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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
29.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 23 de novembro de 2022 
 

 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775588//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO,,  
RREELLAATTIIVVOO  AAOOSS  AATTLLEETTAASS  EE  TTRREEIINNAADDOORR,,  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  QQUUEE  
PPAARRTTIICCIIPPAARRAAMM  NNOO  ““MMUUNNDDIIAALL  DDSSIISSOO  
AALLBBUUFFEEIIRRAA  22002222””,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAA  
SSEENNHHOORRAA  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE    

 
VOTO DE SAUDAÇÃO 

 
Atletas do Concelho de Loures 

 
Mundial DSISO Albufeira 2022 

 
Down Syndrome International Swimming 

Organization 
  
João Vaz, residente na Portela e Vicente Pereira, 
residente no Infantado, ambos do concelho de 
Loures são dois nadadores com Síndrome de 
Down, ao serviço da seleção nacional, no 
campeonato do mundo da especialidade, que 
decorreu em Albufeira no passado mês de 
outubro.  
 
Entre inúmeras medalhas e recordes pessoais, há 
a destacar o recorde mundial e respetiva medalha 
de ouro nos 200m bruços por parte de João Vaz, 
e o mesmo feito por Vicente Pereira nos 100 
Mariposa.  
 
Um orgulho para o Município de Loures e um 
exemplo para todos a enorme dedicação esforço 
e capacidade de superação destes dois atletas, 
aliada à competência do treinador Ricardo Pebre 
Pereira, também ele residente no concelho de 
Loures. 
 
Assim, tenho a honra de propor que a Câmara 
Municipal de Loures, reunida a 23 de novembro 
de 2022, delibere saudar os atletas João Vaz e 
Vicente Pereira, assim como o treinador Ricardo 
Pebre Pereira, pelo excelente resultado obtido no 
Mundial de Natação para atletas com Síndrome 
de Down.  
 
 

Loures, 23 de novembro de 2022 
A Vice-Presidente 

 
(…) 

 
O presente voto, a ser aprovado, deve ser 
remetido aos atletas e respetivas família e ao seu 
treinador Ricardo Pebre Pereira. 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775599//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO  
IINNTTIITTUULLAADDOO  ““NNOOSS  110000  AANNOOSS  DDEE  JJOOSSÉÉ  
SSAARRAAMMAAGGOO””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSEENNHHOORRAA  
VVEERREEAADDOORRAA  EE  OOSS  SSEENNHHOORREESS  VVEERREEAADDOORREESS  
EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  
UUNNIITTÁÁRRIIAA  
 

VOTO DE SAUDAÇÃO 
 

Nos 100 Anos de José Saramago 
 
Nascido a 16 de novembro de 1922, José 
Saramago, figura ímpar na cultura portuguesa, 
escritor tardio com obra de dimensão universal, 
jornalista empenhado, tradutor, ator interventivo 
na cena cultural portuguesa, comunista convicto, 
o único Nobel da Literatura português marcou de 
forma indelével o nosso século XX. 
 
Saramago é dono de uma escrita e de uma obra 
onde está presente o seu penetrante olhar 
sensível e profundamente humano sobre a vida 
dos homens e sobre o mundo, mas onde estão 
igualmente presentes a ação e intervenção 
política concreta de um homem que tomou partido 
na luta pela liberdade, pela democracia, contra as 
desigualdades sociais, por um mundo melhor e 
diferente. Um escritor oriundo do povo 
trabalhador, a quem nunca abandonou; um 
homem comprometido com os explorados, 
injustiçados e humilhados da terra, que assumiu 
valores éticos e um ideal político do qual não 
abdicou até ao fim da sua vida. 
 
O legado de José Saramago constitui assim um 
precioso manancial de ensinamentos para os dias 
de hoje: os seus valores de liberdade, 
democracia, emancipação social, 
desenvolvimento e luta por uma sociedade nova 
de justiça e progresso social, por um mundo 
melhor continuam actuais e cada vez mais 
pertinentes. 
 
Tendo terminado as comemorações do seu 
centenário no passado dia 16, mas nunca 
cessando a celebração da sua vida e obra, 
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saudamos todos quantos se envolveram e 
comemoraram a sua figura ímpar, com especial 
destaque para a Rede de Bibliotecas e Museus 
Municipais de Loures, entre muitos outros 
serviços camarários, que, pelo seu papel na Rede 
de Bibliotecas José Saramago e na Rota do 
Memorial do Convento encabeçaram estas 
comemorações com a qualidade a que desde 
sempre nos habituaram. 
 
Pelo percurso de vida e pelo legado artístico que 
José Saramago nos deixou, os Vereadores da 
CDU propõem que a Câmara Municipal de 
Loures, reunida a 23 de novembro de 2022, 
delibere: 
 
1. Saudar o centenário do nascimento de José 

Saramago, enquanto nome maior da literatura 
portuguesa. 
 

2. Enviar a Saudação à Direção da Fundação 
José Saramago.  

 
Loures, 23 de novembro de 2022 
 

Os vereadores da CDU 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 

(a) Tiago Matias 
 

(a) Mário Rui Pina 
 

(a) Fernanda Santos 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771188//22002222    --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  1155ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,    SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. É necessário o reforço da dotação para 

cumprimento do acordo de transação da 
execução da sentença decorrente da 

ocupação dos terrenos para a construção da 
escola preparatória de Loures; 
 

B. No âmbito do serviço de apoio à 
família/acompanhamento das refeições 
escolares é necessário reforçar as dotações 
respetivas;  
 

C. Os resultados líquidos dos serviços 
intermunicipalizados de águas e resíduos 
(SIMAR), relativos a 2021, foram negativos; 
 

D. As despesas de pessoal carecem de 
ajustamentos em diversas dotações 
orçamentais; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
A Câmara Municipal delibere, ao abrigo da alínea 
d) do n.º 1 do artigo 33º do Anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, e do ponto 8.3.1 do Decreto-Lei nº54-A/99, 
de 22 de fevereiro, na redação vigente, aprovar a 
15.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 17 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  ee  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa..  VVoottoouu  
ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
 
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 15.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 
e Opções do Plano 2022-2026, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771199//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDAASS  TTAAXXAASS  DDOO  IIMMPPOOSSTTOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  SSOOBBRREE  IIMMÓÓVVEEIISS  ((IIMMII))  AA  VVIIGGOORRAARR  
EEMM  22002233,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. O Código do Imposto Municipal sobre Imóveis 

(CIMI), aprovado pelo Decreto-Lei 
n.º287/2003, de 12 de novembro, com as 
respetivas alterações, determina que o 
Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) incide 
sobre o valor patrimonial tributário dos prédios 
urbanos e rústicos situados em território 
português. 

B. Nos termos da alínea a) do artigo 14.º da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, na sua redação 
atual, constitui receita dos municípios o 
produto da cobrança do IMI, sem prejuízo da 
receita legalmente afeta às freguesias nos 
termos da alínea a) do n.º1 do artigo 23.º do 
mesmo diploma legal. 

C. De acordo com a alínea d) do n.º1 do artigo 
25.º do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na 
sua redação vigente, é competência da 
assembleia municipal, sob proposta da câmara 
municipal, fixar anualmente o valor da taxa do 
IMI. 

D. O artigo 112.º do CIMI reitera que compete 
aos municípios, mediante deliberação da 
respetiva assembleia municipal, fixar a taxa do 
IMI a aplicar em cada ano de acordo com os 
intervalos e metodologias previstas na lei; bem 
como majorar e minorar a mesma nos termos 
do mesmo artigo. 

E. Aquando da aprovação, na 72.º reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 7 de setembro de 2016, e na 4.ª 
sessão ordinária da Assembleia Municipal de 
Loures, realizada em 22 de setembro desse 
mesmo ano, da delimitação das 32 Áreas de 
Reabilitação Urbana no concelho de Loures e 
respetivas Operações de Reabilitação Urbana 
foi também deliberado um conjunto alargado 
de incentivos, destacando-se a “Redução de 
20% do IMI para os edifícios ou frações 
autónomas arrendadas, e quando inseridas 
em Áreas de Reabilitação Urbana, por um 
período de 1 ano, podendo ser renovada 
anualmente”, nos termo do n.º7 do artigo 112.º 
do CIMI. 
 

F. Ao abrigo do estipulado no artigo 112.º-A do 
CIMI, os municípios, mediante deliberação da 
assembleia municipal, podem fixar uma 
redução da taxa do IMI sobre imóveis que 
vigorar no ano a que respeita o imposto, a 
aplicar ao prédio ou parte de prédio urbano 
destinado a habitação própria e permanente 
do sujeito passivo ou do seu agregado 
familiar, e que seja efetivamente afeto a tal 
fim, atendendo ao número de dependentes 
que, nos termos do Código do IRS, compõem 
o respetivo agregado familiar, de acordo com 
as deduções fixas previstas naquele mesmo 
artigo. 

G. As deliberações previstas nos artigos 112.º e 
112.ºA do CIMI devem ser comunicadas à 
Autoridade Tributária e Aduaneira, por via 
eletrónica, para vigorarem no ano seguinte, 
até ao dia 31 de dezembro, sob pena de 
aplicação da taxa mínima.  

H. Para se efetivar a majoração da taxa do IMI de 
prédios urbanos devolutos ou degradados 
sitos no concelho de Loures, prevista no n.º3 e 
no n.º8 ambos do artigo 112.º do CIMI, é 
necessário desenvolver todo um conjunto de 
procedimentos que envolvem mais do que um 
serviço municipal e os proprietários dos 
imóveis em causa e exigem uma interligação 
entre ambos, com deslocações quer de 
técnicos municipais, quer de munícipes.   

I. Face aos critérios de exclusão de majoração 
adotados em processos desenvolvidos em 
anos transatos, a situação pandémica vivida 
constituiria um critério de exclusão, o que 
originaria o esvaziamento do respetivo 
processo. 

J. À semelhança do ocorrido no ano transato, a 
pandemia provocada pela doença COVID-19 
não possibilitou o desenvolvimento do 
processo de majoração da taxa do IMI de 
prédios urbanos devolutos ou degradados 
localizados no concelho de Loures. 

K. De acordo com o estabelecido no n.º2 do 
artigo 16.º da Lei n.º73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, na sua 
redação vigente, a assembleia municipal pode, 
mediante proposta da câmara municipal, 
aprovar regulamento contendo os critérios e 
condições para o reconhecimento de isenções 
totais ou parciais, objetivas ou subjetivas, 
relativamente aos impostos e outros tributos 
próprios. 

L. No Regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures, aprovado na 2.ª 
reunião da 5.ª sessão extraordinária da 
Assembleia Municipal de Loures, realizada em 
21 de dezembro de 2017, sob proposta da 
Câmara Municipal de Loures deliberada na 
sua 1.ª reunião extraordinária, realizada em 5 
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de dezembro de 2017, encontra-se 
consagrado, na alínea b) do n.º 1 do seu artigo 
7.º, o direito à concessão de uma redução de 
20% da taxa do IMI, até ao limite máximo de 
70,00€ ano.  

M. O Regulamento Municipal supra melhor 
identificado consagra os requisitos e os 
procedimentos que devem ser observados 
para a atribuição dos benefícios ali 
consagrados. 

N. Nos termos do n.º 9 do artigo 16.º da Lei n.º 
73/2013, de 3 de setembro, supra 
mencionada, nos casos referidos no seu n.º 2, 
o reconhecimento do direito à isenção é da 
competência da câmara municipal, no estrito 
cumprimento dos pressupostos fixados nas 
normas regulamentares aprovadas. 

O. Os benefícios reconhecidos, no âmbito do 
artigo 16.º supra invocado, devem ser 
comunicados, anualmente, à Autoridade 
Tributária e Aduaneira, até 31 de dezembro, 
por transmissão eletrónica de dados, com 
indicação do seu âmbito e período de 
vigência, bem como dos artigos matriciais dos 
prédios abrangidos. 

P. Atendendo ao estipulado no n.º2 do artigo 23.º 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, supra 
melhor identificada, as freguesias são ouvidas 
antes da concessão, por parte dos municípios, 
de isenções fiscais subjetivas relativas aos 
impostos municipais que constituem receitas 
daquelas, no que respeita à fundamentação 
da decisão de concessão da dita isenção e 
são informadas quanto à despesa fiscal 
envolvida, havendo lugar a compensação em 
caso de discordância expressa da respetiva 
freguesia. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
1. Que a Câmara Municipal de Loures, nos 

termos do disposto na alínea a) do artigo 14.º 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, nos artigos 112.º e 112.º-A ambos 
do CIMI e na alínea d) do n.º1 do artigo 25.º 
conjugado com a alínea ccc) do n.º1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 
12 de setembro, na sua redação atual, 
delibere submeter à Assembleia Municipal de 
Loures, para deliberação, a proposta de 
fixação das seguintes taxas do IMI a vigorar 
em 2023: 

 
a1) Nos termos do n.º 5 do artigo 112.º do CIMI: 

• Prédios urbanos: 0,364%. 
a2) Nos termos do n.º 7 do artigo 112.º do CIMI: 

• A minoração de 20% da taxa aprovada no 
ponto a1) da presente proposta de 
deliberação, aplicável a prédios urbanos 
arrendados e sitos nas Áreas de 

Reabilitação Urbana delimitadas pelo 
Município de Loures, conforme informação 
n.º 08/DGRU-UAU/PP de 2022.10.31 e 
listagem em anexo à mesma 
(E/150511/2022). 

a3) Nos termos do artigo 112.º-A do CIMI: 
• A redução da taxa aprovada no ponto a1) 

da presente proposta de deliberação a 
aplicar ao prédio ou parte de prédio 
urbano destinado a habitação própria e 
permanente do sujeito passivo ou do seu 
agregado familiar, e que seja 
efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao 
número de dependentes que, nos termos 
do Código do IRS, compõem o respetivo 
agregado familiar, de acordo com a 
seguinte tabela: 

 
Número de dependentes a 

cargo 
Dedução fixa 

    1 (um) 20€ 
    2 (dois) 40€ 
    3 (três) ou mais 70€ 

 
2. Que a Câmara Municipal de Loures, nos 

termos do disposto n.º9 do artigo 16.º da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, supra 
identificada, delibere reconhecer a redução de 
20% da taxa aprovada no ponto a1) da 
presente proposta de deliberação, até ao limite 
máximo de 70,00€, nos termos do 
Regulamento Municipal de Atribuição de 
Benefícios Sociais aos Bombeiros Voluntários 
do Concelho de Loures e conforme informação 
n.º335/SMPC/PB de 2022.10.14 e listagem em 
anexo à mesma (E/142747/2022). 

 
Loures, 15 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  ee  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas 
características, a documentação suprarreferida, 
encontra-se disponível, para eventual consulta, 
nas instalações do Loures Municipal – Boletim de 
Deliberações e Despachos. 
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772200//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDAA  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  NNOO  IIRRSS  AA  
AARRRREECCAADDAARR  EEMM  22002244,,  CCOOMM  RREEFFEERRÊÊNNCCIIAA  
AAOOSS  RREENNDDIIMMEENNTTOOSS  DDOO  AANNOO  DDEE  22002233,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. Nos termos da alínea g) do artigo 14.º da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, na sua redação 
vigente, constitui receita dos municípios “O                                                                                                                   
produto da participação nos recursos públicos 
determinada nos termos do disposto nos 
artigos 25.º e seguintes” daquele mesmo 
diploma legal. 
 

B. A alínea c) do n.º1 do artigo 25.º e o n.º1 do 
artigo 26.º, ambos da Lei n.º73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada, 
determinam que os municípios têm direito, em 
cada ano, a uma participação variável até 5% 
no IRS dos sujeitos passivos com domicílio 
fiscal na respetiva circunscrição territorial, 
relativa aos rendimentos do ano 
imediatamente anterior, nos termos definidos 
nestes mesmos preceitos legais.  
 

C. De acordo com o n.º4 do artigo 26.º supra 
referido, caso a percentagem deliberada pelos 
órgãos municipais seja inferior à taxa máxima 
(5%), o produto da diferença de taxas e a 
coleta líquida é considerado como dedução à 
coleta do IRS, a favor do sujeito passivo. 
 

D. Ao abrigo do disposto no n.º2 do artigo 26.º 
supra mencionado, a participação variável no 
IRS pretendida e deliberada pelos municípios 
deve ser comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro do ano anterior àquele a que 
respeitam os rendimentos. 

E. O n.º3 do já mencionado artigo 26.º estipula 
que a ausência de deliberação sobre a 
percentagem de IRS pretendida pelo respetivo 
município, ou a sua não comunicação 
atempada à Autoridade Tributária e Aduaneira, 
origina o direito, do município, a uma 
participação de 5% no IRS. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea g) do artigo 14.º, da alínea c) do n.º1 do 
artigo 25.º e do artigo 26.º, todos da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 

atual, e do disposto na alínea c) do n.º1 do artigo 
25.º conjugada com a alínea ccc) do n.º1 do 
artigo 33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º75/2013, 
de 12 setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na sua 
redação vigente, delibere submeter, à Assembleia 
Municipal de Loures, para deliberação, a 
participação de 4,80% no IRS dos sujeitos 
passivos com domicílio fiscal no concelho de 
Loures, a incidir nos rendimentos de 2023 e a 
arrecadar pelo Município em 2024.   
 
Loures, 15 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  ee  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  ccoonnttrraa  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772211//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
DDEERRRRAAMMAA  DDEE  22002222,,  AA  CCOOBBRRAARR  EEMM  22002233,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. De acordo com a alínea c) do artigo 14.º da 

Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o Regime Financeiro das 
Autarquias Locais e das Entidades 
Intermunicipais, na sua redação atual, constitui 
receita dos municípios o produto da cobrança 
de derramas lançadas nos termos do artigo 
18.º deste mesmo diploma legal. 

B. Nos termos da alínea d) do n.º1 do artigo 25.º 
do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece, entre outros, o 
Regime Jurídico das Autarquias Locais, na 
sua redação vigente, compete à assembleia 
municipal, sob proposta da câmara municipal, 
autorizar o lançamento de derramas. 
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C. O n.º1 do artigo 18.º da Lei n.º73/2013, de 3 
de setembro, supra melhor identificada, reitera 
que os municípios podem deliberar lançar uma 
derrama, de duração anual e que vigora até 
nova deliberação, até ao limite máximo de 
1,5% sobre o lucro tributável sujeito e não 
isento de Imposto sobre o Rendimento das 
Pessoas Coletivas, de acordo com a 
metodologia prevista na lei. 

D. Ao abrigo do n.º24 da disposição legal 
mencionada no ponto supra, até à aprovação 
de regulamento municipal referente a isenções 
ou taxas reduzidas de derrama que atendam 
aos critérios do volume de negócios das 
empresas beneficiárias, ao setor de atividade 
em que aquelas empresas operam no 
município e à criação de emprego no 
município, a assembleia municipal pode, sob 
proposta da câmara municipal, deliberar lançar 
uma taxa reduzida de derrama para os 
sujeitos passivos com um volume de negócios 
no ano anterior que não ultrapasse 
150.000,00€.   

E. Face ao estipulado no n.º17 e no n.º18 do 
artigo 18.º supra referido, a deliberação 
relativa ao lançamento da derrama deve ser 
comunicada à Autoridade Tributária e 
Aduaneira, por via eletrónica, até ao dia 31 de 
dezembro do respetivo período de tributação 
por parte dos serviços competentes do 
Estado, sob pena da respetiva liquidação e 
cobrança serem efetuadas com base na taxa e 
benefícios fiscais que estiverem em vigor 
naquela data. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
da alínea c) do artigo 14.º e do artigo 18.º, ambos 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, na sua 
redação atual, e do disposto na alínea d) do n.º1 
do artigo 25.º e na alínea ccc) do n.º1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 
setembro, na sua redação vigente, delibere 
submeter, à Assembleia Municipal de Loures, 
para deliberação: 
 
1. O lançamento de uma derrama de 1,5% sobre 

o lucro tributável sujeito e não isento de 
Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 
Coletivas referente a 2022 e a cobrar em 
2023, nos termos do n.º1 do artigo 18.º da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, supra melhor 
identificada. 

2. A isenção de derrama, o que se traduz no 
lançamento de uma taxa reduzida de derrama 
de 0%, para todos os sujeitos passivos com 
um volume de negócios no ano anterior que 
não ultrapasse 150.000,00€, nos termos do 

n.º24 do artigo 18.º da Lei n.º73/2013, de 3 de 
setembro, supra melhor identificada. 

 
Loures, 15 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,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772222//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
FFIIXXAAÇÇÃÃOO  DDAA  TTAAXXAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  DDIIRREEIITTOOSS  
DDEE  PPAASSSSAAGGEEMM  ((TTMMDDPP))  PPAARRAA  OO  AANNOO  DDEE  22002233,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  

  
Considerando que:   
     
A. Ao abrigo da alínea o) do artigo 14.º da Lei 

n.º73/2013, de 3 de setembro, que estabelece 
o Regime Financeiro das Autarquias Locais e 
das Entidades Intermunicipais, na sua redação 
vigente, constituem receitas dos municípios, 
além das elencadas nas outras alíneas 
daquele mesmo artigo, as estabelecidas por 
lei ou regulamento a seu favor. 

B. De acordo com o n.º2 do artigo 169.º da Lei 
das Comunicações Eletrónicas, aprovada pela 
Lei n.º16/2022, de 16 de agosto, os direitos e 
encargos relativos à implantação, passagem e 
atravessamento dos domínios público e 
privado municipal por sistemas, equipamentos 
e demais recursos das empresas que 
oferecem redes públicas de comunicações 
eletrónicas e serviços de comunicações 
eletrónicas acessíveis ao público, em local 
fixo, podem dar origem ao estabelecimento de 
uma Taxa Municipal de Direitos de Passagem. 

