Isabel Fonseca Bucho Duarte, Ana 
Isabel Borges Franco Simões de Jesus, Fernando 
Filipe Morais Nunes e Graciete de Jesus Morais 
Coelho Ramalheiro, em função dos processos 
que lhe são distribuídos, que substituirão, ainda, a 
Sra. Diretora do Departamento de Administração 
Geral nas suas faltas, ausências e/ou 
impedimentos. 
 
O Despacho n.º 397/2022, de 27 de setembro de 
2022, produz efeitos a partir de 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 
referido despacho. 
 
4 de outubro de 2022. - O Presidente da Câmara, 
Ricardo Jorge Colaço Leão. 
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(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 210, de 31 de outubro de 2022) 

 
 

AVISO n.º 20917/2022 
 

MANUTENÇÃO DA COMISSÃO DE SERVIÇO 
NOS CARGOS DE DIRIGENTES DE SETE 

TÉCNICOS SUPERIORES 
 
Atendendo à entrada em vigor 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, e no uso 
da competência prevista na alínea a) do n.º 2 do 
artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
e nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 25.º 
da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro, com a 
redação atualmente em vigor pela Lei n.º 
128/2015, de 03 de setembro, adaptada à 
Administração Local pela Lei n.º 49/2012, de 29 
de agosto, alterada pela Lei n.º 82-B/2014, de 31 
de dezembro, pela Lei n.º 42/2016, de 28 de 
dezembro e pela Lei n.º 114/2017, de 29 de 
dezembro, foi determinada por despacho do Sr. 
Presidente da Câmara Municipal, a manutenção 
da comissão de serviço no cargo de dirigente do 
mesmo nível que lhe sucede no Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de Loures, 
até ao final do período da respetiva comissão, 
dos seguintes Técnicos Superiores: 
Adília Maria Ferreira, titular do anterior cargo de 
Chefe da Divisão de Segurança, Saúde 
Ocupacional e Apoio Psicossocial (DSSOAP), no 
cargo de Chefe da Divisão de Segurança e Saúde 
no Trabalho (DSST), sua atual designação; 
 
Alfredo Augusto Batista Santos, titular do anterior 
cargo de Diretor do Departamento de Cultura, 
Desporto e Juventude (DCDJ), no cargo de 
Diretor do Departamento de Cultura, Desporto, 
Juventude e Saúde (DCDJS), sua atual 
designação; 
 
Cândido Miguel Nascimento Esteves, titular do 
anterior cargo de Chefe da Divisão de Gestão de 
Recursos Humanos (DGRH), no cargo com a 
mesma designação; 
 
João Pedro Alves Oliveira Silva Costa, titular do 
anterior cargo de Chefe da Divisão de Gestão 
Urbanística (DGU), no cargo com a mesma 
designação; 
 
Paula Cristina Martins Louro, titular do anterior 
cargo de Chefe da Divisão de Contabilidade e 
Património (DCP), no cargo de Chefe da Divisão 
de Contabilidade e Património Municipal (DCPM), 
sua atual designação; 

 
Rui Miguel Rodrigues Máximo Santos, titular do 
anterior cargo de Chefe da Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais (DSPA), no cargo com a 
mesma designação; 
 
Viriato Semião Ferreira Aguilar, titular do anterior 
cargo de Chefe da Divisão de Contratação e 
Aprovisionamento (DCA), no cargo de Chefe da 
Divisão de Compras Públicas (DCP), sua atual 
designação. 
 
O presente despacho produz efeitos a partir de 25 
de setembro de 2022. 
 
11 de outubro de 2022. - A Chefe da Divisão 
Administrativa de Recursos Humanos, Ana 
Vitorino. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 211, de 2 de novembro de 2022) 

 
 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
13979/2022 

 
AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ARBORICULTURA URBANA EM 
ARRUAMENTOS, ESPAÇOS VERDES E 
ESCOLAS DO CONCELHO DE LOURES 

 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Município 
de Loures 
NIPC: 501294996 
Serviço/Órgão/Pessoa de contacto: Divisão de 
Compras Públicas 
Endereço: Praça da lLberdade 
Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
País: PORTUGAL 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: dfcg_dcp@cm-loures.pt 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: Aquisição de serviços de 
arboricultura urbana em arruamentos, espaços 
verdes e escolas do concelho de Loures 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Aquisição de serviços de arboricultura urbana em 
arruamentos, espaços verdes e escolas do 
concelho de Loures 
Tipo de Contrato Principal: Serviços 



 

