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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
31.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 21 de dezembro de 2022 
 

 
 

  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº881199//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  SSAAUUDDAAÇÇÃÃOO,,  
SSUUBBRRDDIINNAADDOO  AAOO  TTEEMMAA  ““PPEELLAA  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  EE  CCOOMMBBAATTEE  ÀÀSS  CCHHEEIIAASS  DDEE  77  
EE  1133  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002222””,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  
PPEELLOO  SSEENNHHOORR  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA,,  
PPEELLAA  SSEENNHHOORRAA  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  EE  PPEELLAA  
SSEENNHHOORRAA  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOO  SSEENNHHOORR  
VVEERREEAADDOORR  EELLEEIITTOOSS  PPEELLOO  PPAARRTTIIDDOO  
SSOOCCIIAALLIISSTTAA  

 
VOTO DE SAUDAÇÃO 

 
PELA COOPERAÇÃO E COMBATE ÀS CHEIAS 

DE 7 E 13 DE DEZEMBRO DE 2022 
 
O distrito de Lisboa foi assolado nos últimos dias 
por fenómenos meteorológicos extremos, que se 
traduziram em valores diários de precipitação por 
metro quadrado de território que atingiram níveis 
históricos. 
 
O concelho de Loures foi particularmente afetado 
pelas chuvas fortes e persistentes que se 
abateram sobre o território, entre os dias 7 e 13 
de dezembro de 2022, provocando cheias em 
diversas zonas do concelho, causando 
inundações em habitações que obrigaram à 
evacuação das famílias, de estabelecimentos 
comerciais e de empresas que causaram a perda 
de produtos, de maquinaria e à interrupção das 
suas atividades. 
 
Também os edifícios, espaços, equipamentos, 
bens e materiais do município não foram 
poupados às intempéries causando prejuízos 
avultados e a degradação de instalações, 
equipamentos e materiais. 
 
O elevado volume e a força das águas levaram à 
interdição de diversas estradas e artérias do 
concelho, bem como a derrocadas, queda de 
arvores, de taludes, muros, deslizamento de 
terras, entre outros estragos graves onde a 
realidade superou a pior ficção. 
 

O drama e os momentos de aflição e risco que 
muitas pessoas viveram nestes dias nunca será 
apagado pelo tempo. 
 
Todavia, face à dimensão e gravidade da 
situação e dos momentos de drama vividos, as 
consequências poderiam ter sido devastadoras 
não fosse a forma célere, eficaz e adequada das 
decisões tomadas a cada momento por parte da 
hierarquia municipal, desde logo a ativação do 
Plano Municipal de Emergência e Proteção Civil, 
bem como a estreita articulação e cooperação 
entre as diferentes entidades e agentes, onde 
ficaram evidentes a competência, esforço, 
dedicação e sentido de missão que todos os 
intervenientes demonstraram, quer no socorro e 
salvaguardar das pessoas, quer ao nível do apoio 
às famílias mais afetadas, garantindo-lhes 
condições de segurança, acolhimento e acesso 
aos bens essenciais para superar as dificuldades 
imediatas. 
 
Como disse William Shakespeare: “A adversidade 
põe à prova os espíritos”. E, os momentos de 
enorme adversidade vividos entre os dias 7 e 13 
de dezembro serviram para revelar as fortes 
relações de cooperação e o espírito de missão de 
todos aqueles que contribuíram e lutaram para 
salvaguardar a vida das pessoas e dos seus 
bens, superar as adversidades e restabelecer a 
normalidade das famílias e permitir que o tecido 
económico e empresarial do concelho de Loures 
possa reatar as suas atividades económicas e 
produtivas. 
 
Além de um agradecimento particular aos 
dirigentes e trabalhadores do Município de 
Loures, SIMAR, juntas de freguesia, forças de 
segurança e corpos de bombeiros é igualmente 
devida uma palavra de agradecimento ao XXIII 
Governo Constitucional que, desde a primeira 
hora, acompanhou a situação e manifestou o seu 
apoio e disponibilidade para que pudéssemos 
responder aos desafios e superar as dificuldades. 
Aliás, esse apoio e disponibilidade foram 
reiteradas pelo Governo da República, através da 
Exma. Senhora Ministra da Presidência, Mariana 
Vieira da Silva, aquando da sua visita ao nosso 
concelho no passado dia 14 de dezembro. 
 