C. A alínea a) do n.º3 do artigo 169.º supra 
referido estipula que a Taxa Municipal de 
Direitos de Passagem é determinada com 
base na aplicação de um percentual sobre o 
total da faturação mensal emitida pelas 
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empresas que oferecem redes e serviços de 
comunicações eletrónicas acessíveis ao 
público, em local fixo, para todos os clientes 
finais do correspondente município. 

D. Face ao estipulado na alínea b) do n.º3 do 
artigo 169.º supra mencionado, o referido 
percentual é aprovado anualmente, por cada 
município, até ao fim do mês de dezembro do 
ano anterior a que se destina a sua vigência e 
não pode ultrapassar os 0,25%. 

E. Atendendo ao estatuído no n.º4 do artigo 169.º 
aqui versado, nos municípios em que seja 
cobrada a Taxa Municipal de Direitos de 
Passagem, as empresas que oferecem redes 
e serviços de comunicações eletrónicas 
acessíveis ao público em local fixo são as 
responsáveis pelo seu pagamento. 

F. A alínea b) do n.º1 do artigo 25.º do Anexo I 
da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, que 
estabelece, entre outros, o Regime Jurídico 
das Autarquias Locais, na sua redação atual, 
dispõe que compete à assembleia municipal, 
sob proposta da câmara municipal, aprovar as 
taxas do município e fixar o respetivo valor. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, nos termos 
do disposto na alínea o) do artigo 14.º da Lei 
n.º73/2013, de 3 de setembro, na sua redação 
atual, no artigo 169.º da Lei das Comunicações 
Eletrónicas, aprovada pela Lei n.º16/2022, de 16 
de agosto, e na alínea b) do n.º1 do artigo 25.º 
conjugada com a alínea ccc) do n.º1 do artigo 
33.º, ambas do Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 
setembro, na sua redação vigente, delibere 
submeter à Assembleia Municipal de Loures, para 
aprovação por este órgão deliberativo, a fixação 
da Taxa Municipal de Direitos de Passagem, para 
o ano 2023, com o percentual de 0,25%. 
 
Loures, 15 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,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottoouu  ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  

  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772233//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  AA  
CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  
EE  AA  AAUUTTOORRIIDDAADDEE  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  
SSEEGGUURRAANNÇÇAA  RROODDOOVVIIÁÁRRIIAA  ((AANNSSRR)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando: 
 
A. Para a elaboração Plano Municipal de 

Segurança Rodoviária do Município de Loures 
são necessários dados detalhados de 
sinistralidade no Município de Loures, esses 
dados existem na posse da Autoridade 
Nacional de Segurança Rodoviária. 

 
De acordo com parecer emitido pelo Encarregado 
de Proteção de Dados da ANSR, ao abrigo da 
legislação aplicável, o fornecimento de dados 
com o detalhe da coordenada geográfica, em 
conjugação com outros dados, pressupõe um 
compromisso entre as partes sob a forma de 
protocolo. 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea c), do nº 2, do artº 23º, do 
anexo I, da Lei 75/2013 de 12 de setembro, 
aprovar a celebração de um Protocolo entre o 
Município de Loures e a Autoridade Nacional de 
Segurança Rodoviária que visa a articulação e a 
cooperação entre os dois organismos, num 
contexto de eficiência na utilização de informação 
que cada um possui relativamente a esta 
temática, cuja minuta se anexa e que faz parte 
integrante da presente proposta. 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Protocolo a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772244//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  FFÓÓRRMMUULLAA  DDEE  RREEVVIISSÃÃOO  
DDEE  PPRREEÇÇOOSS  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA;;  --  AA  
MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  OOBBJJEETTIIVVAA  AAOO  CCOONNTTRRAATTOO  NN..ºº  
113344//22002222;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  DDEE  
CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  NNOO  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO,,  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀSS  OOBBRRAASS  DDEE  
UURRBBAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  NNAA  UUGGTT77  ((AAUUGGII))  DDOO  BBAAIIRRRROO  
PPOORRTTEELLAA  DDAA  AAZZÓÓIIAA  ––  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA,,  SSÃÃOO  
JJOOÃÃOO  DDAA  TTAALLHHAA  EE  BBOOBBAADDEELLAA  ((PPRROOCC..  11554400--
EE//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando: 
 
A. Que a adjudicatária, UNIKONSTROI, LDA., 

apresentou pedido de revisão de preços 
extraordinária, no âmbito da empreitada 
denominada “Obras de Urbanização na UGT7 
(AUGI) – Bairro da Portela da Azóia”, em 
Santa Iria da Azóia; 
 

B. Que da apreciação do pedido pelo Dono da 
Obra, a pretensão do adjudicante apresenta a 
fundamentação dos pressupostos de 
admissibilidade e elegibilidade aplicáveis de 
acordo com o n.1 do art.º 3 do DL 36/2022 de 
02/05 conforme expresso no conteúdo da 
informação n.º 0063/DIEP/AS, a qual propôs 
acolher a pretensão do requerente. 

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

extraordinária nos moldes propostos pelo 
empreiteiro conforme definida no pedido do 
empreiteiro, anexo à Informação nº 
0063/DIEP/AS, de 2022.11.14, sendo o 
cálculo definitivo oportunamente efetuado 
após publicação dos índices definitivos de 
revisão de preços; 
 

2. Realizar a respetiva Modificação Objetiva ao 
contrato 134/2022, no que se refere à cláusula 
sexta de revisão de preços; 
 

3. A delegação no Presidente da Câmara a 
competência para a aprovação da minuta do 
contrato adicional e apreciação de eventuais 
reclamações apresentadas. 

 
 

Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772255//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  
AADDIICCIIOONNAALL;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  EEVVEENNTTUUAAIISS  
RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS  DDAA  MMIINNUUTTAA,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  DDEENNOOMMIINNAADDAA  ““EESSCCOOLLAA  
BBÁÁSSIICCAA  JJOOÃÃOO  VVIILLLLAARREETT  ––  CCOONNSSTTRRUUÇÇÃÃOO  DDEE  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  GGIIMMNNOODDEESSPPOORRTTIIVVOO,,  EEMM  
LLOOUURREESS””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando: 
 
A. A aprovação da fórmula de revisão de preços 

extraordinária na 23ª Reunião de Câmara de 
31/08/2022, conforme proposta de deliberação 
n.º 556/2022, da empreitada denominada 
“Escola Básica João Villaret – Construção de 
Pavilhão Gimnodesportivo”, em Loures; 
 

B. Que, posteriormente e em conformidade, foi 
elaborada a respetiva minuta da modificação 
do contrato, a qual carece de ser aprovada 
pelo órgão competente; 
 

C. Que é expectável, em caso de apresentação 
de reclamações da minuta, não ser possível 
ao órgão competente reunir atempadamente, 
mesmo a título extraordinário,  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto nos artigos 98º, 102º e 109º, todos do 
D.L. 18/2008, de 29 de janeiro (CCP), na sua 
atual redação: 
 
1. A aprovação da minuta do contrato adicional 

em anexo; 
 

2. A delegação no Sr. Presidente da Câmara da 
competência para apreciação de eventuais 
reclamações da minuta. 

 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
(…)  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
Adicional a celebrar entre o Município de Loures e 
a Teixeira, Pinto & Soares, S.A., está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  668899//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
MMIINNUUTTAA  DDEE  AACCOORRDDOO  DDEE  TTRRAANNSSAAÇÇÃÃOO  DDAA  
EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  DDEE  SSEENNTTEENNÇÇAA  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
PPRROOCCEESSSSOO  JJUUDDIICCIIAALL  NNºº  2233//0044..OOBBTTLLSSBB  AA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Que o presente diferendo  teve início em 1997,  

tendo  a Câmara apresentado recurso até ao 
Supremo Tribunal Administrativo, uma vez que 
houve condenação do Município logo na 
primeira instância, no pagamento de uma 
indemnização por danos patrimoniais 
(indemnização pelo sacrifício) decorrentes da 
ocupação dos terrenos do Autor para 
construção da Escola Preparatória de Loures, 
e dos danos patrimoniais e não patrimoniais 
decorrentes da ocupação dos terrenos 
utilizados na construção do arruamento do 
acesso à escola e colocação de conduta de 
esgotos, tudo a liquidar em execução de 
sentença, revogando a sentença recorrida no 
que respeita ao pedido de condenação do 
Município pela violação do princípio da boa-fé. 
 

B. Após trânsito em julgado, foi movida a ação 
executiva por parte dos Autores, tendo sido 
deduzida oposição à execução que se 
converteu em liquidação de sentença. 
 

C. Em 2012, já em sede de liquidação de 
sentença, o processo é redistribuído ao 
mandatário judicial do Município. 
 

D. Os Autores pretendiam uma liquidação no 
montante de € 2. 673.237,40, tendo o tribunal, 
após perícias e julgamento, fixado tal 
liquidação no montante de € 2.178.314,77. 
 

E. O município interpôs recurso até ao Tribunal 
Constitucional, manteve-se tal sentença. 
 

F. O processo transitou em julgado nos finais de 
maio de 2021, e em Finais de Agosto de 2021 
os Autores alegando falta de cumprimento da 
sentença e falta de negociação por parte do 
município moveram a Acão executiva. 
 

G. Na sequência da execução foi apresentada a 
respetiva oposição, onde designadamente, 
entre outros fundamentos, foi invocada a falta 
de cabimento orçamental para o efeito, tendo 
sido remetido ao tribunal, o respetivo 
documento comprovativo. 
 

H. Tendo a execução sido suspensa, nos termos 
do artigo 171º, n.º 2, do Código de Processo 
dos Tribunais Administrativos. 
 

I. Apesar de tal suspensão a agente de 
execução nomeada pelos exequentes, 
determinou o bloqueio de todas as contas do 
Município no montante global de cerca de 
doze milhões de euros, para além de ter 
determinado em cada entidade bancária, o 
bloqueio até ao montante de € 4.800,000,00, 
quantia que tinha em conta todos os prováveis 
encargos. 
 

J. O município de loures requereu de imediato a 
intervenção do tribunal. 
 

K. Tendo por despacho o Juiz do processo 
ordenado o imediato levantamento de todas as 
penhoras, já que a execução se encontrava 
suspensa, dando total razão ao Município. 
 

L. A dimensão da divida e o transito em julgado 
das decisões condenatórias o município 
entendeu iniciar negociações com os 
exequentes para poder cumprir o a decisão 
judicial em prestações comportáveis com a 
situação financeira do município  
 

M. No processo negocial chegaram as partes a 
um entendimento tendo fixado o valor da 
divida em 2 447 000,00 euros [dois milhões 
quatrocentos e quarenta e sete mil euros), 
considerando a indemnização e as custas 
processuais e de parte atualmente em dívida. 
 

N. O pagamento da quantia referida é feito em 
144 prestações mensais, iguais e sucessivas, 
sendo a 1.ª a pagar até 30 de novembro de 
2022, prazo esse que se prorroga por mais 8 
(oito) dias, por motivo justificado, sendo 
devidos juros de mora à taxa civil até integral 
pagamento. 
 

O. Entenderam as partes admitir e autorizar a 
transmissão da sua posição contratual, 
designadamente quanto ao pagamento da 
dívida, no caso de tal vir a ser equacionado. 
 

P. A proposta do Acordo de Transação é válida 
até 30.11.2022.  
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Q. A presente minuta de acordo de transação 
judicial não se encontra sujeito a fiscalização 
prévia, atento o disposto no artigo 46º, n.º 1 al 
b) a contrário, da LOPTC. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara delibere, ao abrigo do disposto na 
alínea f) do artigo 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 
de setembro e da alínea b) do n.º 1 do artigo 18.º 
do Decreto-Lei n.º 179/99, de 8 de junho: 
 
1. Aprovar a minuta do Acordo de Transação da 

execução da sentença, em anexo;  
 

2. Submeter à Assembleia Municipal o respetivo 
compromisso plurianual, nos termos da 
repartição de encargos prevista na mesma 
minuta de acordo. 

 
Loures, 3 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: Pelas suas 
características, a documentação suprarreferida, 
encontra-se disponível, para eventual consulta, 
nas instalações do Loures Municipal – Boletim de 
Deliberações e Despachos. 
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772266//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
FFAANNHHÕÕEESS,,  DDEE  LLOOUURREESS  EE  PPAARRAA  AA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  --  
TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  EESSCCOOLLAARREESS  AANNOO  LLEETTIIVVOO  
22002222//22002233  ((SSEETTEEMMBBRROO  DDEE  22002222  AA  JJUUNNHHOO  
22002233)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. Conforme o disposto na alínea gg) do n. º1 do 

artigo 33º do Anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, é 
competência do Município, assegurar, 
organizar e gerir os transportes escolares; 
 

B. Para além das competências autárquicas 
decorrentes da legislação sobre esta matéria, 
o Plano de Transportes Escolares do 

Município de Loures regulamenta a atribuição 
de transportes concedidos pela Câmara 
Municipal;  
 

C. De acordo com o Plano de Transportes em 
vigor, as Juntas de Freguesia procedem ao 
pagamento dos subsídios de transporte aos 
alunos após transferência das verbas para 
esse efeito; 
 

D. As Juntas de Freguesia, os valores das verbas 
a transferir, para cada uma, e plano de 
pagamentos encontram-se descritas na 
Informação nº 564/DE-DASE/LM, de 08 de 
novembro de 2022.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea gg), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas, para 
Junta de Freguesia de Fanhões, Junta de 
Freguesia de Loures e União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho, relativas ao ano letivo 
2022/2023 nos moldes previstos na Informação 
n.º 564/DE-DASE/LM, de 08/11/2022, que faz 
parte integrante da presente proposta.     
 
 
Loures, 15 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
Extrato da Informação n.º 564/DE-DASE/LM 
(E/154134/2022) de 8 de novembro de 2022 
  
  
((……))  
  
  

Nº Identificação 
Fiscal Entidade Valor Total 

505 254 107 
Junta de Freguesia 

de Fanhões 400,00€ 

506 849 171 Junta de Freguesia 
de Loures 400,00€ 

510 839 355 

União das 
Freguesias de 

Sacavém e Prior 
Velho 

400,00€ 

TOTAL 1.200,00€  

  
  
((……))  
  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
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SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee----ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772277//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
FFAANNHHÕÕEESS,,  DDEE  LLOOUURREESS  EE  PPAARRAA  AA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  
FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  
CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  --TTRRAANNSSPPOORRTTEESS  
EESSCCOOLLAARREESS  AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002211//22002222  ((33ºº  
TTRRIIMMEESSTTRREE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. Conforme o disposto na alínea gg) do n. º1 do 

artigo 33º do Anexo I, da Lei nº75/2013, de 12 
de setembro, na sua redação atual, é 
competência do Município, assegurar, 
organizar e gerir os transportes escolares; 
 

B. Para além das competências autárquicas 
decorrentes da legislação sobre esta matéria, 
o Plano de Transportes Escolares do 
Município de Loures regulamenta a atribuição 
de transportes concedidos pela Câmara 
Municipal;  
 

C. De acordo com o Plano de Transportes em 
vigor, as Juntas de Freguesia procedem ao 
pagamento dos subsídios de transporte aos 
alunos após transferência das verbas para 
esse efeito; 
 

D. As Juntas de Freguesia e os valores das 
verbas a transferir, para cada uma, encontram-
se descritas na Informação nº 566/DE-
DASE/LM, de 08 de novembro de 2022.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea gg), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas, para 
Junta de Freguesia de Fanhões, Junta de 
Freguesia de Loures e União das Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas, relativas 
ao 3º trimestre do ano letivo 2021/2022 nos 
moldes previstos na Informação n.º 566/DE-
DASE/LM, de 08/11/2022, que faz parte 
integrante da presente proposta.     
 

Loures, 15 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
EExxttrraattoo  ddaa  IInnffoorrmmaaççããoo  nn..ºº  556666//DDEE--DDAASSEE//LLMM  
((EE//115544550088//22002222))  ddee  88  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002222  
  
((……))  
  

Nº Identificação 
Fiscal Entidade Valor Total 

505 254 107 Junta de Freguesia 
de Fanhões 

240,00€ 

506 849 171 
Junta de Freguesia 

de Loures 220,00€ 

510 839 665 
União das 

Freguesias de Santo 
António e Frielas 

60,00€ 

TOTAL 520,00€  

  
((……))  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772288//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  
DDEE  SSAANNTTOO  AANNTTÃÃOO  EE  SSÃÃOO  JJUULLIIÃÃOO  DDOO      TTOOJJAALL  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  --  AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002222//22002233,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. O Município de Loures e a União de 

Freguesias de Santo Antão e São Julião do 
Tojal celebraram um protocolo no ano letivo 
2017/2018, com o objetivo de suportar as 
despesas dos transportes do ensino básico, 
da área territorial da freguesia, que residam a 
menos de 2500m da paragem de autocarro, 
desde que morem em locais não servidos por 
transportes públicos e cuja área de residência 
se encontre a mais de 3000m ou 4000m, sem 
ou com refeitório escolar; 
 

B. Os pressupostos que estiveram subjacentes à 
celebração do referido protocolo mantêm-se e 
o mesmo continua em vigor. 
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Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea gg), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verba no valor 
de 10.500,00€ (dez mil e quinhentos euros), à 
União de Freguesias de Santo Antão e São Julião 
do Tojal, destinada a suportar os encargos deste 
transporte, no ano letivo 2022/2023, nos moldes 
previstos na informação nº 510/DE-DASE/LM, de 
19 de outubro de 2022. 
 
Loures, 15 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  772299//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  OOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDAA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  
DDEE  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAASS  AAOO  AABBRRIIGGOO  DDOO  
DDEECCRREETTOO--LLEEII  NN..ºº  2211//22001199,,  DDEE  3300  DDEE  JJAANNEEIIRROO,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A Lei nº 50/2018 de 16 de agosto, estabeleceu 

o quadro de transferência de competências 
para as autarquias locais e para as entidades 
intermunicipais, concretizando os princípios da 
subsidiariedade, da descentralização e da 
autonomia do poder local; 
 

B. O Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de janeiro, 
concretizou tal transferência de competências 
no domínio da educação, reforçando áreas 
anteriormente descentralizadas para os 
municípios e conferindo-lhes também novas 
competências; 
 

C. Nos termos do nº 1 do artigo 4º do Decreto-Lei 
nº 21/2019 de 30 de janeiro, na sua redação 
atual, todas as competências nele previstas 
são exercidas pela Câmara Municipal, com 
possibilidade de delegação nos diretores dos 
agrupamentos de escolas; 
 

D. É imperativo dotar urgentemente os 
agrupamentos de escolas de meios 
financeiros que viabilizem o pagamento das 
despesas relacionadas com os encargos das 
instalações e com a ação social. 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do nº 
1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº 21/2019 de 30 de 
janeiro, aprovar a transferência de verbas para os 
Agrupamentos de Escolas nos moldes previstos 
na informação nº 166/DE/PR/RS datada de 
14.11.2022 (E/157396/2022), que faz parte 
integrante da presente proposta. 
 
Loures, 15 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
EExxttrraattoo  ddaa  IInnffoorrmmaaççããoo  nn..ºº  116666//DDEE//PPRR//RRSS  
((EE//115577339966//22002222))  ddee  1144  ddee  nnoovveemmbbrroo  ddee  22002222  
  
((……))  
  
11  --    TTrraannssffeerrêênncciiaa  nnoo  ÂÂmmbbiittoo  ddaass  DDeessppeessaass  ddee  

FFuunncciioonnaammeennttoo  
  

Agrupamentos de 
Escolas 

NIF Valor a 
transferir 

AE João Villaret 600079465 4.221,54 € 

AE Portela e Moscavide 600074544 40.689,46 € 

AE Gen. Humb Delgado 600079899 6.606,70 € 

AE Maria Keil  600079198 10.752,28 € 

AE 4 de outubro 600085236 26.817,41 € 

  
  
22  --    TTrraannssffeerrêênncciiaa  nnoo  ÂÂmmbbiittoo  ddaa  AAccççããoo  SSoocciiaall  

EEssccoollaarr  
  

Agrupamentos de 
Escolas NIF Valor a transferir 

AE João Villaret 600079465 678,79 €  

AE Maria Keil  600079198 740,09 €  

AE 4 de outubro 600085236 679,86 € 

  
((……))  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773300//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  AAOOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
EESSCCOOLLAASS,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOOSS  CCUURRSSOOSS  DDEE  
EEDDUUCCAAÇÇÃÃOO  EE  FFOORRMMAAÇÇÃÃOO  DDEE  AADDUULLTTOOSS  --  
AANNOO  LLEETTIIVVOO  22002222//22002233,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  

 
A. Nos últimos anos tem sido cada vez mais 

salientada a importância da atualização e 
reconhecimento de competências dos 
indivíduos e de como este é um processo 
contínuo, sem limite ou definição temporal, ou 
seja, tem sido consolidado o conceito de 
aprendizagem ao longo da vida; 
 

B. Os Cursos de Educação e Formação de 
Adultos têm desempenhado um papel fulcral 
na elevação de níveis de qualificação e 
empregabilidade dos adultos com níveis 
baixos de escolarização;  
 

C. De acordo com a legislação em vigor, os 
alunos que frequentam os cursos referidos 
não beneficiam de apoios no âmbito da ação 
social escolar, apesar de carecerem de 
material escolar, de apoio no âmbito dos 
planos curriculares e de seguro escolar;  
 

D. São maioritariamente as escolas que prestam 
apoio a estes alunos, especialmente quando 
se trata de uma população escolar de baixos 
rendimentos, de acordo com os recursos 
humanos disponíveis; 
 

E. Foi calculado um apoio municipal de 19,05€, 
(dezanove euros e cinco cêntimos) por aluno, 
tendo por base o valor médio atribuído aos 
alunos do 3º ciclo e do ensino secundário para 
material escolar com escalão A e B, nos 
termos do despacho n.º 7255/2018 de 31 de 
julho, correspondendo a 12,00€ (doze euros), 
acrescido de 7,05€ (sete euros e cinco 
cêntimos) correspondente a 1% do salário 
mínimo nacional, para efeitos do seguro 
escolar, nos termos da Portaria n.º 413/99, de 
8 de junho; 
 

F. Os Agrupamentos de Escolas e os valores das 
verbas a transferir encontram-se descritas na 
Informação n.º 562/DE-DASE/LM, de 07 de 
novembro de 2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea u), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 

atual, aprovar a atribuição de apoio financeiro aos 
Agrupamentos de Escolas, num total de 
11.144,25 € (onze mil, cento e quarenta e quatro 
euros e vinte e cinco cêntimos), nos moldes 
previstos na Informação n.º 562/DE-DASE/LM, de 
07 de novembro de 2022, que faz parte integrante 
da presente proposta.     
 
Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
Extrato da Informação n.º 562/DE-DASE/LM 
(E/153562/2022) de 7 de novembro de 2022 
 
((……))  
  
  

NIF 
Agrupamento de 

Escolas 
N.º alunos Verba 

600 079 198 
Agrupamento de 

Escolas Maria Keil 
205 3.905,25 € 

600 079 767 

Agrupamento de 

Escolas Eduardo 

Gageiro 

160 3.048,00 € 

600 079 929 

Agrupamento de 

Escolas José 

Afonso 

202 3.848,10 € 

600 036 545 
Escola Secundária 

de Camarate 
18 342,90€ 

TOTAL 585 11.144,25€  

  
((……))  
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773311//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS,,  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMÍÍLLIIAA,,  QQUUEE  AASSSSEEGGUURRAAMM  AASS  AATTIIVVIIDDAADDEESS  
DDEE  AANNIIMMAAÇÇÃÃOO  EE  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA  
((AAAAAAFF)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, asseguram as 
Atividades de Animação e de Apoio à Família - 
AAAF das crianças que frequentam os 
respetivos Jardins-de-Infância;   
 

B. No âmbito da referida colaboração há que 
proceder à transferência de verbas com o 
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objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com as AAAF nos meses de setembro de 
2022 a junho de 2023, do ano letivo 
2022/2023, bem como acertos referentes ao 
ano letivo 2021/2022, tendo como referência 
as candidaturas registadas na aplicação SIGA 
no mês de outubro do presente ano letivo; 
 

C. As entidades parceiras, os valores das verbas 
a transferir, para cada uma, e plano de 
pagamentos encontram-se descritas na 
Informação nº 554/DE-DASE/LM, de 02 de 
novembro de 2022.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 516.883,38€ 
(quinhentos e dezasseis mil, oitocentos e oitenta 
e três euros e trinta e oito cêntimos), nos moldes 
previstos na informação n.º 554/DE-DASE/LM, de 
02 de novembro de 2022. 
 
Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Extrato da Informação 
nº 554/DE-DASE/LM, (E/151448/2022) de 
02.11.2022, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773322//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  ÀÀSS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS,,  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  FFAAMMÍÍLLIIAA  --  
AACCOOMMPPAANNHHAAMMEENNTTOO  ÀÀSS  RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  
EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, apoiam o 
acompanhamento às refeições escolares dos 
alunos do 1º ciclo; 
 

B. É necessário suportar as despesas efetuadas 
com o apoio ao acompanhamento às refeições 
do 1º ciclo relativas aos meses de setembro 

de 2022 a junho de 2023, do ano letivo 
2022/2023, bem como acertos referentes ao 
ano letivo 2021/2022; 
 

C. As entidades parceiras, os valores das verbas 
a transferir, para cada uma, e plano de 
pagamentos encontram-se descritas na 
Informação nº 552/DE-DASE/LM, de 02 de 
novembro de 2022.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 251.817,50€ 
(duzentos e cinquenta e um mil, oitocentos e 
dezassete euros e cinquenta cêntimos), nos 
moldes previstos na informação nº 552/DE-
DASE/LM, de 02 de novembro de 2022. 
 
Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Extrato da Informação 
nº 552/DE-DASE/LM, (E/151320/2022) de 
02.11.2022, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773333//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAASS  PPAARRAA  AASS  EENNTTIIDDAADDEESS  PPAARRCCEEIIRRAASS,,  
NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  SSEERRVVIIÇÇOO  DDEE  AAPPOOIIOO  ÀÀ  
FFAAMMÍÍLLIIAA  --  FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  RREEFFEEIIÇÇÕÕEESS  
EESSCCOOLLAARREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do Serviço de Apoio à Família, 

existem algumas entidades parceiras que, em 
colaboração com o Município, fornecem o 
serviço de refeições escolares das crianças e 
alunos que frequentam os respetivos os 
jardins de infância e escolas do ensino Básico; 
 

B. No âmbito da referida colaboração há que 
proceder à transferência de verbas com o 
objetivo de suportar as despesas efetuadas 
com as refeições servidas/a servir nos meses 
de setembro de 2022 a junho de 2023, do ano 
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letivo 2022/2023, bem como acertos 
referentes ao ano letivo 2021/2022; 
 

C. A presente proposta de transferência de verba 
corresponde a um valor estimado, tendo por 
base a assiduidade registada na aplicação 
SIGA no mês de outubro do presente ano 
letivo; 
 

D. As entidades parceiras, os valores das verbas 
a transferir, para cada uma, e plano de 
pagamentos encontram-se descritas na 
Informação nº 555/DE-DASE/LM, de 02 de 
novembro de 2022.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33º, nº 1 alínea hh), da Lei 
nº75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a transferência de verbas às 
entidades parceiras num total de 355.775,80 € 
(trezentos e cinquenta e cinco mil, setecentos e 
setenta e cinco euros e oitenta cêntimos), nos 
moldes previstos na informação nº 555/DE-
DASE/LM, de 02 de novembro de 2022. 
 
Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Extrato da Informação 
nº 555/DE-DASE/LM, (E/151491/2022) de 
02.11.2022, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773344//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  
DDEEFFIINNIITTIIVVAA  DDAA  MMOOBBIILLIIDDAADDEE  
IINNTTEERRCCAARRRREEIIRRAASS  NNAA  
CCAARRRREEIIRRAA//CCAATTEEGGOORRIIAA  AATTUUAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
 
Considerando que:  
 
A. Os trabalhadores abaixo indicados encontram-

se em mobilidade intercarreiras ou 
intercategorias. 
 

B. O tempo de exercício das funções atualmente 
desempenhadas é superior à duração do 
período experimental estabelecido para a 
respetiva carreira. 
 

C. As funções exercidas atualmente 
correspondem a necessidades permanentes 
dos serviços e os respetivos postos de 
trabalho encontram-se previstos no mapa de 
pessoal. 
 

D. Se verifica a conveniência para o interesse 
público, designadamente a economia, a 
eficácia e a eficiência. 
 

E. Encontram-se reunidas, cumulativamente as 
condições previstas no 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.  

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
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, a consolidação definitiva da 
mobilidade intercarreiras ou intercategorias na 
carreira/categoria atual, com efeitos a 30 de 
novembro de 2022, dos seguintes trabalhadores: 
 

Nome Categoria 
de origem 

Categoria 
atual U.O 

Andreia 
Colaço 
Amaro 

Gonçalves 
Carvalho 

Assistente 
Técnico 

Coordenador 
Técnico 

DFCG/DCPM 

José Manuel 
Varatojo 
Carvalho 

Assistente 
Operacional 

Encarregado 
Operacional DOM/DCAD 

 
Loures, 17 de novembro de 2022. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773355//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  FFIISSCCAALL  ÚÚNNIICCOO  DDAA  
GGEESSLLOOUURREESS  ––  GGEESSTTÃÃOO  DDEE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  
SSOOCCIIAAIISS,,  EE..MM..,,  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..    VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A) Nos termos do disposto do n.º 3 do artigo 26.º 

da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto – Regime 
Jurídico da Atividade Empresarial Local e das 
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Participações Locais – compete ao órgão 
deliberativo da entidade pública participante, 
designar o fiscal único da empresa local, sob 
proposta do órgão executivo; 
 

B) Nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 25.º 
do mesmo diploma legal, o Fiscal Único é 
obrigatoriamente um Revisor Oficial de 
Contas; 
 

C) O Conselho de Administração da GesLoures 
apresentou, via oficio nº 221/PCA de 
11/11/2022, a proposta de nomeação do 
auditor para o atual mandato, com base nas 
recomendações emanadas pelo Relatório de 
Auditoria do Instituto de Gestão Financeira 
(IGF); 
 

D) No citado oficio, o Conselho de Administração 
da GesLoures fundamenta a opção 
contratação do Fiscal Único Baker Tilly, PG & 
Associados, SROC, SA, face ao trabalho 
produzido, continuidade pelo conhecimento da 
matéria em apreço e experiência; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo do disposto 
no n.º 5 do artigo 25.º e n.º 3 do artigo 26.º, 
ambos da Lei n.º 50/2012 de 31 de agosto, 
delibere propor à Assembleia Municipal a 
designação para o exercício das Funções de 
Fiscal Único da GesLoures - Gestão de 
Equipamentos Sociais, E.M., Unipessoal, Lda, 
tendo por referência o período que compreende o 
segundo semestre de 2022 e o termo do presente 
mandato, atualmente em curso, dos órgãos 
sociais da GesLoures, a sociedade “Baker Tilly, 
PG & Associados, SROC, S.A”. 
 
Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente da Câmara 
 

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

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  771177//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  NNOO  
ÂÂMMBBIITTOO  DDOOSS  PPRROOGGRRAAMMAASS  PPAARREESS  22..00  EE  
PPAARREESS  33..00,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A) Depois da criação, através da Portaria nº 

290/2019, de 5 de setembro, do Programa de 
Alargamento da Rede de Equipamentos 
Sociais – 2ª Geração (PARES 2.0), o Governo 
enquadrou, na Portaria nº 201-A/2020, de 19 
de agosto, o Programa de Alargamento da 
Rede de Equipamentos Sociais – 3ª Geração 
(PARES 3.0) com a finalidade de apoiar o 
desenvolvimento, a consolidação e a 
reabilitação da rede de equipamentos sociais. 
Para este efeito, foram publicados: 
 
• O Despacho n.º 8297-D/2019, de 18 de 

setembro que aprova o aviso de abertura 
de candidaturas ao PARES 2.0, 
apostando numa política de apoio à 
infância e proteção das famílias, com 
abertura de candidaturas à resposta 
social Creche; 
 

• O Despacho nº 9952/2020, de 15 de 
outubro que aprova o aviso de abertura 
de candidaturas ao PARES 3.0, para 
reforço da capacidade de resposta, 
relativamente aos equipamentos estrutura 
residencial para pessoas idosas, serviço 
de apoio domiciliário, centro de dia, 
centro de atividades ocupacionais, lar 
residencial e residências autónomas; 

 
B) De acordo com o Diagnóstico Social do 

Concelho de Loures (2019), é reconhecida a 
necessidade de aumento da oferta de 
equipamentos da rede solidária ao nível de 
creche, pré-escolar e CATL e recomendado o 
reforço da capacidade das respostas sociais 
para pessoas idosas e para pessoas com 
deficiência; 
 

C) A possibilidade de candidaturas, por parte de 
instituições do setor social e solidário, aos 
referidos programas configura uma 
oportunidade com importância elevada para o 
território e a sua aprovação significa que 
poderão ser criadas condições para aumentar 
respostas sociais tão necessárias;  
 

D) Neste contexto de oportunidade, no concelho 
de Loures: 
 
• 6 entidades têm candidatura aprovada ao 

PARES 2.0 com o objetivo de alargar as 
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respostas sociais de creche em 307 
novas vagas e 64 novos postos de 
trabalho; 
 

• 4 entidades têm candidatura aprovada ao 
PARES 3.0 com o objetivo de alargar as 
respostas sociais de Estrutura 
Residencial para Pessoas Idosas (ERPI) 
em 180 novas vagas, Centro de Dia em 
50 novas vagas, Serviço de Apoio 
Domiciliário (SAD) em 50 novas vagas e 
Lar Residencial em 22 novas vagas. Este 
aumento de respostas sociais traduz-se 
na criação de um total de 95 postos de 
trabalho; 

 
E) Que, a concretizarem-se todos os projetos 

aprovados e à data de submissão das 
candidaturas, esta intervenção no território 
corresponde a um valor de global de 
14.478.974,00€ de investimento; 
 

F) O Município de Loures tem como uma das 
suas atribuições a promoção e salvaguarda 
dos interesses das suas populações (nº1 do 
artigo 23º da Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro); 
 

G) Compete às Câmaras Municipais apoiar 
atividades de natureza social, incluindo a 
prestação de apoio a pessoas em situação de 
vulnerabilidade, em parceria com instituições 
particulares de solidariedade social (alíneas u) 
e v) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 
12 de setembro); 
 

H) Os receios e preocupações, nomeadamente 
com o custo final da obra e com eventuais 
dificuldades futuras em fazer face ao aumento 
de despesa, expressos pelas entidades que 
demonstraram a pro-atividade de construir as 
suas candidaturas, em comunicação recente 
dirigida ao Presidente da Câmara Municipal, 
os quais o Município não poderá deixar de 
considerar, face à necessidade das referidas 
respostas sociais no concelho; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, ao abrigo do 
disposto no artigo 32.º da Lei n.º 75/2013 de 12 
de setembro, delibere aprovar, como regra, que o 
apoio financeiro do Município às entidades com 
candidatura aprovada no âmbito dos Programas 
PARES 2.0 e PARES 3.0, corresponda a 20% do 
investimento total. 
 
 
 
 

Loures, 23 de novembro de 2022 
 

A Vice-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))  
 
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Listagem das Entidades 
com Candidatura Aprovada no Programa PARES 
2.0 e PARES 3.0, está disponibilizada em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773366//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  FFEEDDEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
AANNDDEEBBOOLL  DDEE  PPOORRTTUUGGAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A prática desportiva é um direito fundamental 

dos cidadãos, reconhecido na Constituição da 
República Portuguesa; 
 

B. O Andebol, modalidade desportiva de grande 
implantação nacional e distrital, pode assumir 
um papel fundamental na formação dos jovens 
do Concelho de Loures; 
 

C. É objetivo do Município, desenvolver a 
modalidade em diversas vertentes, 
nomeadamente através do fomento e 
crescimento nos géneros masculino e feminino 
e no Andebol4All, incluindo o Andebol em 
Cadeira de Rodas; 
 

D. Se torna necessário o envolvimento de todos 
os agentes no fenómeno desportivo e na área 
da formação, para otimização de recursos e 
promoção das atividades desportivas; 
 

E. A Federação de Andebol de Portugal 
manifestou a sua vontade em cooperar com o 
Município de Loures. 

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



 

 
N.º 23 

 

 
 

25 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  22 

 

registada em webdoc sob o nº E/154547/2022, a 
minuta de acordo de coooperação, em anexo, a 
celebrar entre o Município de Loures e a 
Federação de Andebol de Portugal. 
 
Loures, 17 de novembro de 2022  
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Cooperação a celebrar entre o Município de 
Loures e a Federação de Andebol de Portugal, 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773377//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDEENNDDAA  AAOO  PPRROOTTOOCCOOLLOO  
DDEE  CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  OO  AALLTTOO  
CCOOMMIISSSSAARRIIAADDOO  PPAARRAA  AASS  MMIIGGRRAAÇÇÕÕEESS  
((AACCMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Constitui missão da Divisão de Igualdade e 

Cidadania (DIC), assegurar o desenvolvimento 
da intervenção social, no âmbito da igualdade 
e cidadania, promovendo os direitos humanos, 
a inclusão e o respeito pela diversidade 
cultural e religiosa da comunidade; 
 

B. Compete à DIC assegurar o funcionamento 
eficaz dos Centros Locais de Apoio e 
Integração de Migrantes (CLAIM), 
proporcionando, em parte, através destes 
locais, uma intervenção de forma direta e 
sistémica em grupos específicos da 
população, com vista à sua capacitação, 
autonomia e inclusão social, bem como 
promover a mediação e a educação 
interculturais de modo a garantir as 
importantes respostas às necessidades de 
apoio, informação e formação, minimizando 
desigualdades sociais e promovendo a 
qualidade de vida das pessoas, das famílias e 
das comunidades; 
 

C. Se mantém em vigor o Protocolo de 
Cooperação ente o Município de Loures e o 
Alto Comissariado para as Migrações (ACM), 
no âmbito da implementação dos serviços de 
acolhimento, informação e apoio a cidadãos 
migrantes, denominados Centro Local de 

Apoio à Integração de Migrantes (CLAIM), 
celebrado em 2005; 
 

D. O tratamento de dados efetuado no âmbito do 
CLAIM impõe a necessidade de proceder ao 
estabelecimento de regras subjacentes à 
recolha e tratamento de dados pessoais, 
segurança e privacidade de dados no âmbito 
do RGPD; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea v) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a adenda ao Protocolo de Cooperação 
estabelecido em 2005 entre o ACM e o Município 
de Loures para o estabelecimento de regras no 
âmbito do RGPD, nos termos e condições que 
constam da adenda anexa à presente proposta. 
 
Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Adenda ao Protocolo de 
Cooperação entre o Município de Loures e o Alto 
Comissariado para as Migrações, IP., está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773388//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  OO  CCEENNTTRROO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  EE  
DDEESSPPOORRTTOO  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  
((CCCCDDMMLL)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Centro de Cultura e Desporto do Município 

de Loures (CCDML) é uma pessoa coletiva 
legalmente constituída e dotada de 
personalidade jurídica, que se enquadra nas 
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organizações previstas no artigo 4º do 
Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro; 
 

B. De acordo com o estipulado no artigo 5º do 
Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro, o 
limite máximo de apoio financeiro para 
instituições criadas pelos trabalhadores dos 
municípios, visando o apoio ao 
desenvolvimento de atividades culturais, 
recreativas e desportivas vocacionadas para 
aqueles trabalhadores, seus funcionários e 
seus familiares é de 3,5% do somatório das 
remunerações e pensões, respetivamente dos 
trabalhadores e aposentados inscritos na 
instituição beneficiária da transferência, 
calculado pelo montante ilíquido multiplicado 
por 12 meses; 
 

C. O montante referido anteriormente é de 
517.977,40€ (quinhentos e dezassete mil, 
novecentos e setenta e sete euros, quarenta 
cêntimos) para o ano de 2022; 
 

D. No orçamento do município, para o ano 
económico de 2022, está previsto, na 
classificação 03.03/04.07.01.01 – 2016-A-1, 
verba destinada à aquisição de brinquedos 
para a festa de Natal de 2022; 
 

E. Se encontra cumprido o limite estipulado no 
Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de janeiro; 
 

F. O CCDML tem a sua situação tributária e 
contributiva devidamente regularizada. 

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
alínea p), do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei 
nº 75/2013, de 12 de setembro, conjugado com o 
artigo 4º do Decreto-Lei nº 13/2011, de 25 de 
janeiro, aprovar a transferência de verba para o 
Centro de Cultura e Desporto do Município de 
Loures, com o NIF 501 284 141, no valor de 
25.217,01€ (vinte e cinco mil, duzentos e 
dezassete euros, e um cêntimo) sem prejuízo do 
acerto de contas a que houver lugar em 2023, 
mediante a apresentação da respetiva fatura e 
deliberação desse órgão. 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  773399//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  TTRRAANNSSFFEERRÊÊNNCCIIAA  DDEE  
VVEERRBBAA  PPAARRAA  OO  SSHHIIVV  MMAANNDDIIRR  ––  TTEEMMPPLLOO  
HHIINNDDÚÚ,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito das suas competências, o 

Departamento de Igualdade e 
Desenvolvimento Social através da Divisão de 
Igualdade e Cidadania assegura, entre outros, 
o tratamento de questões religiosas com 
relevância pública e promove a relação 
institucional com as entidades religiosas, 
apoiando e acompanhando as suas 
atividades; 
 

B. O Festival das 9 noites (NAVRATRI) é 
dedicado à Deusa Mãe (Shakti), nas várias 
facetas de Durga (ação e energia), Laxmi (paz, 
abundância e felicidade) e Saraswati 
(sabedoria) e reveste-se de grande relevância 
para a comunidade Hindú, tendo decorrido 
entre 26 de setembro e 05 de outubro de 2022 
incluiu uma série de atividades religiosas e 
culturais onde se destacou a dança que os 
devotos e simpatizantes realizaram à volta 
destas Divindades; 
 

C. Esta prática religiosa contribui para o reforço e 
coesão social das comunidades, permitindo e 
intensificando a relação entre as várias 
localidades promovendo igualmente o 
encontro e reunião das famílias e das pessoas 
da comunidade consubstanciando-se esta 
religiosidade popular como um fator de 
integração comunitária; 
 

D. Foi solicitado apoio financeiro extraordinário 
para fazer face às despesas no âmbito da 
organização do Festival das 9 noites 
(NAVRATRI) no valor de € 1.000,00 (mil 
euros);  
 

E. A pandemia de COVID-19, bem como o 
aumento generalizados dos preços provocou 
um impacto financeiro negativo nas contas da 
entidade responsável pela organização da 
festividade, nomeadamente da redução da 
realização de atividades para angariação de 
fundos. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo da alínea u) do n.º 1 do artigo 33.º, do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar a transferência de verba no valor de 
1.000,00€ (mil euros), para o SHIV MANDIR – 
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TEMPLO HINDÚ, para apoio de despesas 
inerentes à realização do Festival das 9 noites - 
NAVRATRI. 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774400//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  AA  
MMUUDDAANNÇÇAA  EE  RREEPPRREESSEENNTTAAÇÇÃÃOO  
TTRRAANNSSCCUULLTTUURRAALL  ((AAMMRRTT)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. A AMRT – ASSOCIAÇÃO PARA A MUDANÇA 

E REPRESENTAÇÃO TRANSCULTULRAL 
solicitou um apoio financeiro extraordinário no 
valor 4.770,00€ (quatro mil setecentos e 
setenta euros) para o pagamento da renda do 
seu espaço até ao final do ano de 2022, 
situado na Travessa da Vinha N. º172 B, R/c 
Dto, 2680-429 Unhos; 
 

B. A continuidade no espaço implica o 
pagamento mensal de 530€ e de momento, o 
mesmo não está a ser suportado por nenhum 
dos projetos a decorrer na Associação, sendo 
um encargo exclusivo da AMRT; 
 

C. Neste espaço estão concentrados a maioria 
dos projetos e serviços da Associação, 
nomeadamente: Centro Local de Apoio à 
Integração de Migrantes; Gabinete de 
Inserção Profissional; Serviço Social; Centro 
de Formação; Serviço de Acompanhamento 
Psicológico; 
 

D. É fundamental a continuidade da utilização 
deste espaço para o apoio social à 
comunidade da freguesia do Catujal, Unhos e 
Apelação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
estipulado no quadro de competências das 
autarquias locais, nomeadamente na alínea u) do 
artigo 33º do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, com a redação em vigor, a atribuição 
de um apoio financeiro à Associação Para a 
Mudança e Representação Transcultural (AMRT) 

no valor de 4.770,00€ (quatro mil setecentos e 
setenta euros), para exclusiva comparticipação 
das rendas do espaço do Catujal.  
 
Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774411//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
MMOORRAADDOORREESS  UUNNIIDDOOSS  DDAA  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  
((AAMMUUAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. A AMUA – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES 

UNIDOS DA APELAÇÃO solicitou um apoio 
financeiro extraordinário sendo proposto o 
valor de 5.000€ (cinco mil euros) para 
desenvolvimento do projeto de construção da 
Árvore de Natal de Crochet Mais Alta do 
Mundo; 
 

B. A comemoração da Festa de Natal da 
Apelação é uma tradição local já com vários 
anos e de grande simbolismo e significado no 
seio desta comunidade; 
 

C. Esta atividade Natalícia dinamizada pelo 
movimento comunitário da Apelação fomenta 
o espirito comunitário, o convívio e a 
confraternização local, contribuindo para o 
reforço e coesão social das comunidades 
consubstanciando-se como um fator de 
integração comunitária; 
 

D. O projeto da Árvore de Natal em Crochet da 
Apelação irá concorrer ao Guinness Book na 
tentativa de registar o record da Árvore de 
Natal mais alta do mundo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
estipulado no quadro de competências das 
autarquias locais, nomeadamente na alínea u) do 
nº 1 do artigo 33º, do Anexo I, da Lei nº 75/2013, 
de 12 de setembro, a atribuição de um apoio 
financeiro à Associação de Moradores Unidos da 
Apelação (AMUA) no valor de 5.000,00€ (cinco 
mil euros), para exclusiva comparticipação no 
projeto Árvore de Natal em Crochet da Apelação. 
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Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774422//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,,  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 10 de setembro 
de 2022, para a iniciativa de abertura de ano 
letivo 2022/2023 da Academia Sénior - 
Universidade Sénior SBB da responsabilidade 
desta autarquia; 
 

B. A utilização do Pavilhão José Gouveia prevê o 
pagamento por hora, de 33,62€ (trinta e três 
euros e sessenta e dois cêntimos), para a 
realização de iniciativas e de 13,14€ (treze 
euros e catorze cêntimos) para 
montagem/desmontagem de equipamento, 
IVA não incluído; 
 

C. A ocupação teve a duração de três horas de 
iniciativa e uma hora para 
montagem/desmontagem de equipamento, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 140,22€ (cento e quarenta euros e vinte e 
dois 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 140,22€ (cento e quarenta 

euros e vinte e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor. 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774433//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA  ÀÀ  AANNDDDDVVIISS--
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  NNAACCIIOONNAALL  DDEE  DDEESSPPOORRTTOO  
PPAARRAA  DDEEFFIICCIIEENNTTEESS  VVIISSUUAAIISS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  

 
Considerando que: 
 
A. A ANDDVIS – Associação Nacional de 

Desporto para Deficientes Visuais, com o NIF 
508 702 020, solicitou a cedência do Pavilhão 
José Gouveia, nos dias 4, 5 e 6 de fevereiro, 
14, 15, 16 e 17 de abril e 16, 17, 18 e 19 de 
junho de 2022, bem como do pavilhão António 
Feliciano Bastos, nos dias 9 e 10 de julho de 
2022, para a realização, respetivamente, do 
estágio da seleção nacional masculina de 
Goalball e da 1ª Taça de Showdown; 
 

B. A ocupação dos suprarreferidos 
PavilhõesMunicipais pressupõe o pagamento 
pela utilização, por hora, para a realização de 
iniciativas sem entradas pagas, de 27,16€ 
(vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) em 
dia de semana, de 33,62€ (trinta e três euros e 
sessenta e dois cêntimos), em horário de fim 
de semana e de 13,14€ (treze euros e catorze 
cêntimos), para montagens e desmontagens, 
IVA não incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração total, para a 
realização de iniciativas, de vinte horas ao dia 
de semana e cento e cinco horas e trinta 
minutos ao fim de semana e de dez horas, 
para montagens e desmontagens, perfazendo 
um valor total a pagamento de 5.192,46€ 
(cinco mil cento e noventa e dois euros e 
quarenta e seis cêntimos), com IVA incluído à 
taxa legal em vigor; 
 

D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada. 
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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 n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, a isenção do pagamento pela 
respetiva utilização, à ANDDVIS – Associação 
Nacional de Desporto para Deficientes Visuais, no 
valor total de 5.192,46€ (cinco mil cento e 
noventa e dois euros e quarenta e seis cêntimos). 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  

 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774444//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  AAMMSSAACC--
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  MMOORRAADDOORREESS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A AMSAC – Associação de Moradores de 

Santo António dos Cavaleiros, solicitou a 
cedência do Pavilhão Paz e Amizade, entre 15 
de agosto e 3 de setembro de 2022, para 
treinos de futsal; 
 

B.  A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento por hora, para 
realização de treinos de 7,91€ (sete euros e 
noventa e um cêntimos) em dia de semana e 
de 9,22 € (nove euros e vinte e dois cêntimos) 
em dias de fim de semana ou feriados, sem 
IVA incluído;  
 

C. A respetiva utilização teve a duração de 
quarenta e duas horas e trinta minutos em dia 
de semana e de nove horas e trinta minutos 
ao fim de semana, nos termos da informação 
registada sob o webdoc nº E/103664/2022, 
correspondendo a um valor total a pagamento 
de 521,23€ (quinhentos e vinte e um euros e 
vinte e três cêntimos), com IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 

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

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização do Pavilhão Paz e Amizade, em 
conjunção com a al. u) do nº1 do artigo 33º do 
anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à AMSAC – 
Associação de Moradores de Santo António dos 
Cavaleiros, no valor de 521,23€ (quinhentos e 
vinte e um euros e vinte e três cêntimos), com 
IVA incluído à taxa legal em vigor.   
 
Loures, 16 de outubro  de 2022 
 
A Vice-Presidente 
  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774455//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
CCIINNEETTEEAATTRROO  DDEE  LLOOUURREESS,,  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
““CCOOMMPPAANNHHIIAA  DDEE  DDAANNÇÇAA  CCOONNTTEEMMPPOORRÂÂNNEEAA  
DDEE  SSIINNTTRRAA””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação “Companhia de Dança 

Contemporânea de Sintra”, com o NIF 
506332900, responsável pela criação da 
Academia de Dança - Polos de Loures e de 
Santa Iria da Azoia, solicitou a utilização do 
Cineteatro de Loures, no dia 9 de julho de 
2022, entre as 13h00 e as 20h00, para a 
apresentação do Espetáculo de Dança 
Oriental e de Fusão; 
 

B. A utilização do Cineteatro de Loures 
pressupõe o pagamento, por hora, de 6,70€ 
(seis euros e setenta cêntimos), até às 19h00 
e de 7,90€ (sete euros e noventa cêntimos) a 
partir das 19h00, IVA incluído à taxa legal em 
vigor, a que acresce 1,00€ (um euro) por hora, 
em dia de fim-de semana; 
 

C. A ocupação teve a duração total de sete 
horas, a que corresponde um valor a 
pagamento de 55,10€ (cinquenta e cinco 
euros e dez cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do nº 2 do artigo 10º do Quadro Normativo 
de Cedência e Utilização do Cineteatro de 
Loures, em conjunção com a al. u) do nº1 do 
artigo 33º do anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de 
setembro, na sua redação atual, aprovar a 
isenção do pagamento pela respetiva utilização, à 
Associação “Companhia de Dança 
Contemporânea de Sintra”, no valor total de 
55,10€ (cinquenta e cinco euros e dez cêntimos), 
IVA incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774466//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  AATTUUAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
PPRREEÇÇOOSS  UUNNIITTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  NN..ºº  
330088//22002211;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDAA  MMOODDIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  
OOBBJJEETTIIVVAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO,,  RREELLAATTIIVVAA  ÀÀ  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  CCOONNTTIINNUUAADDAA  DDEE  BBEENNSS  DDEE  
CCOONNSSUUMMOO  AALLIIMMEENNTTAARR  ““PPRROODDUUTTOOSS  
HHOORRTTÍÍCCOOLLAASS  EE  FFRRUUTTAA””  PPAARRAA  OOSS  
RREEFFEEIITTÓÓRRIIOOSS  DDOO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  
ÁÁGGUUAASS  EE  RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCIIPPIIOOSS  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. Foi celebrado o Contrato n.º 308/2021 com a 

entidade COMEFRUTAS – Comércio de Fruta, 
Lda., para a aquisição continuada de bens de 
consumo alimentar designados como 
“Produtos Hortícolas e Fruta” para os 
refeitórios do Município de Loures e dos 
Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos dos Municípios de Loures e 

Odivelas (SIMAR), no seguimento do 
Concurso Público desenvolvido sob o n.º de 
processo 54062/DCA/2021, contrato esse em 
vigor desde 18 de abril de 2022, uma vez 
obtido o visto do Tribunal de Contas com um 
período de vigência de 1 (um) ano 
“renovando-se automaticamente, por iguais e 
sucessivos períodos de 1 (um) ano, até ao 
período máximo de vigência contratual 
correspondente à soma do primeiro período de 
vigência com os 2 (dois) anos de renovação 
automática” (cláusula segunda); 
 

B. Com referência ao contrato identificado no 
considerando anterior, veio a cocontratante, 
através de mensagem de correio eletrónico de 
1 de novembro de 2022, registada sob o n.º 
E/152460/2022 (documento n.º 1), apresentar 
“pedido de revisão extraordinária de preços” 
ao abrigo do Decreto-Lei n.º 36/2022, de 2022 
e nos termos e com os fundamentos 
constantes do referido documento n.º 1 que, 
em suma, são os seguintes: “A  invasão russa 
à Ucrânia veio acelerar ainda mais a subida de 
preços da energia e a seca, agravando a 
escalada de preços. (…) Os custos dos 
combustíveis e da energia são essenciais para 
honrar o contrato, dependemos deles para 
armazenar, refrigerar e transportar os nossos 
produtos nas melhores condições de frescura 
até ao local de entrega dos bens. (…) Portugal 
está altamente dependente dos mercados 
externos para garantir o abastecimento dos 
cereais necessários ao consumo interno. A 
invasão da Rússia à Ucrânia, de onde provém 
grande parte dos cereais consumidos na 
União Europeia, e em Portugal, veio, por isso, 
pressionar ainda mais um setor há meses a 
braços com as consequências de uma 
pandemia e de uma seca com forte impacto na 
produção e na criação de stocks. A limitação 
da oferta de matérias-primas e o aumento dos 
custos de produção, nomeadamente da 
energia, necessária à produção agroalimentar, 
podem, por isso, estar a refletir-se num 
incremento dos preços (…)”; 
 

C. Na referida comunicação a cocontratante, 
COMEFRUTAS – Comércio de Fruta, Lda. 
remete ainda mapa com proposta de 
atualização dos preços dos produtos;  
 

D. A análise técnica feita ao pedido apresentado 
consta da Informação com o n.º 
E/156561/2022 de 10 de novembro de 2022 
(documento n.º 2), com o mesmo n.º de 
registo em webdoc, a qual, para além de 
apresentar a proposta de revisão de preços, 
vem ainda complementar a informação 
corroborando a argumentação apresentada 
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com referência às várias publicações melhor 
descritas na referida informação assim como 
apresentar o cálculo da variação do valor 
contratual face a esta alteração de preços; 
 

E. Conforme melhor resulta da referida análise 
técnica, a alteração de preços pretendida não 
se refere a todos os artigos que compõem o 
lote de bens em causa, mas a apenas uma 
parte destes, com variações relativas 
diferentes (entre 2% e 87%) sendo que da 
análise feita dos preços atualmente praticados 
no mercado nacional (em consulta realizada a 
sítios da internet de venda online destes 
produtos), constatou-se que os novos preços 
que a empresa pretende aplicar se enquadram 
nessa realidade, concluindo aquela análise 
técnica “(…) o que se entende poderem ser 
aceites” tendo por fundamento a análise 
comparativa realizada e que consta do mapa 
que constitui o Anexo I da Informação melhor 
identificada no Considerando anterior; 
 

F. Sendo aprovado o requerido, calcula-se que 
esta alteração de preços, para as quantidades 
anuais previstas no Caderno de Encargos que 
integrou o procedimento que deu origem a 
este Contrato, se traduza numa variação 
global de 15.880,00€, o que representa 
18,88% do valor anual contratado (sem IVA); 
 

G. As circunstâncias invocadas e que levaram ao 
pedido de alteração de preços, que são de 
conhecimento público, configuram alterações 
anormais e imprevisíveis, não imputáveis às 
partes sendo antes uma consequência da 
situação excecional que se vive nas cadeias 
de abastecimento em resultado da crise global 
na energia e dos efeitos resultantes da guerra 
na Ucrânia que originou aumentos abruptos 
dos preços. Tais circunstâncias enquadram-se 
na previsão do n.º 2 do artigo 314º do Código 
dos Contratos Públicos (CCP) e no 
estabelecido no Decreto-Lei n.º 36/2022 de 20 
de maio que prevê um regime excecional e 
temporário no âmbito do aumento dos preços 
com impacto em contratos públicos; 
 

H. Nos termos previstos na alínea b) do artigo 
312.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), tal alteração constitui fundamento para 
modificação objetiva do contrato tendo 
presentes os limites que constam do artigo 
313.º também do CCP, o que ora se propõe; 
 

I. No entanto, poderá não haver lugar a qualquer 
modificação do valor global do contrato, 
nomeadamente sobre o “preço global anual” e, 
consequentemente, sobre o “preço global 
contratual para os três anos” previstos para o 

Município de Loures, por se tratar de 
fornecimento continuado e o consumo 
previsto, mesmo tendo em conta os valores 
atualizados, não atingirá o valor global, 
mantendo-se o valor anual referido como limite 
à execução do Contrato (se atingido até 17 de 
abril de 2023, data de término do atual período 
de vigência); 
 

J. De acordo com o previsto na alínea dd) do n.º 
1 do artigo 33.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, 
de 12 de setembro, na sua atual redação, a 
competência para autorizar a alteração de 
preços solicitada e a minuta da consequente 
modificação objetiva do contrato em causa, é 
da Câmara Municipal de Loures; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, no âmbito do 
Contrato n.º 308/2021 celebrado com a entidade 
COMEFRUTAS – Comércio de Fruta, Lda. para a 
aquisição continuada de bens de consumo 
alimentar designados como “Produtos Hortícolas 
e Fruta”  para os refeitórios do Município de 
Loures e dos Serviços Intermunicipalizados de 
Águas e Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) e abrigo do disposto nos 
artigos 311.º e seguintes do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), na sua atual redação, 
e na alínea dd) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I 
à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
atual redação, aprovar: 
 
1. Aprovar a atualização dos preços unitários 

previstos no contrato n.º 308/2021, nos termos 
propostos com efeitos a partir do dia 01 de 
dezembro de 2022, e a notificação da 
requerente sobre a decisão proferida; 
 

2. Aprovar a minuta de modificação objetiva do 
contrato, que se anexa. 

 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  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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NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta da Modificação 
Objetiva do Contrato a celebrar entre o Município 
de Loures e a Comefrutas – Comércio de Fruta, 
Lda., está disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774477//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  CCOONNCCUURRSSAALL  CCOOMMUUMM  DDEE  
RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  PPAARRAA  OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  11  
((UUMM))  PPOOSSTTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  DDAA  CCAATTEEGGOORRIIAA  
DDEE  AASSSSIISSTTEENNTTEE  OOPPEERRAACCIIOONNAALL,,  PPAARRAA  
CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  
PPÚÚBBLLIICCOO,,  NNAA  MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  
DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS  PPOORR  
TTEEMMPPOO  IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  AA  AAFFEETTAARR  AAOO  
DDEEPPAARRTTAAMMEENNTTOO  DDEE  CCUULLTTUURRAA,,  DDEESSPPOORRTTOO,,  
JJUUVVEENNTTUUDDEE  EE  SSAAÚÚDDEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
  

A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal, realizada em 
5 de janeiro de 2022, e na 2.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 13 de janeiro de 2022, foram 
aprovados o Orçamento Municipal e o Mapa 
de Pessoal para o ano de 2022; 

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022, e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 

C. No Mapa de Pessoal estão previstos e não 
ocupados postos de trabalho da categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, para exercício de 
funções em pavilhões;  

D. Nos termos do disposto no artigo 30.º da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 

E. O montante máximo a afetar ao recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho, 
contudo, o recrutamento só poderá ocorrer a 
partir do próximo ano; 

F. Não existem candidatos aprovados que 
integrem reserva de recrutamento, constituída 
na Câmara Municipal de Loures, válida para o 
posto de trabalho em causa; 

G. Para efeitos do disposto no artigo 16.º, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
na sua redação atual, foi consultada a Área 
Metropolitana de Lisboa (AML), enquanto 
entidade gestora da requalificação nas 
Autarquia Locais (EGRA), que informou, a 
12/07/2022, que ainda não se encontra 
constituída a EGRA para os seus Municípios; 

H. O Município de Loures não assume a posição 
de EGRA, ao abrigo do artigo 16.º - A, do 
Decreto Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, 
por não existirem trabalhadores em situação 
de valorização profissional;  

I. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de um Assistente Operacional, 
para exercício de funções em pavilhões, de 
forma a assegurar o normal funcionamento do 
serviço.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de procedimento concursal comum de 
recrutamento nos termos do n.º 4, do artigo 30.º 
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 
para ocupação de um posto de trabalho da 
carreira/categoria de Assistente Operacional, para 
exercício de funções em pavilhões, na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a afetar ao 
Departamento de Cultura, Desporto, Juventude e 
Saúde. 
 
Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774488//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AADDMMIISSSSÃÃOO  DDEE  88  ((OOIITTOO))  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS,,  PPAARRAA  CCOONNSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
VVÍÍNNCCUULLOO  DDEE  EEMMPPRREEGGOO  PPÚÚBBLLIICCOO  NNAA  
MMOODDAALLIIDDAADDEE  DDEE  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
EEMM  FFUUNNÇÇÕÕEESS  PPÚÚBBLLIICCAASS,,  PPOORR  TTEEMMPPOO  
IINNDDEETTEERRMMIINNAADDOO,,  PPOORR  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  
RREESSEERRVVAA  DDEE  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  IINNTTEERRNNAA,,  AA  
AAFFEETTAARR  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  PPÚÚBBLLIICCOOSS  
AAMMBBIIEENNTTAAIISS,,  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  SSEEGGUURRAANNÇÇAA  EE  
SSAAÚÚDDEE  NNOO  TTRRAABBAALLHHOO,,  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDEE  RREECCUURRSSOOSS  HHUUMMAANNOOSS  
EE  ÀÀ  DDIIVVIISSÃÃOO  DDEE  BBEEMM--EESSTTAARR  AANNIIMMAALL,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE    --  PPRREESSIIDDEENNTTEE  

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

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

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022 e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 
 

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

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

E. Nos termos do disposto no artigo 30.º, da Lei 
Geral de Trabalho em Funções Públicas, 
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, 
o órgão ou serviço pode promover o 
recrutamento de trabalhadores necessários ao 
preenchimento dos postos de trabalho 
previstos no Mapa de Pessoal; 
 

F. O montante máximo a afetar ao recrutamento 
de trabalhadores necessários à ocupação de 
postos de trabalho previstos e não ocupados 
no Mapa de Pessoal foi aprovado pela 
Câmara Municipal de Loures e inscrito na 
classificação económica do orçamento 
municipal 01.01.04.04 - recrutamento de 
pessoal para novos postos de trabalho; 
 

G. Existe relevante interesse público no 
recrutamento de 8 Assistentes Técnicos, de 
forma a assegurar o normal funcionamento 
dos serviços.  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
admissão de 8 (oito) trabalhadores, para 
constituição de vínculo de emprego público na 
modalidade de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, por utilização 
da reserva de recrutamento interna do 
procedimento concursal publicado em Diário da 
República, 2.ª série, n.º 224, de 17 de novembro 
de 2020, Aviso n.º 18675/2020, com Despacho de 
Homologação, datado de 23 de setembro de 
2021, publicado pelo Aviso n.º 19462/2021, no 
Diário da República, 2.ª Série, n.º 200, de 14 de 
outubro de 2021, a afetar à Divisão de Serviços 
Públicos Ambientais (2 trabalhadores), à Divisão 
de Segurança e Saúde no Trabalho (2 
trabalhadores), à Divisão Administrativa de 
Recursos Humanos (3 trabalhadores) e à Divisão 
de Bem-estar Animal (1 trabalhador). 
 