 
N.º 22 

 

 
 

11 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  68 

 

Tipo de Contrato: Aquisição de Serviços 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 282,964.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 77340000 
Valor: 282,964.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: 57146/DCP/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 1 anos 
Previsão de renovações? Não 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
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 Compras Públicas 
Endereço desse serviço: Rua do Funchal - Loures 

Código postal: 2670 364 
Localidade: Loures 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
www.vortalgov.pt 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 18 : 00 do 33 º dia a contar da data de 
envio do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
66 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: Preço 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: Câmara Municipal de Loures 
Endereço: Praça da Liberdade 
Código postal: 2674 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: dfcg_dcp@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/10/31 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Sim 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: Ricardo Jorge Colaço Leão 
Cargo: Presidente 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 211, de 2 de novembro de 2022) 
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ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
14054/2022 

 
FORNECIMENTO CONTINUADO DE EPI’S, 
DIVIDIDO EM 2 LOTES – CP 42/2022 

 
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: Fornecimento 
Continuado de EPI's, dividido em 2 Lotes - CP 
42/2022 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
Fornecimento Continuado de EPI's, dividido em 2 
Lotes - CP 42/2022 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 22,300.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 35113000 
Valor: 22,300.00 EUR 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 42/2022 
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: 2 
Lote n.º 1 
Designação: Fornecimento Continuado de 
Equipamentos Proteção Individual 
Preço Base do lote: 12,300.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 35113000 
Lote n.º 2 
Designação: Fornecimento Continuado de Fatos 
de Macaco descartáveis 
Preço Base do lote: 10,000.00 EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 35113000 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 12 meses 
Previsão de renovações? Sim 
Número máximo de renovações: 2 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 
8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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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 de Loures 
Endereço: Pç Liberdade 
Código postal: 2670 501 
Localidade: Loures 
Endereço Eletrónico: Geral@cm-loures.pt 
 
15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/11/02 
 
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 Adiministração 
 

(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 212, de 3 de novembro de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 688/2022 

 

 

 

14ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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ÈEaXddaOccbEX

EQXaEdXaXPObce

QaEcVadQXbPP

EVdaOeEaX̀ebOO

OEaPdcaXdcbeQ

:YC<HZB9<@?@9K>M:A=>H

9:;:<=>?;@99:A=:?B9C=>??f?g?[?I:GN:G>?;@99:A=:?W?MRI<>?I>G?>M@9=<S>KT:G?I:?:MN9RG=<M@G?I:?M_H?N9>S@G?]

EQh??>ijklmnop?Nklqrjmjstm????????????

>up?OdOO

EXPaOEPaQdPbcX

�

�

v�w�xyzx{z|�}~���}�~�}~��~�|����~�����}|�����������|��}�������}��~x|�}|�x|��|������{z~}|��|�~����|������}~��������������}����}��

�������|����}�����������������



�

�

��������	
����������


��������	
�������




�





�

�

��������	
�	

��������	����������	

	
�





�

�

��������	
���	������
���

��
	����	��	�������	�

�
�















�

�

��������	
���	������
���

��
	����	��	�������	�

�
�

















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 667/2022 

 

 

 

PROTOCOLO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

MULTIUSOS ORIENTE – FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO FECHADO 

 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 670/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE MUTAÇÃO DOMINIAL 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

INFRAESTRUTURAS DE PORTUGAL, S.A. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 690/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

NOS - COMUNICAÇÕES, S.A. 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 692/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

PROTOCOLO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

BRISA – CONCESSÃO RODOVIÁRIA, S.A. 

























 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 693/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

INSTITUTO SUPERIOR TÉCNICO 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 698/2022 

 

 

 

PROTOCOLO 

DE 

COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

POLÍCIA DE SEGURANÇA PÚBLICA 











 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 709/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

AECI – ARQUITECTURA, CONSTRUÇÃO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, S.A. 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 710/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICPAÇÃO 

DO 

CONCURSO DE FOTOGRAFIA 

 

“A FLORESTA AUTÓCTONE EM LOURES” 









 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 711/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICPAÇÃO 

DO 

CONCURSO  

 

“MONTRAS DE NATAL 2022” 















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 712/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICPAÇÃO 

 

“MERCADO DE NATAL 2022” 































 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 715/2022 

 

 

 

MEMORANDO DE ENTENDIMENTO 

 

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE 2023 

 























 

 

 

 

 

ANEXO AOS DESPACHOS N.ºS 516/2022 – 517/2022 - 525/2022   

 

 

 