Pelos motivos expostos, o Presidente da Câmara 
Municipal e os Vereadores do Partido Socialista, 
reunidos na 31ª reunião ordinária 2021 – 2025, 
realizada a 21 de dezembro de 2022, propõem 
que a Câmara Municipal de Loures delibere o 
seguinte: 
 
1. Manifestar o mais sincero reconhecimento e 

sentido gratidão às entidades, organizações e 
a todos os operacionais, agentes e 
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profissionais pelo exemplo de esforço, 
competência e dedicação empregues e 
demonstrados nas operações e intervenções 
realizadas entre os dias 7 e 13 de dezembro 
de 2022 no Concelho de Loures, 
designadamente:  

 
• Associações Humanitárias e Corporações dos 

Bombeiros Voluntários do Concelho de 
Loures; 
 

• Serviços Intermunicipalizados de Águas e 
Resíduos de Loures e Odivelas (SIMAR); 
 

• Juntas de Freguesia do Concelho de Loures; 
 

• Forças de Segurança; 
 

• Forças Armadas, designadamente Força 
Aérea e Exército Português; 
 

• Autoridade Nacional de Proteção Civil; 
 

• Primeiro-Ministro do XXIII Governo 
Constitucional; 
 

• Ministra da Presidência, Mariana Vieira da 
Silva. 

 
2. Enviar o presente Voto de Saudação às 

entidades e organizações mencionadas no 
ponto anterior. 

 
Loures, 21 de dezembro de 2022 
 

Os Vereadores do Partido Socialista 
 

(a) Ricardo Leão 
 

(a) Sónia Paixão 
 

(a) Nuno Dias 
  

((aa))  PPaauullaa  MMaaggaallhhããeess  

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  882200//22002222  ––  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMM  VVOOTTOO  DDEE  
AAGGRRAADDEECCIIMMEENNTTOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTOO  PPEELLAA  
SSEENNHHOORRAA  VVEERREEAADDOORRAA  EE  PPEELLOOSS  SSEENNHHOORREESS  
VVEERREEAADDOORREESS  EELLEEIITTOOSS  PPEELLAA  CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  
DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA 

 
AGRADECIMENTO 

 
Tendo em conta que esta é a primeira reunião de 
Câmara após o dia 7 de dezembro, dia, a partir 

do qual as condições climatéricas extremas 
resultaram em avultados prejuízos para as 
populações do concelho de Loures. 
 
Os vereadores da CDU querem aqui expressar e 
transmitir a nossa solidariedade, em especial com 
os comerciantes, empresários e as famílias que 
mais directamente se viram afectadas pelo efeito 
destruidor das inundações, dos aluimentos e 
colapso de estruturas e desabamentos 
resultantes das condições atmosféricas extremas.  
 
Saudar e reconhecer o empenho dos 
trabalhadores da Câmara Municipal de Loures, 
dos SIMAR, das Juntas de Freguesia, dos eleitos 
autárquicos, dos agentes de Proteção Civil, 
Forças de Segurança, Bombeiros, Forças 
Militarizadas e populares que neste momento tão 
difícil tiveram um papel determinante no socorro e 
apoio às populações e que afincadamente 
continuam a trabalhar para, minimizar os 
impactos, repor a circulação e a normalidade. 
 
Loures, 21 de dezembro de 2022 
 

Os Vereadores da CDU 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 

(a) Tiago Matias 
 

(a) Paulo Rui Amado 
 

(a) Fernanda Santos 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
  
 
ATA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 
CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES, 
REALIZADA EM 2022.11.09 
 
  ((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  GGoonnççaalloo  FFiilliippee  VViinnttéémm  CCaarrooççoo,,  
VVaassccoo  AAnnttóónniioo  PPiinnhhããoo  RRaammooss  TTeelleess  
TToouugguuiinnhhaa  ee  PPaauulloo  RRuuii  LLuuííss  AAmmaaddoo,,  ppoorr  nnããoo  
tteerreemm  eessttaaddoo  pprreesseenntteess  nnaa  rreeuunniiããoo  aa  qquuee  
rreessppeeiittaa  aa  aattaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779955//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  1166ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. Foi necessário o ajustamento das dotações 

das rubricas de pessoal para o processamento 
salarial do mês de dezembro; 
 

B. Tal reforço teve de ser efetuado até ao dia 16 
do presente mês para salvaguardar que o 
pagamento dos salários mensais, aos 
colaboradores da CMLoures, fosse 
processado dentro do calendário definido (21 
de dezembro); 
 

C. A intempérie sentida no Concelho causou 
danos cuja reparação é premente e inadiável, 
na medida em que a sua não realização 
provoca constrangimentos aos munícipes de 
Loures; 
 