Loures, 16 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottoouu  ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  774499//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AABBEERRTTUURRAA  DDEE  
CCOONNCCUURRSSOO  IINNTTEERRNNOO  DDEE  AACCEESSSSOO    
LLIIMMIITTAADDOO,,  PPAARRAA  11  ((UUMM))  AAGGEENNTTEE  MMUUNNIICCIIPPAALL  
DDEE  11ªª  CCLLAASSSSEE,,  DDAA  CCAARRRREEIIRRAA  DDEE  PPOOLLÍÍCCIIAA  
MMUUNNIICCIIPPAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Por deliberação tomada na 7.ª Reunião 

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

B. Por deliberação tomada na 2.ª Reunião 
Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 21 de julho de 2022, e na 10.ª Sessão 
Extraordinária da Assembleia Municipal, 
realizada em 28 de julho de 2022, foi aprovada 
a alteração do Mapa de Pessoal de 2022; 
 

C. No Mapa de Pessoal está previsto e não 
ocupado um posto de trabalho da carreira de 
Polícia Municipal, categoria de Agente 
Municipal de 1ª Classe; 
 

D. A promoção a categoria superior da carreira 
de Polícia Municipal faz-se de acordo com o 
estipulado no n.º 1, do art.º 11.º, do Decreto-
Lei n.º 39/2000, de 17 de março. O 
recrutamento para a categoria de Agente 
Municipal de 1.ª Classe faz-se de entre 
Agentes Municipais de 2.ª Classe com, pelo 
menos, três anos na categoria classificados de 
Bom;  
 

E. Existe trabalhador no Município que reúne os 
requisitos supramencionados; 
 

F. A carreira de Polícia Municipal é uma carreira 
não revista específica da administração local, 
à mesma, e ao abrigo do n.º 1 do artigo 41.º 
da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, continuam 
a aplicar-se as disposições normativas que lhe 
eram aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, 
nomeadamente no que diz respeito ao regime 
da carreira e ao recrutamento. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, de acordo com o 
estabelecido no artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, delibere aprovar a 
abertura de concurso interno de acesso limitado 

para um Agente Municipal de 1.ª Classe, da 
carreira de Polícia Municipal. 
 
Loures, 17 de novembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775500//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº  0011//22000011,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
CCAAMMAARRAATTEE,,  UUNNHHOOSS  EE  AAPPEELLAAÇÇÃÃOO  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
6677..661100//UURRBB__LL__LL//22001199  ––  CCÁÁLLCCUULLOO  PPRREEVVIISSTTOO  --  
PPRROOJJEETTOOSS,,  CCOOOORRDDEENNAAÇÇÃÃOO  EE  
FFIISSCCAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDEE  OOBBRRAASS,,  LLDDAA)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Cálculo Previsto – Projetos, Coordenação e 

Fiscalização de Obras, Lda. requereu a 
licença administrativa de alteração ao 
loteamento titulado pelo alvará n.º 01/2001, na 
Quinta dos Fartos, União das Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação; 
 

B. A pretensão refere-se à alteração da licença 
de operação de loteamento, nomeadamente a 
alteração ao uso licenciado para o lote 6, de 
habitação (18 fogos) e comércio, para serviços 
(lar/residência de idosos), com aumento de um 
piso abaixo da cota de soleira; alteração do 
polígono de implantação do lote 6 e alteração 
dos usos do lote 16, de habitação e comércio 
para apenas habitação, conforme planta 
síntese do loteamento e quadro urbanimétrico 
proposto (BU/119797/2021). É ainda proposta 
a correção da implantação dos lotes 18, 19, 
20, 21 e 22, assim como a correção das cotas 
de soleira dos lotes 21 e 22; 
 

C. Realizada a consulta aos proprietários dos 
demais lotes do alvará por via de edital, não 
se registou qualquer oposição ou reclamação, 
conforme informação técnica com o registo 
E/100702/2021; 
 

D. Realizada a consulta à União das Freguesias 
de Camarate, Unhos e Apelação, esta emitiu 
parecer favorável (E/153191/2022); 
 

E. Pelo teor da informação dos serviços 
municipais e pelos despachos do Diretor do 
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DGRU (E/143544/2021) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
disposições conjugadas do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento 
titulada pelo alvará 01/2001, na União das 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação, 
conforme pretensão instruída no processo 67 
610/URB_L_L/2019 em nome de Cálculo Previsto 
– Projetos, Coordenação e Fiscalização de 
Obras, Lda., nos termos expressos na presente 
proposta. 
 
Loures, 8 novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775511//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  ÀÀ  LLIICCEENNÇÇAA  
DDEE  LLOOTTEEAAMMEENNTTOO  TTIITTUULLAADDAA  PPEELLOO  AALLVVAARRÁÁ  
NNºº  0088//22000033,,  NNOO  BBAAIIRRRROO  DDAA  MMUURRTTEEIIRRAA  SSUULL,,  
NNAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº..  NNºº  
7711..660088//UURRBB__LL__LL//22002222  ––  AANNAA  DDEE  AAZZEEVVEEDDOO  
GGUUEEDDEESS  LLEEBBRREE)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Ana de Azevedo Guedes Lebre requereu a 

licença administrativa de alteração ao 
loteamento titulado pelo alvará n.º 08/2003, no 
Bairro da Murteira Sul, Rua Doutor António 
Carvalho Figueiredo, lote 49 e 50, Freguesia 
de Loures; 
 

B. A pretensão refere-se ao 5.º pedido de 
alteração da licença de operação de 
loteamento, nomeadamente a alteração dos 
parâmetros urbanísticos dos lotes 49 e 50, 
propondo-se a unificação destes num único 
lote – lote 50 – e, no geral, aplicando o 
somatório das áreas dos lotes anteriormente 
aprovados para um lote, conforme Planta 
síntese do loteamento (BU/30396/2022) e 
quadro urbanimétrico proposto; 
 

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

D. Realizada a consulta à Junta de Freguesia de 
Loures, esta mencionou nada ter a opor 
(E/143220/2022); 
 

E. Pelo teor das informações dos serviços 
municipais e pelo despacho do Diretor do 
DGRU (E/122294/2022) é proposto aceitar o 
pedido de alteração ao Alvará de Loteamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, (ao abrigo das 
disposições conjugadas do disposto no n.º 1 do 
artigo 5.º e no n.º 1 do artigo 23.º do RJUE - 
Regime Jurídico da Urbanização e Edificação, 
estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 
de dezembro, na redação vigente): 
 
Aprovar a alteração à licença de loteamento, 
titulada pelo alvará n.º 08/2003, no Bairro da 
Murteira Sul, na Freguesia de Loures, referente 
aos lotes 49 e 50, conforme pretensão instruída 
no processo 71 608/URB_L_L/2022 em nome de 
Ana de Azevedo Guedes Lebre, nos termos 
expressos na presente proposta. 
 
Loures, 7 novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..    775522//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  SSUUBBSSTTIITTUUIIÇÇÃÃOO  DDAASS  
HHIIPPOOTTEECCAASS  RREEGGIISSTTAADDAASS  SSOOBBRREE  OOSS  LLOOTTEESS  
33  EE  44,,  PPOORR  GGUUIIAASS  DDEE  DDEEPPÓÓSSIITTOO  EEMM  
DDIINNHHEEIIRROO,,  NNOOSS  TTEERRMMOOSS  FFIIXXAADDOOSS  NNAA  
DDEECCLLAARRAAÇÇÃÃOO  DDEE  RREETTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDOO  AALLVVAARRÁÁ  
0011//22001133,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  BBAAIIRRRROO  DDAASS  
LLAAMMEEIIRRAASS,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  
SSAANNTTOO  AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  
FFRRIIEELLAASS,,  ((PPRROOCCEESSSSOO  550022..9933//LLAA//LL//NN  ––  
CCOONNSSTTRRUUÇÇÕÕEESS  DDUUAARRTTEE  EE  NNEEVVEESS  
HHEENNRRIIQQUUEESS,,  LLDDAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Construções Duarte e Neves Henriques, Lda., 

Proprietária dos lotes 3 e 4 do Bairro das 
Lameiras, com alvará de licença de 
loteamento n.º 01/2013 de 06/07/2013 e com 
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Declaração de Retificação de 13/08/2013, 
(Processo n.º 50293/LA/L/N) sitos na Rua 
Cidade de Torres Vedras, em Frielas, na 
União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas vem solicitar a 
substituição de hipotecas legais registadas 
sobre os referidos lotes por depósito em 
numerário; 
 

B. Para garantia a boa e regular execução das 
obras de urbanização, foram registadas 
hipotecas legais sobre os lotes 3 e 4, 
respetivamente nos valores de €19.274,42 
(dezanove mil, duzentos e setenta e quatro 
euros e quarenta e dois cêntimos) e 
€20.447,01 (vinte mil, quatrocentos e quarenta 
e sete euros e um cêntimo), através da AP 
2564 de 06/05/2014 (fls. 21620 a 21622); 
 

C. O pedido é fundamentado no futuro negócio 
jurídico de compra e venda dos lotes em 
apreço; 
 

D. Nos termos do n.º 5 do art.º 27º. da Lei n.º 
91/95, de 02 de setembro, é lícito ao titular 
requerer a substituição da hipoteca legal por 
outro meio de caução admissível; 
 

E. A caução mediante depósito constitui uma das 
modalidades previstas no n.º 2 do art.º 54.º do 
Decreto–Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro, 
na redação vigente; 
 

F. Foram entregues ao Município e inseridas no 
processo 50293/LA/L as Guias de Depósito 
emitidas pela Caixa de Crédito Agrícola à 
ordem do Município de Loures (constantes a 
fls. 21640 e 21641), nos valores de 
€19.274,42 (dezanove mil, duzentos e setenta 
e quatro euros e quarenta e dois cêntimos) e 
€20.447,01 (vinte mil, quatrocentos e quarenta 
e sete euros e um cêntimo); 
 

G. Em caso de deliberação camarária favorável, 
os originais das guias de depósito juntas a fls. 
21640 e 21641 serão remetidas ao 
Departamento Financeiro e Controlo de 
Gestão/Divisão de Gestão Financeira, ficando 
cópias destes no processo; 
 

H. O teor das informações dos serviços 
municipais, a fls. 21645 a 21647, os quais 
propõem a substituição da hipoteca registada 
sobre os lotes 3 e 4, por depósito em dinheiro, 
como caução a garantia a boa e regular 
execução das obras de urbanização e o 
despacho do Diretor do DGRU, que considera 
reunidas as condições para remeter a 
deliberação de Câmara a presente proposta; 

 

Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar (ao 
abrigo do disposto no artigo 27.º da Lei n.º 91/95, 
de 02 de setembro e do n.º 2 do artigo 54.º do 
RJUE (Regime Jurídico da Urbanização e 
Edificação), estabelecido pelo Decreto–Lei n.º 
555/99, de 16 de dezembro, na redação vigente): 
 
A substituição das hipotecas registadas sobre os 
lotes 3 e 4, por depósito em dinheiro, como 
caução e garantia da boa e regular execução das 
obras de urbanização do loteamento referente ao 
Bairro das Lameiras na parte do montante da 
caução que se refere aos referidos lotes 3 - valor 
€19.274,42 (dezanove mil, duzentos e setenta e 
quatro euros e quarenta e dois cêntimos)  e lote 4 
– valor €20.447,01 ( vinte mil, quatrocentos e 
quarenta e sete euros e um cêntimo), nos termos 
fixados na Declaração de Retificação do Alvará 
01/2013, na União das Freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas, conforme 
pretensão instruída no processo 50293/LA/L/N 
em nome de A. Construções Duarte e Neves 
Henriques, Lda., nos termos expressos na 
presente proposta. 
 
Loures, 15 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775533//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  
TTOOPPÓÓNNIIMMOOSS  PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDEE  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  NNAA  UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAA  SS  DDEE  
SSAACCAAVVÉÉMM  EE  PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  ((PPRROOCCºº  
1155..883344//DDAAUU,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da União das Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho, foi solicitada a 
aprovação de            topónimo para artéria na 
localidade de Sacavém; 
 

B. A proposta da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho consta em Ata de 
reunião de executivo, realizada a 29 de junho 
de 2022, conforme registo E/155920/2022 de 
fls. 1394 a 1397;  
 

C. É proposta a atribuição dos seguintes 
topónimos: 
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• Rua Quinta da Serra com início 

Indeterminado e termo na Rua Nampula; 
Rua Timor; 

  
D. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 1403, 
é manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação de topónimos na localidade de 
Sacavém, na União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho; 

 
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, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 
Denominar “Rua Quinta da Serra”, à artéria com 
início Indeterminado e termo na Rua Nampula; 
Rua Timor na União das Freguesias de Sacavém 
e Prior. 
 
Loures, 11 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775544//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  EE  
AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDEE  GGRRAAFFIIAA  DDEE  TTOOPPÓÓNNIIMMOOSS  
PPAARRAA  AA  LLOOCCAALLIIDDAADDEE  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  NNAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM  EE  
PPRRIIOORR  VVEELLHHOO  ((PPRROOCCºº  3311..006611//OOMM)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. A pedido da União das Freguesias de 

Sacavém e Prior Velho, foi solicitada a 
aprovação e a alteração de grafia de 
topónimos para artérias na localidade de 
Sacavém; 
 

B. A proposta da União das Freguesias de 
Sacavém e Prior Velho consta em Ata de 
reunião de executivo, realizada a 29 de junho 
de 2022, conforme registo E/155920/2022 de 
fls. 1436 a 1443;  
 

C. É proposta a atribuição do seguinte topónimo: 

 
• Escadinhas Olival do Covo com início 

Rua Salvador Allende e termo na Rua 
Doutor Pereira Jardim; 

  
D. É proposta a alteração de grafia do topónimo: 
 

• Rua Associação dos Reformados de 
Sacavém com início na Rua de Loriga e 
termo              indeterminado; 

  
E. Pelo teor da informação dos serviços 

municipais e respetivos despachos, a fl. 1446, 
é manifestada a concordância e solicitada a 
aprovação e a alteração  de grafia de 
topónimos na localidade de Sacavém, na 
União das Freguesias de Sacavém e Prior 
Velho; 

 
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, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, e nos termos do Regulamento 
Municipal de Toponímia e Numeração de Polícia 
em vigor), aprovar:  
 

• Denominar “Escadinhas do Olival do 
Covo”, à artéria com início na Rua 
Salvador Allende e termo na Rua Doutor 
Pereira Jardim; 
 

• Alterar a grafia de topónimo na “Rua 
Associação dos Reformados de 
Sacavém”, com início na Rua de Loriga e 
termo indeterminado. 

 
Loures, 11 de novembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775555//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  DDEENNUUNNCCIIAA  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  8866//22002222  CCEELLEEBBRRAADDOO  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCIIPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  GGOOLLDD  EENNEERRGGYY  ––  
CCOOMMEERRCCIIAALLIIZZAADDOORRAA  DDEE  EENNEERRGGIIAA,,  SS..AA..;;  --  AA  
AADDEESSÃÃOO  AAOO  MMEERRCCAADDOO  RREEGGUULLAADDOO  DDEE  GGÁÁSS  
NNAATTUURRAALL  PPAARRAA  IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  
DDEE  CCOONNSSUUMMOO  IIGGUUAALL  OOUU  IINNFFEERRIIOORR  AA  1100..000000  
MM33//AANNOO;;  --  AA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  DDEESSPPEESSAA,,  OO  
IINNÍÍCCIIOO,,  TTIIPPOO  EE  PPEEÇÇAASS  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO;;  --  
AA  NNOOMMEEAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  EE  
AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  JJÚÚRRII;;  AA  PPUUBBLLIICCIITTAAÇÇÃÃOO  
NNOO  DDIIÁÁRRIIOO  DDAA  RREEPPUUBBLLIICCAA  EE  NNOO  JJOORRNNAALL  
OOFFIICCIIAALL  DDAA  UUNNIIÃÃOO  EEUURROOPPEEIIAA,,  PPAARRAA  
AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  GGÁÁSS  NNAATTUURRAALL  PPAARRAA  
IINNSSTTAALLAAÇÇÕÕEESS  MMUUNNIICCIIPPAAIISS  DDEE  CCOONNSSUUMMOO  
SSUUPPEERRIIOORR  AA  1100..000000  MM33//AANNOO  ((PPRROOCCºº  
5577..339966//DDCCPP//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
 
Considerando que: 
 
A. Conforme decorre da solicitação feita através 

da informação n.º 09/DMAG/NFN/2022 
[E/150217/2022], datada de 30 de outubro de 
2022, proveniente do Departamento de 
Administração Geral (DAG), aprovada pelo Sr. 
Vereador Nuno Dias, na data de 31 de outubro 
de 2022, para a qual se remete e dá aqui por 
integralmente reproduzida,  vem manifestada 
a oportunidade e a necessidade de adesão ao 
mercado regulado do gás natural quanto aos 
pontos de consumo municipais em quantidade 
igual ou inferior a 10.000m3/ano, bem como a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido da celebração 
de contrato com vista à aquisição de gás 
natural para as instalações municipais de 
consumo superior a 10.000 m3/ano, pelo 
período de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) 
dias, contrato esse com início de produção de 
efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de 
dezembro de 2023; 
 

B. No momento presente, o gás natural para as 
instalações municipais quer de consumo igual 
ou inferior a 10.000m3/ano, quer de consumo 
superior a 10.000 m3/ano, está a ser fornecido 
ao Município de Loures ao abrigo do contrato 
n.º 86/2022, celebrado com a entidade Gold 
Energy – Comercializadora de Energia, S.A., 
contrato esse que teve o seu início de 
produção de efeitos em 06 de abril de 2022, 
com um período inicial de vigência de 1 (um) 
ano, renovável, automaticamente, por 
períodos iguais e sucessivos de 1 (um) ano, 
até um período máximo de vigência contratual 
de 3 (três) anos, salvo denúncia do mesmo por 
qualquer das partes, denúncia essa que, a 

ocorrer, deverá ser efetuada mediante 
notificação à outra parte, por escrito, através 
de correio eletrónico, com antecedência 
mínima de 120 (cento e vinte) dias em relação 
ao termo do período contratual anual em 
vigência, conforme previsto no n.º 3, da 
cláusula 2.ª do Caderno de Encargos 
respeitante a tal contrato; 
 

C. Assim, para que possa ocorrer a adesão ao 
mercado regulado do gás natural quanto aos 
pontos de consumo municipais em quantidade 
igual ou inferior a 10.000m3/ano, bem como 
ocorrer o procedimento de contratação pública 
no sentido da celebração de contrato com 
vista à aquisição de gás natural para as 
instalações municipais de consumo superior a 
10.000 m3/ano, previstos no considerando A. 
desta proposta, importa que a Câmara 
Municipal, previamente, delibere a denúncia 
do referido contrato n.º 86/2022, celebrado 
com a entidade Gold Energy – 
Comercializadora de Energia, S.A., decorrente 
da adjudicação no âmbito do concurso público 
n.º 55377/DCA/2021, em ordem a impedir a 
renovação desse mesmo contrato e provocar a 
sua extinção, com efeitos a 05 de abril de 
2023, sendo que a data limite da notificação 
da denúncia em causa é o dia 6 de dezembro 
de 2022 ;  
 

D. Os fundamentos que presidem à aludida 
oportunidade e necessidade de adesão ao 
mercado regulado do gás natural quanto aos 
pontos de consumo municipais em quantidade 
igual ou inferior a 10.000m3/ano, bem como a 
necessidade de ser iniciado um processo de 
contratação pública no sentido da celebração 
de contrato com vista à aquisição de gás 
natural para as instalações municipais de 
consumo superior a 10.000 m3/ano, são os 
que constam da informação n.º 
09/DMAG/NFN/2022 [E/150217/2022], datada 
de 30 de outubro de 2022, referida no 
considerando A., informação essa da qual se 
destaca, no que concerne aos pontos de 
consumo municipais em quantidade igual ou 
inferior a 10.000m3/ano, uma evidência de 
diferenciação significativa entre os preços 
pagos ao abrigo do contrato n.º 86/2022 e os 
preços do mercado regulado atualmente 
praticados;  
 

E. No que tange ao processo de contratação 
pública no sentido da celebração de contrato 
com vista à aquisição de gás natural para as 
instalações municipais de consumo superior a 
10.000 m3/ano, a previsão do período de 
vigência contratual de 8 (oito) meses e 25 
(vinte e cinco) dias, com início de produção de 
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efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de 
dezembro de 2023, visa permitir a avaliação 
da possibilidade de desenvolvimento de uma 
solução de contratação global, como o recurso 
ao Acordo-Quadro da ESPAP, que englobe 
todos os pontos de consumo de Gás Natural 
na gestão do Município, incluindo, para além 
das instalações objeto do contrato n.º 86/2022, 
as instalações que, por força da transferência 
de competências no domínio da educação e 
saúde, irão passar para a esfera municipal (no 
caso da saúde ainda não transferidos, mas 
que se prevê virem-no a ser em 2023), a 
iniciar em 2024. O lançamento de 
procedimento que englobe todos os pontos de 
consumo, com recurso ao Acordo-Quadro da 
ESPAP, poderá acarretar importantes 
vantagens económicas para o Município em 
matéria de preços mais competitivos; 
 

F. Para efeitos de concretização do 
procedimento de contratação pública no 
sentido da celebração de contrato com vista à 
aquisição de gás natural para as instalações 
municipais de consumo superior a 10.000 
m3/ano, pelo período de 8 (oito) meses e 25 
(vinte e cinco) dias, contrato esse com início 
de produção de efeitos a 6 de abril de 2023 e 
termo a 31 de dezembro de 2023, é 
necessário que a Câmara Municipal, enquanto 
órgão competente para autorizar a realização 
de despesa com a aquisição do gás natural 
em causa, delibere a respetiva aprovação; 
 

G. Ainda no que concerne ao procedimento de 
contratação pública tendente à celebração de 
contrato com vista à aquisição de gás natural 
para as instalações municipais de consumo 
superior a 10.000 m3/ano, pelo período de 8 
(oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias, contrato 
esse com início de produção de efeitos a 6 de 
abril de 2023 e termo a 31 de dezembro de 
2023, e não obstante estimar-se que com a 
execução de todas as prestações que 
constituem o objeto do contrato a celebrar a 
despesa contratual global (artigo 97.º do CCP) 
a pagar pelo Município de Loures, possa ser 
na ordem de €151.421,89 (cento e cinquenta e 
um mil quatrocentos e vinte e um euros e 
oitenta e nove cêntimos), mostra-se 
necessário adotar o procedimento do tipo 
concurso público, com publicação do anúncio 
no Diário da República e no Jornal Oficial da 
União Europeia, desde logo porque, de acordo 
com os fundamentos da informação n.º 
09/DMAG/NFN/2022 [E/150217/2022], datada 
de 30 de outubro de 2022, tal  procedimento 
não terá preço base fixado; 
 

H. Assim, o órgão competente para contratar, 
autorizar a despesa, escolher o procedimento, 
aprovar os documentos pré-contratuais 
Programa do Concurso e Caderno de 
Encargos (que se anexam), aprovar a minuta 
de contrato, bem como para quaisquer outros 
atos inerentes ao procedimento aquisitivo em 
apreço, é a Câmara Municipal; 
 

I. A respetiva despesa ocorrerá pela rubrica 
0303 02010203 2016 A 118, produzindo-se 
efeitos financeiros apenas a partir do ano de 
2023; 
 

J. Que é necessário, nomeadamente, informar os 
fundamentos aduzidos pelo serviço 
requisitante para a não fixação de preço base 
no procedimento, informar os fundamentos 
aduzidos pelo serviço requisitante para que 
seja tomada uma decisão de não adjudicação 
por lotes, propor o júri a designar para o 
procedimento, bem como propor o gestor do 
contrato a celebrar, foi elaborado documento 
intitulado de “proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento, nomeação do 
gestor do contrato e designação do júri do 
procedimento” que também se anexa para 
efeitos de aprovação. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto, designadamente, na alínea f), do n.º 1, 
do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, no artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho (repristinado pela 
Resolução da Assembleia da República n.º 
86/2011, de 11/04) e nos artigos 16.º, n.º 1, alínea 
c), 17.º, 18.º, 20.º, n.º 1, alínea a), 36.º, 47.º n.º 5, 
67.º e 290.º-A, todos do Código dos Contratos 
Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro, na sua versão atual, bem como 
do n.º 3, da cláusula 2.ª do Caderno de Encargos 
respeitante ao contrato n.º 86/2022, aprovar: 
 
1. A denúncia do contrato n.º 86/2022, celebrado 

entre o Município de Loures (com outras 
entidades adjudicantes, em agrupamento) e a 
entidade Gold Energy – Comercializadora de 
Energia, S.A., decorrente da adjudicação no 
âmbito do concurso público n.º 
55377/DCA/2021, em ordem a impedir a 
renovação desse mesmo contrato e provocar a 
sua extinção, com efeitos a 05 de abril de 
2023 e autorização para a notificação à 
cocontratante de tal denúncia; 
 

2. A adesão do Município de Loures ao mercado 
regulado do gás natural quanto aos pontos de 
consumo municipais em quantidade igual ou 
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inferior a 10.000m3/ano, com início de 
produção de efeitos a 6 de abril de 2023. 
 

3. A realização da despesa, o documento junto 
sob o título “Proposta de autorização para 
início e tipo de procedimento, nomeação do 
gestor do contrato e designação do júri do 
procedimento”, o Programa do Concurso e o 
Caderno de Encargos, que se anexam, 
respeitantes ao procedimento que ocorrerá 
sob a forma de concurso público, com 
publicitação no Diário da República e no 
Jornal Oficial da União Europeia, com vista à 
celebração de contrato para aquisição de gás 
natural para as instalações municipais de 
consumo superior a 10.000 m3/ano, pelo 
período de 8 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) 
dias, contrato esse com início de produção de 
efeitos a 6 de abril de 2023 e termo a 31 de 
dezembro de 2023, que se identifica 
internamente como Processo n.º 
57396/DCP/2022. 

 
(…) 
   
Loures, 14 de novembro de 2022 
 

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa  ee  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  
DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  oo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775566//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  
EE  AA  IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO;;  --  AA  MMIINNUUTTAA  
DDOO  CCOONNTTRRAATTOO,,  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  EE  AA  FFOOCCUUSS  GGRROOUUPP  ––  
DDEESSIIGGNN  &&  CCOONNSSUULLTTAANNCCYY,,  LLDDAA..  RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  
EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDOO  CCOONNJJUUNNTTOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  DDOO  EEIIXXOO  
NNOORRTTEE//SSUULL,,  NNOO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  

 
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação da 

proposta n.º 681/2022, tomada na 27.ª 

Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
datada de 26 de outubro de 2022, foi lançado 
o procedimento aquisitivo do tipo ajuste direto, 
critério material, procedimento esse 
desenvolvido sob o número de processo 
55573/DCP/2022, visando a celebração de 
contrato para elaboração do projeto de 
execução do Conjunto Habitacional do Eixo 
Norte/Sul, no concelho de Loures; 
 

B. Endereçado o convite à entidade Focus Group 
– Design & Consultancy, Lda., esta entidade, 
dentro do prazo estabelecido para o efeito, 
veio apresentar a sua proposta (a qual se 
anexa sob o n.º 1), de que se evidencia o 
atributo preço proposto no montante de 
€836.900,00 (oitocentos e trinta e seis mil e 
novecentos euros), a que acrescerá o IVA à 
taxa legal em vigor, preço proposto esse que 
se mostra coincidente com o preço base 
estabelecido no Caderno de Encargos do 
procedimento; 
 

C. Entretanto, os serviços da Divisão de Compras 
Públicas (DCP), elaboraram o projeto de 
decisão de adjudicação, mediante análise da 
proposta apresentada pela Focus Group – 
Design & Consultancy, Lda., não sendo tal 
projeto de decisão de adjudicação sujeito a 
audiência prévia, uma vez que estamos 
perante a apresentação de uma única 
proposta no procedimento;   
 

D. Cabe, agora, submeter à Câmara Municipal de 
Loures, órgão competente para a decisão de 
contratar, o referido projeto de decisão de 
adjudicação (o qual se anexa sob o n.º 2) com 
vista à aprovação do mesmo e à inerente 
adjudicação da proposta apresentada pela 
Focus Group – Design & Consultancy, Lda.;  
 

E. Adjudicada que seja a proposta apresentada 
pela Focus Group – Design & Consultancy, 
Lda., mostra-se necessária a aprovação, por 
parte da Câmara Municipal, do respetivo 
projeto de minuta do contrato a celebrar (o 
qual se anexa sob o n.º 3); 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
ajuste direto, desenvolvido sob o n.º processo 
55573/DCP/2022, tendente à celebração de 
contrato para elaboração do projeto de execução 
do Conjunto Habitacional do Eixo Norte/Sul, no 
concelho 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 e nos 
artigos 73.º, 76.º e 98.º do Código dos Contratos 
Públicos (na sua versão atual), aprovar:  



 

 
N.º 23 

 

 
 

25 de NOVEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  38 

 

 
1. O projeto de decisão de adjudicação, com a 

inerente aprovação da adjudicação da 
proposta apresentada pela entidade 
convidada, a Focus Group – Design & 
Consultancy, Lda., pelo preço proposto no 
montante de €836.900,00 (oitocentos e trinta e 
seis mil e novecentos euros), a que acrescerá 
o IVA à taxa legal em vigor; 
 

2. O projeto de minuta do contrato a celebrar 
entre a entidade adjudicante Município de 
Loures e a entidade adjudicatária Focus Group 
– Design & Consultancy, Lda. 

 
(…) 
 
Loures, 11 de novembro de 2022 
                                              

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  
SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa  ee  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  
ee  ddoo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbsstteevvee--ssee  oo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa))  
 
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a Focus Group – Design & Consultancy, Lda., 
está disponibilizada em Anexo nas páginas finais 
da presente edição. 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  775577//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR,,  AA  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  DDAASS  
NNOORRMMAASS  DDEE  PPAARRTTIICCIIPPAAÇÇÃÃOO  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
MMEERRCCAADDOO  DDEE  NNAATTAALL  DDEE  22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que:  
 
A. O Município de Loures tem como objetivo 

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

B. 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. Para a realização deste Mercado foi proposto 
o Parque das Tinalhas, pela sua centralidade, 
mas também por ser um espaço com 
dimensão suficiente para a realização do 
evento, opção aprovada na 28ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de 2022.11.09. 
 

E. No decorrer dos preparativos para o evento, a 
organização deparou-se com uma série de 
questões técnicas atinentes não só à 
capacidade elétrica do local, mas também 
relativamente aos transtornos que a ocupação 
do parque num período tão alargado iria trazer 
à população; 
 

F. Contabilizando com as montagens e 
desmontagens do evento, o referido parque 
ficaria interdito de 25 de novembro de 2022 a 
6 de janeiro de 2023; 
 

G. A contratação de um gerador elétrico por um 
período tão alargado teria custos 
incomportáveis para o Município; 
 

H. Para além de privar os munícipes de um 
parque de estacionamento central, sob o qual 
existem avenças firmadas com a Loures 
Parque, aquela empresa iria ser prejudicada 
em milhares de euros, segundo a mesma, na 
arrecadação de receita habitual; 
 

I. O local que, pela sua dimensão e pelas 
infraestruturas existentes, se revela adequado 
à realização da iniciativa é o Parque Adão 
Barata, em Loures; 
 

J. A proposta aqui apresentada é apenas de 
alteração do local da iniciativa, mantendo-se o 
restante normativo; 

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

de participação referentes ao “Mercado de 
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Natal 2022”, aprovadas na 28ª Reunião 
Ordinária da Câmara Municipal de 2022.11.09. 

 
Loures, 17 de novembro de 2022  
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddoo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  ddaa  SSeennhhoorraa  
VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  ddaa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ddoo  
SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  
SSoocciiaalliissttaa,,  ddaa  sseennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa,,  ddoo  SSeennhhoorr  
VVeerreeaaddoorr  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 Alteração às Normas de 
Participação no âmbito do “Mercado de Natal 
2022”, está disponibilizada em Anexo nas páginas 
finais da presente edição.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

DESPACHO N.º 558/2022 
 

de 14 de novembro de 2022 
 

(registo E/158684/2022, de 15 de novembro de 2022) 
 

RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO DO 
DESPACHO N.º 459/2022, DE 03 DE 

OUTUBRO, ALTERADO PELO DESPACHO 
500/2022, DE 20 DE OUTUBRO 

 
Considerando que o Despacho em título 
identificado foi publicado com um lapso na 
identificação dos subtítulos, designadamente dos 
pontos IV, V e VI, procede-se à republicação do 
mesmo e consequente retificação, nos termos 
seguintes: 

 
REPUBLICAÇÃO 

 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 

DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE 
RECURSOS HUMANOS 

Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, e ainda no 
disposto nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 07 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram delegadas e subdelegadas pelo Sr. 
Presidente da Câmara Municipal através do 
Despacho n.º 362/2022 e em cumprimento do 
disposto pelo Regulamento de Organização dos 
Serviços Municipais de Loures (ROSMLRS), 
publicado no Diário da República n.º 165/2022, 
Série II, de 2022-08-26, páginas 226 – 372 (Aviso 
n.º 16712/2022, de 26 de agosto), delego e 
subdelego no Técnico Superior CARLOS 
MIGUEL DIAS MOREIRA, Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, as 
seguintes competências, no âmbito do 
mencionado Departamento: 
 
I – No âmbito da Contratação e Realização de 
Despesa: 
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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 5.000 
00€ (cinco mil euros), sem IVA; 
 

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito do 
Departamento. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

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

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

 
III — Em matéria de Recrutamento e Gestão de 
Recursos Humanos: 

 

1. Dirigir todas as fases processuais relativas aos 
concursos para contratação dos trabalhadores 
do Município, bem como, para pessoal 
dirigente, de acordo com as orientações 
estabelecidas, à exceção dos seguintes 
despachos: 

a) Despacho para abertura dos procedimentos 
concursais; 

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

c) Aprovação do programa das provas de 
conhecimentos; 

d) Despacho de homologação da ata de 
classificação final. 

 

2. Justificar as faltas dos trabalhadores; 

 

3. Efetuar e conceder a contagem de tempo de 
serviço; 

 
4. Determinar a elaboração do mapa de férias; 

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

 
6. Verificar os requisitos que permitam o gozo de 

licenças previstas na lei, nomeadamente no 
âmbito da parentalidade, amamentação e da 
assistência a filhos;  

 
7. Autorizar a atribuição do estatuto de 

trabalhador estudante e de bolseiro, e justificar 
faltas e licenças neste âmbito; 

 
8. Praticar todos os atos respeitantes ao regime 

de segurança social; 

 
9. Determinar a retenção da fonte de descontos 

obrigatórios e facultativos sobre remunerações 
dos trabalhadores e proceder ao seu envio 
para as entidades competentes; 

10. Praticar todos os atos relativos à aposentação 
dos trabalhadores;  
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11. Proceder à verificação domiciliária das 
situações de doença; 

 
12. Autorizar a apresentação a Junta Médica para 

efeitos de aposentação; 

 
13. Executar as ações de estágios profissionais, 

curriculares e outras aprovadas pelo 
subdelegante; 

 
14. Promover a organização e gestão da formação 

interna; 

 
15. Proceder à elaboração da proposta de mapa 

de pessoal e de orçamento de pessoal. 

 
IV — Em matéria de Planeamento da Gestão de 
Recursos Humanos: 

 

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

 

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

 
3. Promover a produção de instrumentos de 

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

 
4. Assegurar a atividade operacional, de acordo 

com as orientações do executivo, participando 
em reuniões periódicas de coordenação e 
articulação com os serviços municipais, em 
prol da cooperação e alinhamento transversal 
à organização; 

 
5. Propor uma estratégia de comunicação interna 

e externa na área de intervenção da Unidade 
Orgânica; 

 
6. Monitorizar, avaliar e divulgar interna e 

regularmente os índices de satisfação relativo 
aos serviços prestados, de modo a que estes 
sejam incorporados nas suas práticas de 
gestão; 

 
7. Elaborar, acompanhar e avaliar os 

instrumentos de gestão estratégica, 
previsional e de contas; 

 
8. Promover e participar em programas e 

iniciativas de modernização, otimização e 
simplificação de processos de trabalho e 
procedimentos, em prol da melhoria contínua 
dos serviços municipais; 

 
9. Promover estudos e iniciativas de otimização e 

racionalização de recursos e de 
procedimentos internos de trabalho, numa 
perspetiva de transversalidade, de partilha de 
recursos e de gestão do funcionamento com 
maior eficácia e eficiência; 

 
10. Tratar, analisar e desenvolver indicadores de 

gestão que permitam propor e fundamentar 
ações corretivas e sustentar a decisão, relativa 
a novas políticas de gestão de recursos 
humanos; 

 
11. Promover estudos e iniciativas que contribuam 

para o desenvolvimento da capacidade de 
liderança e do nível de responsabilização, 
participação e motivação dos trabalhadores 
municipais; 

 
12. Promover medidas de conciliação entre a vida 

profissional, familiar e pessoal, bem como as 
medidas que promovam a igualdade de 
género e a não discriminação; 

 
13. Promover medidas de socialização laboral que 

reforcem a coesão e o espírito de grupo e de 
comunidade profissional, em colaboração com 
outras unidades orgânicas; 

 
14. Promover, entre trabalhadores, espaços de 

debate e reflexão que tenham como objetivo o 
desenvolvimento organizacional; 

 
15. Propor e dinamizar projetos de 

interconhecimento entre serviços reforçando a 
integração profissional dos trabalhadores; 

 
16. Propor e dinamizar projetos que visem 

explorar os talentos criativos dos 
trabalhadores. 

 

V — No âmbito do Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
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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. Proceder aos registos e emitir informações 
necessárias ao regular andamento dos 
processos disciplinares; 
 

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

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

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

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

8. 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; 

9. 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. 
 

VI — Outras áreas de atividade: 

 

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

 

2. Gerir instalações e os equipamentos afetos ao 
Departamento. 

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

A Vice-Presidente 

 

(a) Sónia Paixão 
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DESPACHO N.º 573/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162236/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DA DIVISÃO DE GESTÃO DE 

RECURSOS HUMANOS RETIFICAÇÃO E 
REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO 490/2022, DE 

19/10/2022 
 
Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
Vice-Presidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à republicação do Despacho 
490/2022, de 19/10/2022, nos seguintes termos: 
 

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

4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Senhora Vice-Presidente Sónia Paixão, 
retificadas e republicadas pelo Despacho n.º 

558/2022, de 14 de novembro, subdelego no 
Chefe da Divisão de Gestão de Recursos 
Humanos, Dr. Cândido Miguel Nascimento 
Esteves, as seguintes competências: 
 
I - Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 

visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

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

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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. 
 

II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Dirigir, todas as fases processuais relativas 

aos concursos para contratação dos 
trabalhadores do Município bem como, para 
pessoal dirigente de acordo com as 
orientações estabelecidas, à exceção dos 
seguintes despachos: 

 
a) Despacho para abertura dos procedimentos 

concursais; 
 

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

c) Aprovação do programa das provas de 
conhecimentos; 
 

d) Despacho de homologação da ata de 
classificação final. 

2. Assegurar a gestão integrada dos recursos 
humanos do Município, de acordo com as 
políticas e estratégias definidas, de modo 
consistente nas diferentes Unidades 
Orgânicas, promovendo uma cultura de 
excelência, com foco no desenvolvimento do 
talento, na responsabilização pelo 
cumprimento de objetivos individuais e 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
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coletivos, na motivação, avaliação e 
diferenciação do desempenho dos 
trabalhadores, promovendo mecanismos de 
fomento da partilha de conhecimento entre 
estes; 
 

3. Gerir o mapa de pessoal do Município, 
procedendo à afetação de recursos humanos 
a necessidades permanentes ou de projetos 
dos serviços, em função do planeamento de 
atividades e orçamento, nos quais deve 
participar ativamente; 
 

4. Promover estudos e Iniciativas de otimização e 
racionalização de recursos, numa perspetiva 
transversal e de partilha de recursos para 
maior eficácia e eficiência do funcionamento 
dos serviços municipais; 
 

5. Gerir de modo integrado a informação de 
recursos humanos do Município, na perspetiva 
de suporte à gestão e tomada de decisão, 
assegurando a sua disponibilização nos 
prazos definidos; 
 

6. Elaborar o Balanço Social; 
 

7. Assegurar o reporte de informação em matéria 
de recursos humanos às autoridades oficiais; 
 

8. Planear, implementar e monitorizar a gestão 
de recursos humanos do Município, em 
articulação com as diferentes Unidades 
Orgânicas, de acordo com a legislação e 
regulamentação aplicáveis em vigor, bem 
como com as políticas e estratégias definidas 
pelo Executivo; 
 

9. Promover as medidas adequadas à 
permanente avaliação das necessidades e dos 
meios humanos disponíveis, propondo as 
ações de afetação, formação e recrutamento 
de recursos humanos que se revelem 
adequadas; 
 

10. Elaborar o mapa de pessoal, articulando o 
planeamento de recursos humanos com o 
planeamento das atividades da Câmara 
Municipal e com a proposta de orçamento; 
 

11. Planear as necessidades dos trabalhadores, 
em articulação com as demais Unidades 
Orgânicas, numa perspetiva de 
transversalidade e melhoria de eficiência; 
 

12. Colaborar em estudos e iniciativas de 
otimização e racionalização de recursos e 
processos de trabalho, que contribuam para a 
melhoria da gestão e desenvolvimento dos 

trabalhadores, do clima organizacional, dos 
métodos e práticas de trabalho, entre outros; 
 

13. Gerir o recrutamento e seleção, bem como a 
admissão de trabalhadores em função das 
necessidades, assegurando a organização e 
acompanhamento dos procedimentos de 
contratação; 
 

14. Acompanhar e monitorizar a contratação de 
pessoas singulares em regime de prestação 
de serviços, de acordo com a legislação 
aplicável em vigor; 
 

15. Assegurar o acolhimento e integração dos 
trabalhadores, garantindo maior eficiência na 
preparação para o desempenho nos serviços 
municipais, em articulação com as demais 
Unidades Orgânicas relacionadas; 
 

16. Coordenar a gestão da carreira e o talento dos 
trabalhadores, promovendo a identificação de 
potencial com vista ao desenvolvimento 
contínuo e a melhoria do desempenho 
individual e organizacional; 
 

17. Analisar, ao abrigo das normas legais e em 
respeito pelos princípios da atividade 
administrativa, os pedidos de acumulação de 
funções de modo a garantir a isenção, 
transparência e imparcialidade no âmbito do 
exercício de funções dos trabalhadores do 
Município; 
 

18. Gerir a mobilidade dos trabalhadores, em 
articulação com os serviços municipais, 
promovendo a transversalidade em função de 
competências, projetos, necessidades e 
objetivos, nomeadamente pela avaliação 
contínua das necessidades de reforço ou 
disponibilização de recursos; 
 

19. Promover os procedimentos de gestão da 
mobilidade geral, em função do planeamento 
de recursos humanos, enquadrado no mapa 
de pessoal; 
 

20. No âmbito da Comunicação Interna, são 
competências da DGRH com o apoio da 
Divisão de Marca e Comunicação (DMC), 
nomeadamente, as seguintes: 
 

a) Assegurar a informação e a comunicação 
interna com os trabalhadores do Município, 
através da gestão da intranet municipal e dos 
demais meios aplicáveis; 
 

b) Coordenar e promover o marketing digital e a 
gestão dos conteúdos da página da Intranet; 
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c) Promover iniciativas de comunicação interna, 
com o envolvimento das demais Unidades 
Orgânicas; 
 

d) Conceber, implementar e rever 
periodicamente, em articulação com a Divisão 
de Marca e Comunicação (DMC), o Plano de 
Comunicação Interna Municipal e respetiva 
estratégia. 
 

21. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
III. Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

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

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

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

6. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências 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; 
 

7. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

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

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022Þ 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 
 

(a) Carlos Moreira 
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DESPACHO N.º 574/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162292/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO ADMINISTRATIVA DE 
RECURSOS HUMANOS - RETIFICAÇÃO E 

REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO 491/2022, DE 
19/10/2022 

 
Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
VicePresidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à republicação do Despacho 
491/2022, de 19/10/2022, nos seguintes termos: 
 

REPUBLICAÇÃO 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º  75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Senhora Vice-Presidente Sónia Paixão, 
retificadas e republicadas pelo Despacho n.º 
558/2022, de 14 de novembro, subdelego na 
Chefe da Divisão Administrativa de Recursos 
Humanos, Dr.ª Ana Isabel Francisco Vitorino 
Rodrigues, as seguintes competências: 
 
I - Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

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

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

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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. 
 

II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Efetuar e conceder a contagem de tempo de 

serviço dos trabalhadores; 
 

2. Determinar a elaboração do mapa de férias; 
 

3. Autorizar, no âmbito da parentalidade, as 
modalidades de licença parental previstas no 
art.º 39.º e 51.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, a dispensa para amamentação ou 
aleitação, prevista no art.º 47.º e ainda as 
previstas nos art.ºs 37.º e 38.º do mesmo 
diploma; 

 
4. Justificar faltas e licenças no âmbito do 

Estatuto de Trabalhador Estudante; 
 

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

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

7. Praticar todos os seus atos relativos à 
aposentação dos funcionários, salvo no caso 
de aposentação compulsiva; 
 

8. Proceder à verificação domiciliária das 
situações de doença; 
 

9. Instruir os atos relativos à aposentação dos 
trabalhadores; 
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10. Justificar as dispensas dadas por membros 
das mesas de voto e delegados das 
candidaturas, no âmbito das eleições e das 
respetivas leis orgânicas; 
 

11. Justificar as faltas previstas nas "Normas 
relativas a trabalhadores bombeiros", 
deliberada em reunião da Câmara Municipal, 
realizada a 05 de fevereiro de 1992 e art.º 26.º 

do Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21/06 (atual 
redação); 
 

12. Justificar as faltas previstas no Decreto-Lei n.º 

372/90, de 27 de novembro, alterado pelo 
Decreto-Lei n.º 80/99, de 16 de março, e pela 
Lei n. 2 29/2006, de 04 de julho (Associações 
de Pais), e as faltas previstas na Lei n.º 
20/2004, de 05 de junho (Dirigentes 
Associativos). 
 

13. Justificar as faltas previstas no n.º  2 art.º 134.º 
do LTFP, aprovada pela Lei 35/2014  
 

14. Justificar as faltas previstas no Decreto-Lei n.º 
85/2019, de 1 de julho; 
 

15. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da Unidade, de acordo com as 
normas em vigor. 

 

III. 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, a direção do 
procedimento, a 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. Proceder aos registos e emitir informações 
necessárias ao regular andamento de 
processos disciplinares; 
 

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências cometidas à 
Unidade, 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 Municípios se deva pronunciar. 

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar.  
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados 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. 

 
O Diretor do Departamento 

 
(a) Carlos Moreira 

 
 
 

DESPACHO N.º 575/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162316/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE VALORIZAÇÃO 

PROFISSIONAL - RETIFICAÇÃO E 
REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO 492/2022, DE 

19/10/2022 
 

Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
Vice-Presidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à republicação do Despacho 
492/2022, de 19/10/2022, nos seguintes termos: 

 
REPUBLICAÇÃO 

 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pela Senhora Vice-
Presidente Sónia Paixão, retificadas e 
republicadas pelo Despacho n.º 558/2022, de 14 
de novembro, subdelego na Chefe da Divisão de 
Valorização Profissional, Dr.ª Carla Susana 
Moita Arrifana, as seguintes competências: 
 
I - Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Divisão: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de férias e tomar as 

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

2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 

visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade; 
 

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

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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. 

 
II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Assegurar a valorização profissional de todos 

os trabalhadores da Câmara Municipal de 
Loures; 
 

2. Promover a melhoria contínua do sistema de 
gestão do desempenho no Município, 
articulando com as demais Unidades 
Orgânicas a integração dos objetivos 
estratégicos do Município nos objetivos 
organizacionais definidos no âmbito do 
Subsistema de Avaliação do Desempenho dos 
Serviços da Administração Pública (SIADAP 
1), Subsistema de Avaliação do Desempenho 
dos Dirigentes da Administração Pública 
(SIADAP 2) e Subsistema de Avaliação do 
Desempenho dos Trabalhadores da 
Administração Pública (SIADAP 3); 
 

3. Promover o desenvolvimento das 
competências dos trabalhadores da Câmara 
Municipal, proporcionando a criação de valor 
para a comunidade; 
 

4. Proceder ao levantamento e diagnóstico das 
necessidades de formação, e propor as 
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medidas necessárias à qualificação dos 
recursos humanos; 
 

5. Identificar as necessidades de formação de 
trabalhadores e planear as ações a 
implementar, em articulação com os serviços 
municipais, com vista ao desenvolvimento dos 
trabalhadores, à melhoria do desempenho 
organizacional, e à formação, sensibilização e 
informação dos públicos externos, sem 
prejuízo das competências de outros serviços 
municipais; 
 

6. Planear e coordenar as diversas modalidades 
da oferta formativa do Município de Loures, 
para os seus trabalhadores e para públicos 
externos, em parceria com todos os serviços 
municipais, em prol da articulação e 
consistência de conteúdos e canais, bem 
como da maximização de sinergias e 
racionalização de recursos, apresentando um 
documento de planeamento anual da atuação 
do Município, neste âmbito, para aprovação 
pelo pelouro dos recursos humanos; 
 

7. Elaborar o plano anual de formação e gerir a 
sua execução, assegurando o controlo 
financeiro e a avaliação de resultados no que 
se refere à eficácia das ações, em 
cumprimento dos objetivos definidos e grau de 
satisfação dos serviços e formandos; 
 

8. Criar e gerir a bolsa de formadores numa 
perspetiva de dinamização do conhecimento 
organizacional, promovendo a partilha de 
experiências e as boas práticas de trabalho; 
 

9. Gerir os estágios curriculares e profissionais 
ou outros programas de desenvolvimento dos 
trabalhadores, a fim da promoção e partilha de 
conhecimento e boas práticas; 
 

10. Gerir os processos de formação de adultos; 
 

11. Assegurar a conceção e desenvolvimento, 
bem como a gestão logística e administrativa, 
da formação, em articulação com os serviços 
municipais; 
 

12. Promover um método de aprendizagem 
contínuo, apoiando as iniciativas de 
aprendizagem formal, não formal e informal e 
assegurando as ações de reconhecimento, 
validação e certificação de competências; 
 

13. Gerir a comunicação das atividades de 
desenvolvimento e formação junto dos 
destinatários; 
 

14. Estabelecer uma cooperação técnica com 
entidades e instituições congéneres, nacionais 
e internacionais, no domínio da formação e 
desenvolvimento de competências; 
 

15. Assegurar a aplicação do Sistema Integrado 
de Gestão e Avaliação de Desempenho; 
 

16. Articular com os demais serviços municipais a 
integração dos objetivos estratégicos do 
Município nos objetivos organizacionais 
definidos no âmbito do Subsistema de 
Avaliação do Desempenho dos Serviços da 
Administração Pública (SIADAP 1), 
acompanhando a sua aplicação; 
 

17. Assegurar a avaliação dos recursos humanos 
do Município, nomeadamente, pela 
coordenação do Subsistema de Avaliação do 
Desempenho dos Dirigentes da Administração 
Pública (SIADAP 2) e do Subsistema de 
Avaliação do Desempenho dos Trabalhadores 
da Administração Pública (SIADAP 3), em 
articulação com os serviços municipais, 
promovendo a sua correta e consistente 
implementação, nos prazos definidos, de 
modo consistente e em articulação com os 
objetivos dos serviços (SIADAP 1); 
 

18. Promover medidas de melhoria contínua para 
o desenvolvimento e aplicação do Sistema 
Integrado de Avaliação de Desempenho da 
Administração Pública (SIADAP), junto dos 
serviços municipais; 
 

19. Assegurar a articulação com os demais 
serviços municipais, no que se refere à 
identificação de potencial e elaboração de 
planos de desenvolvimento individual, bem 
como a tradução dos mesmos em programas 
de desenvolvimento e formação dos 
trabalhadores; 

 
 

20. Proceder à elaboração de indicadores de 
gestão de recursos humanos, bem como dos 
mapas e documentos previstos na legislação 
aplicável em vigor, em articulação com os 
serviços municipais; 
 

21. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 
 

III. Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
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administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com Vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

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

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

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

6. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências 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; 

7. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

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

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

Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 6 de outubro de 
2022, considerando-se ratificados ou confirmados 
todos os atos que tenham sido praticados desde 
aquela data e cuja regularidade dependa da 
conformidade com o disposto no presente 
despacho. 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Moreira 
 
 
 

DESPACHO N.º 576/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162329/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

 
SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 

CHEFE DA UNIDADE DE GESTÃO DE 
CRECHES - RETIFICAÇÃO E REPUBLICAÇÃO 

DO DESPACHO 495/2022, DE 19/10/2022 
 
Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
Vice-Presidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à republicação do Despacho 
495/2022, de 19/10/2022, nos seguintes termos: 
 

REPUBLICAÇÃO 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º, do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atuai, e do disposto 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pela Senhora Vice-
Presidente, retificadas e republicadas pelo 
Despacho n.º 558/2022, de 14 de novembro, 
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subdelego na Chefe da Unidade de Gestão de 
Creches, Dr.ª Cristina Maria Soares Lopes 
Passos de Sá, as seguintes competências: 
 
I - Em matéria de Gestão de Recursos Humanos 
da Unidade: 
 
1. Aprovar e alterar o mapa de ferias e tomar as 

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

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

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

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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. 
 

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

II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Assegurar a planeamento, gestão e controlo 

de toda a atividade da creche municipal 
"Cresce em Loures", destinada aos filhos dos 
trabalhadores da Câmara Municipal e demais 

utilizadores do Universo Empresarial do 
MLRS; 
 

2. Desenvolver atividades, na creche municipal 
"Cresce em Loures", em articulação com as 
famílias tendo em vista o desenvolvimento e 
bem-estar das crianças que a utilizam; 
 

3. Assegurar o carácter social dos serviços 
prestados; 
 

4. Introduzir a progressiva sustentabilidade 
económica e financeira da Creche, por 
contrapartida da racionalização dos processos 
de planeamento e escala das compras, e do 
respetivo equipamento, sem nunca colocar em 
causa a qualidade do serviço prestado às 
crianças; 
 

5. Assegurar a aquisição e manutenção do 
equipamento necessário à prossecução das 
suas competências e atividades; 
 

6. Proceder à gestão das atividades de apoio do 
equipamento, juntamente com as demais 
Unidades Orgânicas competentes, 
nomeadamente, o controlo de acessos e de 
portas, o planeamento de espaço, a gestão do 
mobiliário (aquisição, manutenção e 
mobilização), a gestão de resíduos, e a gestão 
da limpeza; 
 

7. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da unidade, de acordo com as 
normas em vigor.  
 

III. Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atÒs de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a realização de atos 
instrutórios, incluindo os de audiência prévia dos 
interessados, notificações e a gestão e despacho 
dos assuntos da respetiva unidade orgânica a 
seguir mencionados, bem como tomada de todas 
as medidas com vista à rápida conclusão dos 
procedimentos e obtenção das decisões 
respetivas: 
 
1. Informar os particulares, sempre que o 

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

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

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

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

6. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências cometidas à 
Unidade 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; 
 

7. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

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

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

 
Do exercício das competências ora 
subdelegadas, deverá ser prestada mensalmente 
a respetiva informação ao subdelegante, 
independentemente do dever genérico de 
informar. 
 
Este despacho produz efeitos a 26 de setembro 
de 2022, considerando-se ratificados ou 
confirmados todos os atos que tenham sido 
praticados desde aquela data e cuja regularidade 

dependa da conformidade com o disposto no 
presente despacho. 
 

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Moreira 
 
 
 

DESPACHO N.º 577/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162343/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA DIVISÃO DE SEGURANÇA E 

SAÚDE NO TRABALHO - RETIFICAÇÃO E 
REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO 493/2022, DE 

19/10/2022 
 
Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
Vice-Presidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à retificação e republicação do 
Despacho 493/2022, de 19/10/2022, nos 
seguintes termos: 
 

REPUBLICAÇÃO 
 
Tendo em vista conferir maior eficiência à gestão 
da atividade municipal e funcionamento dos 
serviços, bem como conferir maior celeridade na 
tomada das decisões, ao abrigo do estatuído no 
artigo 38.º do Anexo I à Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual, e do disposto 
nos artigos 44.º a 50.º do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 
4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Senhora Vice-Presidente Sónia Paixão, 
retificadas e republicadas pelo Despacho n.º 

558/2022, de 14 de novembro, subdelego na 
Chefe da Divisão de Segurança e Saúde no 
Trabalho, Dr.ª Adilia Maria Ferreira, as 
seguintes competências: 
 
I - 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; 
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2. Controlar a assiduidade, pontualidade e 
cumprimento do período normal de trabalho, 
visando informações, mapas e relatórios de 
assiduidade no âmbito do Regulamento 
Municipal de Funcionamento dos Serviços, 
Horário de Trabalho e Controlo de 
Assiduidade;  
 

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

4. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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. 
 

II. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Planear a prevenção, integrando a todos os 

níveis, a avaliação dos riscos e fatores de 
risco psicossociais, e as respetivas medidas 
preventivas de doenças profissionais e ou 
acidentes de trabalho; 
 

2. Proceder às avaliações de risco, elaborando 
os respetivos relatórios; 
 

3. Participar, em articulação com outras 
Unidades Orgânicas, na elaboração do plano 
e emergência interno, incluindo planos 
específicos de combate a incêndios, 
evacuação de instalações e primeiros 
socorros; 
 

4. Analisar as causas dos acidentes de trabalho 
e promover medidas corretivas, através da 
elaboração de planos de intervenção 
assegurando o acompanhamento das 
situações; 
 

5. Analisar a incidência e prevalência das 
doenças profissionais e outras doenças 
relacionadas com o trabalho; 

 
6. Garantir, no âmbito da reparação pelos 

acidentes de trabalho e doenças profissionais, 
as medidas necessárias e adequadas ao 
diagnóstico ou ao restabelecimento do estado 
de saúde físico ou mental dos trabalhadores e 
a sua reabilitação e capacidade para o 
trabalho; 
 

7. Organizar os elementos estatísticos, bem 
como, os elementos necessários às 
notificações obrigatórias, relativos à segurança 
e saúde; 
 

8. Formar e informar sobre os riscos para a 
segurança, saúde e bem-estar, assim como 
sobre as medidas de prevenção e proteção; 
 

9. Promover a criação de condições de trabalho 
adequadas, eliminando/minimizando os riscos 
a que os trabalhadores estão sujeitos, 
sobretudo aqueles que se encontrem em 
situações mais vulneráveis no desempenho 
das suas funções;  
 

10. Proceder à verificação/inspeção dos locais de 
trabalho, e ao acompanhamento da 
implementação de medidas 
preventivas/corretivas para melhoria das 
condições e ambiente de trabalho; 
 

11. Vigiar a saúde dos trabalhadores através da 
realização de exames médicos de admissão, 
periódicos e ocasionais, no âmbito da saúde 
ocupacional, mantendo organizados e 
atualizados os registos clínicos; 
 

12. Promover ações de educação para a saúde, 
tendo em vista a adoção de comportamentos 
saudáveis; 
 

13. Disponibilizar serviços de medicina, 
enfermagem e apoio psicossocial adequados 
às necessidades dos trabalhadores; 
 

14. Promover campanhas de vacinação tendo em 
conta os grupos de risco; 
 

15. Acompanhar clinicamente os casos de 
reabilitação psicossocial de trabalhadores, 
bem como o processo de reabilitação dos 
trabalhadores acidentados; 
 

16. Elaborar e assegurar a execução do plano de 
apoio psicológico e social interno aos 
trabalhadores; 
 

17. Desenvolver programas de integração e 
reabilitação socioprofissional; 
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18. Promover a elaboração, atualização e 
aplicação do disposto em normas, manuais e 
regulamentos internos municipais, referentes 
às suas competências, bem como garantir o 
cumprimento do disposto na legislação 
vigente; 
 

19. Apoiar e articular com os representantes dos 
trabalhadores para a segurança e saúde, no 
que concerne às atividades desenvolvidas 
para a promoção da segurança, saúde e bem-
estar; 
 

20. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da divisão, de acordo com as 
normas em vigor. 
 

III. Em matéria de Procedimento 
Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a 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. Emitir informações necessárias ao regular 
andamento de processos disciplinares;  
 

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências 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 Municípios se deva pronunciar. 
 

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

 
(a) Carlos Moreira 
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DESPACHO N.º 578/2022 
 

de 17 de novembro de 2022 
 

(registo E/162354/2022, de 22 de novembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA UNIDADE DE GESTÃO DE 

REFEITÓRIOS RETIFICAÇÃO E 
REPUBLICAÇÃO DO DESPACHO 494/2022, DE 

19/10/2022 
 
Considerando a retificação e republicação dos 
Despachos 459/2022 e 500/2022 da Senhora 
Vice-Presidente, através do despacho 558/2022, 
procede-se à republicação do Despacho 
494/2022, de 19/10/2022, nos seguintes termos: 
 

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

4/2015, de 7 de janeiro, e considerando ainda as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Senhora Vice-Presidente, retificadas e 
republicadas pelo Despacho n.º 558/2022, de 14 
de novembro, subdelego na Chefe da Unidade de 
Gestão de Refeitórios, Dr.ª Edite Cláudia 

Macedo Calado, as seguintes 
competências: 
 
I - 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. Propor, sempre que assim o exija o 
funcionamento do serviço, a realização e o 
pagamento, ou compensação em tempo, da 
prestação de trabalho suplementar, no 
respeito pelos limites legalmente 
estabelecidos; 
 

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; 
 

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

I I. Outras Áreas de Atividade: 
 
1. Assegurar o planeamento, a gestão e o 

controlo das refeições servidas nos refeitórios 
municipais destinado aos trabalhadores da 
Câmara Municipal, incluindo aposentados, e 
demais utilizadores autorizados do setor 
empresarial local do MRLS; 
 

2. Assegurar um ponderado carácter social do 
custo dos serviços prestados, a todos os seus 
utilizadores do Universo Municipal; 
 

3. Introduzir a progressiva sustentabilidade 
económica e financeira do serviço de 
refeições, por contrapartida da racionalização 
dos processos de compras e dos respetivos 
equipamentos, sem nunca colocar em causa a 
qualidade do serviço e das refeições servidas; 
 

4. Assegurar uma oferta alimentar saudável e 
diversificada no âmbito da restauração 
coletiva, em alinhamento com a DSST; 
 

5. Colaborar com as restantes Unidades 
Orgânicas, fornecendo apoio alimentar no 
âmbito dos projetos que incluam essa 
vertente; 
 

6. Dinamizar campanhas, encontros, sessões e 
outras iniciativas, que promovam a discussão 
entre os especialistas de saúde pública sobre 
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a temática da alimentação em particular e a 
sociedade em geral, designadamente, em 
articulação com o plano de promoção da 
saúde da DSST para a população laboral  
 

7. Fornecer alimentação aos trabalhadores 
municipais e aos parceiros sociais que 
colaboram com o Município em iniciativas 
diversas, bem como a entidades convidadas; 
 

8. Assegurar uma rede de prestadores de 
serviços de restauração/catering no contexto 
de iniciativas municipais ou em situações de 
emergência; 
 

9. Assegurar a aquisição e manutenção 
dosequipamentos necessários à prossecução 
das suas competências e atividades; 
 

10. Promover ações tendentes à 
consciencialização dos trabalhadores 
municipais, para a necessidade de adotarem 
hábitos de alimentação saudável, cuidados de 
saúde e boas práticas de vida saudável, 
designadamente, em articulação com o plano 
de promoção da saúde da DSST; 
 

11. Proceder à gestão das atividades de apoio 
desses equipamentos, coordenada com as 
atividades próprias dos serviços que os usem, 
nomeadamente, o controlo de acessos e de 
portas, o planeamento de espaço, a gestão do 
mobiliário (aquisição, manutenção e 
mobilização), a gestão de resíduos, e a gestão 
da limpeza, sempre em estreita consonância 
com as necessidades dos serviços que nele 
operem; 
 

12. Promover o exercício, em geral, de 
competências que a legislação atribua ou 
venha a atribuir ao Município relacionadas 
com as descritas nos números anteriores; 
 

13. Proceder ao planeamento, a gestão e controlo 
de toda a atividade do refeitório municipal; 
 

14. Autorizar as requisições de transportes à 
Divisão de Transportes e Oficinas, no âmbito 
da atividade da unidade, de acordo com as 
normas em vigor. 

 
III. Em matéria de Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora delegadas e subdelegadas 
abrangem a prática de todos os atos 
administrativos, incluindo a prática de atos de 
administração ordinária, inerentes à determinação 
do início dos procedimentos respetivos, a direção 
do procedimento, a 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. Emitir informações necessárias ao regular 
andamento de processos disciplinares; 
 

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos no 
âmbito das competências cometidas à 
Unidade, nomeadamente na sequência da 
tomada da decisão final ou por ter sido 
declarada a sua extinção, bem como, por 
deficiência de instrução, falta de elementos de 
apreciação imputáveis aos requerentes, nos 
casos em que não seja efetuada a sua 
regularização, bem como, decidir pela extinção 
dos procedimentos por desistência e 
renúncia dos requerentes, nos casos de 
deserção, bem como por falta de pagamento 
de taxas e despesas; 
 

8. Assinar e visar a correspondência necessária 
ao exercício das competências delegadas e 
subdelegadas, exceto: 
 

a) A que for dirigida ao Presidente da República, 
ao Primeiro-Ministro, Ministros, Secretários de 
Estado, Presidentes do Supremo Tribunal de 
Justiça, do Supremo Tribunal Administrativo e 
do Tribunal Constitucional, Presidente da 
Assembleia da República, Presidentes de 
Câmara, Presidente da Associação Nacional 
dos Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitanas, ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
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b) A que constituir, por si, informação, proposta 
ou decisão vinculativa para o Município ou 
constitutiva de direitos de terceiros ou que 
verse, de forma inovadora, matérias sobre as 
quais o Municípios se deva pronunciar. 

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

O Diretor do Departamento 
 

(a) Carlos Moreira 
 
 

 
 

 
 

 

AVISO n.º 21635/2022 
 

Início de funções de técnico superior na área 
de formação de contabilidade e administração 

 
Procedimento Concursal Comum para 

Ocupação de um Posto de Trabalho para a 
Carreira/Categoria de Técnico Superior na 

Área de Formação de Contabilidade e 
Administração 

 
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 02 
de novembro de 2022, com Tiago Miguel Vitorino 
Gonçalves, na categoria de Técnico Superior da 
carreira geral de Técnico Superior, na 2.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 16 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 

5661/2022, publicado no Diário da República, 2.ª 
série, n.º 54, de 17 de março de 2022. 
 
2 de novembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Moreira. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 219, de 14 de novembro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 22082/2022 
 

DISCUSSÃO PÚBLICA DA DELIMITAÇÃO DA 
UNIDADE DE EXECUÇÃO DA QUINTA DA 

MASSAROCA - S. JOÃO DA TALHA 
 
Nuno Ricardo Conceição Dias, Vereador da 
Câmara Municipal de Loures, torna público, em 
cumprimento do disposto no n.º 4 do artigo 148.º, 
conjugado com o disposto no n.º 2, do artigo 89.º 
do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão 
Territorial (RJIGT), estabelecido pelo Decreto-Lei 
n.º 80/2015, de 14 de maio, e ainda nos termos 
do Artigo 56.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, que estabelece o Regime 
Jurídico das Autarquias Locais, que a Câmara 
Municipal de Loures, na sua 27.ª Reunião 
Ordinária, realizada em 26.10.2022, de acordo 
com a proposta n.º 680/2022, deliberou por 
unanimidade dar início à abertura do período de 
discussão pública relativa à proposta de 
delimitação da Unidade de Execução da Quinta 
da Massaroca, fixando o prazo de 20 dias úteis, 
com início a partir de 5.º dia útil após a publicação 
deste Aviso no Diário da República. 
 
Esta proposta encontra-se disponível para 
consulta dos interessados na página da internet 
da Câmara Municipal, em www.cm-loures.pt, e no 
Departamento de Planeamento Urbano, sito na 
Rua Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, em Loures, todos 
os dias úteis das 09:00 às 16:00 horas. 
 
Todos os interessados podem formular por escrito 
as reclamações, observações e sugestões ou 
pedidos de esclarecimento sobre a proposta de 
delimitação da Unidade de Execução da Quinta 
da Massaroca. As participações devem ser 
submetidas através Balcão Único/Exposições 
(https://balcaounico.cm-loures.pt), para o 
endereço de correio eletrónico da Divisão do 
Plano Diretor Municipal, 
discussaopublica_dpdm@cm-loures.pt, por 
correio ou entregues pessoalmente no 
Departamento de Planeamento Urbano, na Rua 
Ilha da Madeira, n.º 4, r/c, 2674-501 Loures. 
 

MUNICÍPIO DE LOURES 
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27 de outubro de 2022. - O Vereador, Nuno 
Ricardo Conceição Dias. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 223, de 18 de novembro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 22083/2022 
 

EXONERAÇÃO DO CARGO DE ADJUNTO DO 
GABINETE DE APOIO À VEREAÇÃO 

 
Torna-se público que, ao abrigo do disposto pelo 
artigo 42.º e pelos n.os 4 e 5 do artigo 43.º, todos 
do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua redação atual e por despacho 
do Presidente da Câmara Municipal de Loures, de 
20 de outubro de 2022, foi determinada a 
exoneração de Carlos Miguel Dias Moreira das 
funções de Adjunto do Gabinete de Apoio à 
Vereação, a partir de 26 de setembro de 2022. 
 
27 de outubro de 2022. - A Vice-Presidente da 
Câmara, Sónia Paixão. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 223, de 18 de novembro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 22084/2022 
 

CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 
EM FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO COM VÁRIOS 
ASSISTENTES OPERACIONAIS PARA O 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 
 

PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 

RECRUTAMENTO PARA ASSISTENTE 
OPERACIONAL DO DEPARTAMENTO DE 

EDUCAÇÃO - CONTRATO DE TRABALHO EM 
FUNÇÕES PÚBLICAS POR TEMPO 

INDETERMINADO 
 

Para os devidos efeitos, torna-se pública a 
celebração de contrato de trabalho em funções 
públicas por tempo indeterminado, a partir de 2 
de novembro de 2022, com Sara Isabel Oliveira 
Correia Santos Mota Abrunhosa, Shahiza 
Moledina Jivraj, Sandra Maria Marques dos 
Santos, Gabriela dos Ramos Fernandes Gomes, 
Catarina Andreia da Cruz Silva, Patrícia Andreia 
Adrião da Silva, Susana Maria Domingos 
Martinho Lopes, Tânia Vanessa Oliveira Cristina, 

Lucie Conceição Azevedo Rodrigues Félix, Sónia 
Raquel Rodrigues Costa, Paula Cristina Moura 
Garcia, Ângela Suzana Domingos da Silva de 
Carvalho, Mónica Sofia Teixeira Pedro, Susana 
Cristina Nunes Couto Sobrinho, Vera Lúcia 
Gonçalves Ferreira, Carla Filipa Gonçalves 
Cortinhas, Fabiana Alexandra Massacote Costa, 
Marisa Gageiro Neiva, Filipa Alexandra 
Gonçalves Paiva Costa, Liliana Alexandra da 
Costa Silva, Rosa Isabel Duarte Silva Noruegas, 
Susana Catarina Ramos Monteiro Fernandes, 
Eunice Raquel da Conceição Sardinha, Anilda 
Conceição Mendonça Gomes, Ema Gomes 
Ramos, Carla Alexandra Coito Branco, Elisabete 
Duarte dos Santos Ferreira, Carla Veloso da Silva 
Jorge, Marta Inês Marques Jerónimo e Dulcineia 
Serina Lima Rosamonte, na categoria de 
Assistente Operacional da carreira geral de 
Assistente Operacional, na 4.ª posição 
remuneratória e nível remuneratório 4 da Tabela 
Remuneratória Única, no seguimento do Aviso n.º 
13879/2021, publicado em Diário da República, 
2.ª série, n.º 140, de 21 de julho de 2021. 
 
4 de novembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Moreira. 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 223, de 18 de novembro de 2022) 

 
 
 

AVISO n.º 22433/2022 
 
 

HOMOLOGAÇÃO DA LISTA DE 
CLASSIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO 

CONCURSAL PARA CONSTITUIÇÃO DE 
RESERVA DE RECRUTAMENTO PARA A 

CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO 
SUPERIOR NA ÁREA DE FORMAÇÃO 
ACADÉMICA DE ENGENHARIA CIVIL 

 
PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

CONSTITUIÇÃO DE RESERVA DE 
RECRUTAMENTO PARA A 

CARREIRA/CATEGORIA DE TÉCNICO 
SUPERIOR NA ÁREA DE FORMAÇÃO 

ACADÉMICA DE ENGENHARIA CIVIL - LISTA 
UNITÁRIA DE ORDENAÇÃO FINAL 

HOMOLOGADA 
Para efeitos do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 
28.º da Portaria n.º 125-A/2019, de 30 de abril, 
notifica-se o candidato ao Procedimento 
Concursal para constituição de reserva de 
recrutamento para a carreira/categoria de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Engenharia Civil, publicado no Diário da 
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República, 2.ª série, n.º 109, de 06 de junho de 
2022, através do Aviso n.º 11504/2022, da 
Homologação da Lista Unitária de Ordenação 
Final, por despacho da Sr.ª Vice-Presidente de 09 
de novembro de 2022, que se encontra afixada 
nas instalações do Departamento dos Recursos 
Humanos da Câmara Municipal de Loures, sita na 
Rua Dr. Manuel de Arriaga, 7 em Loures, e 
disponibilizada na sua página eletrónica. 
 
2 de novembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Moreira. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 226, de 23 de novembro de 2022) 

 
 
 

 
 
 
Na Edição nº 21, de 28 de outubro de 2022, na 
sua página 10, na Proposta de Deliberação nº. 
658/2021, com o  título “Para aprovar e submeter 
à aprovação da Assembleia Municipal a 
autorização da assunção de encargos plurianuais 
resultantes do empréstimo médio e longo prazo - 
Rotunda de À-das-Lebres – Obra, subscrita pelo 
Sr. Presidente da Câmara, na respetiva 
deliberação onde se lê: 
  
(Aprovada por maioria com os votos a favor do 
Senhor Presidente da Câmara, da Senhora 
Vereadora e dos Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista, dos Senhores Vereadores 
eleitos pelo Partido Social Democrata e do 
Senhor Vereador eleito pelo Chega. Votaram 
contra a Senhora Vereadora e os Senhores 
Vereadores eleitos pela Coligação Democrática 
Unitária) 
 
Deverá ler-se: 
 
(Aprovada por maioria com os votos a favor do 
Senhor Presidente da Câmara, da Senhora 
Vereadora e dos Senhores Vereadores eleitos 
pelo Partido Socialista e dos Senhores 
Vereadores eleitos pelo Partido Social 
Democrata. Absteve-se o Senhor Vereador eleito 
pelo Chega e votaram contra a Senhora 
Vereadora e os Senhores Vereadores eleitos pela 
Coligação Democrática Unitária) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 RETIFICAÇÃO 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 718/2022 

 

 

 

15.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 723/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

PROTOCOLO  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

AUTORIDADE NACIONAL DA SEGURANÇA RODOVIÁRIA 
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�./��	7���=	�.	�0	:0	9	�.����:	3��9-��n�2	Q�0	9��	�.	;�?��[o�,���4/I���ep0.	�6	�3��	�L�./9�g/=�<;�	�/�

�



�
���������������������������������������

�
����������	�
�
�

�����������	�������	������	����	������������	���������	�����������	��	�	��	��������������������������

������	���	���������������� !"#$%$$&�	��	�	�������������'��	����	��#&(%) !"�'���	����	�����	��	�

�	��	�	�������	�����	���	��	����*����������������+�,�-������.���	�*������'	��,�

�
+�������	���/�����	��	��	�������������0����	�1�	�������������	��	������0����	1,�

�
2�	��	��	�	��	�����	�����	����������3�

�

45678759:;<=>?=<9:

@AB?CD:

E���	�	��	����������	����	�		����������	������������	���	���FGH-�	���������������I�	��	��	������

������J���	����������������	��������������	������������	������	����FGH-�	��	�������I�	�����	��K�����

�	�	�����������������	�J���	�'���	�,�

�

45678759:8?L7MN9:

OMPD<>9QRD:9:N=8;DM=A=5=S9<:;?59:TUVW:

",XF�FGH-�����		���������������	��������	�������	��	������������������������������	�������������

����	�������	��	���	������������*��	�J���	�����	�������������I�	��	�J������	�	���)�	��		��������

�������	�����������������Y	�������������,�

#,XF�������������	�	�����������	�����		�	��	��	�������	����	��������	��	����J���	��������	��	��	��

���������������	���Z���)�	����������	�����	��	����	����	��	�������������	���������������	����������

�	��������������������	�H	��������-����������������J�����������*���	�J������������	�H	��������	�

������	�������������	������������������������	��������	������������	����	��	�,�

�

45678759:C?<[?=<9:

OMPD<>9QRD:9:N=8;DM=A=5=S9<:;?5D:\7M=[];=D:N?:̂D7<?8:

",XE������������	�����������������FGH-��I�����������������	��	������������������������������	��

�	�������������	��K�������������	���������	�������K���������������I�	���FGH-�	��	��	��	�	���	�

�	�	�������������	����������������������	������	������������	��������	��	3�

�_X+	���������������̀�

�_XG��	����	�������̀�

_Xa����������	����̀�

�_Xa�����	������	���̀�

	_Xb�c��������̀�

�_XE������	����	̀�



�
���������������������������������������

�
����������	�
�
�

���������������	��������

��������������������������

���������	���������	�	������������������������������	��������

 ��!�"������������������	���������	�	���

#��������������"��������

���$�	���%"�������������

���!��������������������

���&'�	����	�������	���(�����������	�������

���)"����	����	���

���	���������	�������

%��*+	�	��	�����,��

���+	�	�������	���

���+	�	��	���"���������

���-������������������	�.�	������

"��/����������	�������������	��

���01�����	���	��������2����	�������

3����������	����	�	��	������	������4�"���	������	�4����������4��	�������	����4���������	�����5�

65�7���8���������	8	���������'�	������	������	�	��	���	�	�����	��8�������9:;<=>?@=A�"�B=CD;E;F;G=5�

�

HIJKLKIMNOKMPQMN

RPMQMSTUQVNWTNWMWVLNXTLLVMYLN

�5�	���	�%"	4�	���	����Z����������	�	��	����������4��������	������	�������������	�����	�������

�	������4�	������	�	�����1�	�����������������	���	��������	��	��	�����[�����	�����	�����	�������

�	���������������	�����-	���5\�]̂26_�̀��	�_̂��	��������	����+	�"���	�����ab��6_�c2cd̀����������	�

�	8	����������+	�"���	����4��	��������	��	e�

���+	��	�������8��������	�%"	�8"����	���"�������������������������	����"��4���%"����	�	����������f�	�

���	�������	��	��	�	������4����1����f�	��	������������	8	����������������	�����	��	��	�"���8�����

��������g�	������	����8��������	��

1��&������������������8�����������	��	������

���h���������	�������	��	�"�������	�	��������i���	�	������	�%"��%"	������%"	����	����	����������	'���

���1��	��	��������"����	�8	�����	�%"��%"	��8���������	"�1���8"�������	���5�

65������������������	����	���	���������������4�[�	j��	����	��	�����1����%"��%"	��8������	����	����	j���

�	��������	������5�

k5�/�����������	������	�������������	�	������	��"������������	��	�������	j	�"���������	�	��	����������4�

�	��������	��	4���������	��	��	��	����.����4�8������	��	� ���������	������"�����������	�"������

�"�����	����	���	���1	�	���	�����	�����������	�������[�������	����������������	�	������������e�

�������	�����	�"�����������������	��������������%"��%"	����	������	�����"�������	���������"����������



�
���������������������������������������

�
����������	�
�
�

�����	��������	�����	������	���������������	������������������	�������	���������	����	�����

���	���������	���������������	���	������	�������	���������	��

�� ������!	���	����"�#���������	��	�������������������	���	�	��������������	�����������

�������	����������������	����	����������$	�����	���%���������������������	��������������������

������������������	��	�%������&������	���#���������	%��������������������������	�������������'�

�

()*+,+)-./+012-.

(314056170-)05-56.

8'�������	���������	��	������������������	�	���	���������	�������	��	����������������������	���	��	�!���

�����������!	���	����	���	����9����������	�	��	�����������	��������&�:���;�����	�	<��������	��	������

	�	�����	����=����������	���%�����	���:�	��	�������	������������	��	�����	<���	����	�	��	��	�	��	�

��������%���	��	���	�	�>������?����%���	���	��	��	����'�

@' �����	������9����������	�	��	����������%��������	���������:�	����	��	�����	�����&	���	��	������	�����	���

#����������	����������	���������	��	�������������������	���������������	�������������	%����=������

�����	������������	�	��	����������%�	<�	�������������	����	����	�����	�!����	��������	���������������

=�������������������	���	������������	��'�

A'B��	�	���	�#�����	���������	�����C�:�	��	������?�����	�������������������'�

�

()*+,+)-.,6D2-.

E0FG170-.

8'B���	�	��	�����������	�����	����������������������������������	��	��������������	�8�H�������%�

������	�����:�	��������	��	������������������������	�>������	����������	�������������������	������

��������	�'�

@'���	�;������	�	���������;�	������	�����C�	�	�����������C���	�������������	������%��	�	���������������

�	��	�	�������������������	�	����������	�	��	����������%����������	�	�9������>������	�IJ�H�	��	�����

������	�������	��	�����	��������	�>����	�������%��	����	��>&�%����	������%�����������	�������	�����

������������	��	���	�����������������	��������	�'�

�

()*+,+)-.,K20L-.

M)26N-OP6,.6.0126NQN62-OR3.53.SN32373)3.

8'B���	�	��	��������������	��	�����	�����������������	��������������	�%�����	��	�����	��	���	��&������

	������%�������������������������&	������	����	�����	������	�	��	����������'�

@'����;����������������������	����	�����������	<	�����������	�	��	������������	�	���	���	�������������

�;�����������	���	��������	�'�

�



�
���������������������������������������

�
����������	���
�


�������������


�����������

������ ����!"	��	�#$	������$#	����	%	# �$�����&$�������'$	�	�#	��$�#���(���	)	���	$�$	�(�*������	����#	�

��$$	���	(	#$+�����'�$�����	��	$	!������	� �$����������,�

�-.�/01,����(2���$3'#�

&-.456� $	�,����2��7(� $	�3'#�

�


�����������

8��9�:�������;�9�

<3.=�'$	�	�#	��$�#���(��	�#$�$��	��)���$����'$��	�$������>#�(�����?���	� ��#	�@���#������ ��������# $�3�

A3.��	�#$����	��)���$����'$	�	�#	��$�#���(����'(������$	)���!B���	�C ���C 	$����$����� ��$�#���(���

�	(	&$�����	�#$	������$#	�������&D	#��	�%���(����	����(����3�

�

�

6��&��E�3�

�

�

��F��	7�$	���	�#	����� #�$����	�/������(��	�0	� $��!��1���)��$���

�

�

�

�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

HI��	�J	�$������K���*-�

�

�

�

�

=��$	���	�#	����4L��$��5 ����'�(��	�6� $	��

�

��

�

�

GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG�

HM$3�1���$���6	B�-�



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 725/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

CONTRATO ADICIONAL 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

TEIXEIRA, PINTO & SOARES, S.A. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 731/2022 

 

 

 

EXTRATO DA INFORMAÇÃO N.º 554/DE-DASE/LM, (E/151448/2022) 

de 02.11.2022  

 









 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 732/2022 

 

 

 

EXTRATO DA INFORMAÇÃO N.º 552/DE-DASE/LM, (E/151320/2022) 

de 02.11.2022  

 

















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 733/2022 

 

 

 

EXTRATO DA INFORMAÇÃO N.º 555/DE-DASE/LM, (E/151491/2022) 

de 02.11.2022  

 









 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 717/2022 

 

 

 

 LISTAGEM DAS ENTIDADES  

 

COM CANDIDATURA APROVADA NO PROGRAMA PARES 2.0 E PARES 3.0 





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 736/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

FEDERAÇÃO DE ANDEBOL DE PORTUGAL 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 737/2022 

 

 

 

ADENDA  

AO 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

ALTO COMISSARIADO PARA AS MIGRAÇÕES, IP. 









 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 746/2022 

 

 

 

MINUTA  

DE 

MODIFICAÇÃO OBJETIVA 

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

COMEFRUTAS – COMÉRCIO DE FRUTA, LDA. 







 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 756/2022 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

FOCUS GROUP – DESIGN & CONSULTANCY, LDA. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 757/2022 

 

 

 

NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 

 

“MERCADO DE NATAL 2022” 

 

(ALTERAÇÃO) 






