D. Foi necessário o reforço das dotações 
orçamentais referentes aos danos 
mencionados no considerando anterior e que 
este reforço é condição essencial para o 
desenvolvimento do processo de despesa, 
designadamente o cabimento e o 
compromisso; 
 

E. Só no mês de dezembro, foi possível aceitar a 
revisão de preços extraordinária relativa à obra 
“Regularização fluvial e controlo de cheias da 
ribeira do Prior Velho (Caneiro) “, já 
anteriormente reclamada pelo empreiteiro e 
cujo pagamento parcial deverá ser efetuado 
até ao final do presente ano; 
 

F. Foi necessário o ajustamento da dotação 
orçamental para o cumprimento do referido no 
considerando anterior e assim efetuar-se os 
tramites do respetivo processo de despesa;  
 

G. Foi necessário o ajustamento das dotações 
inerentes aos investimentos municipais 
incluídos nos empréstimos de MLP devido à 
calendarização prevista para as obras;  
 

H. Face à urgência das necessidades não foi 
possível reunir extraordinariamente a Câmara 
Municipal de Loures; 
 

I. Face ao exposto nos parágrafos supra, o 
reforço/ajustamento das respetivas dotações 
orçamentais, constante da 16.ª Alteração 
Permutativa ao Orçamento 2022 e Opções do 

Plano 2022-2026, junto em anexo, foi por mim 
aprovado. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Nos termos do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da 
Lei n. º75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, que a Câmara Municipal de 
Loures, atendendo à 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, ratifique a aprovação da 16.ª 
Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, conforme 
documento em anexo.  
 
Loures, 16 de dezembro 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  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A documentação relativa 
à 16.ª Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 
e Opções do Plano 2022-2026, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779966//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  NNOORRMMAATTIIVVOO  PPAARRAA  AAPPOOIIOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  EEXXCCEECCIIOONNAALL  EE  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  
––  CCHHEEIIAASS  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002222,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. Na sequência das condições climatéricas 

adversas – precipitação intensa - registadas 
desde 7 de dezembro de 2022, o Concelho de 
Loures registou inúmeras ocorrências no 
Serviço Municipal de Proteção Civil, com 
várias situações de inundações graves, 
derrocadas e obstrução de estradas; 

B. O Despacho n.º 589/2022 ativou o Plano 
Municipal de Emergência e Proteção Civil de 
Loures, a partir das 22 horas do dia 7 de 
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dezembro de 2022, por tempo indeterminado, 
para a totalidade do Concelho de Loures, até 
que estejam resolvidas todas as situações 
decorrentes do fenómeno meteorológico 
grave; 
 

C. O Despacho n.º 590/2022 criou o Grupo de 
Trabalho – Cheias de Dezembro de 2022 para 
a gestão da situação de catástrofe 
identificada, em que numa perspetiva 
multidisciplinar levou à ação das várias 
Unidades Orgânicas Municipais no âmbito das 
suas competências; 
 

D. Os Municípios dispõem de atribuições, 
designadamente, nos domínios da Proteção 
Civil e Ação Social, nos termos do artigo 23.º 
da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, 
cabendo-lhes apoiar a reposição da 
normalidade da vida das pessoas nas áreas 
do Município afetadas por acidente grave ou 
catástrofe, de acordo com a alínea d) do n.º 1 
do artigo 2.º da Lei n.º 65/2007 de 12 de 
novembro; 
 

E. O Município pretende implementar medidas 
excecionais de resposta a situações que 
afetaram o Concelho, quer na sua atividade 
socioeconómica local, quer no acesso da 
comunidade a bens essenciais; 
 

F. A atribuição de apoio municipal excecional e 
de emergência deve ser realizada em função 
de necessidades identificadas e a sua 
aplicação orientada para aqueles que 
contribuem ativamente para a vida quotidiana 
do concelho, ou seja, as famílias e os 
estabelecimentos de comércio local; 
 

G. Esta é uma resposta emergente num momento 
excecional para minimização de situações de 
precariedade económica e de apoio à 
reposição da normalidade da vida das 
pessoas; 
 

H. O apoio municipal deverá ser complementar a 
medidas excecionais que venham a ser 
aprovadas pelo Governo;  
 

I. Tendo presente a necessidade de dar 
resposta imediata aos beneficiários das 
medidas de apoio contempladas e sob pena 
de se comprometer a atualidade do seu 
objeto, o presente Regulamento está 
dispensado da fase procedimental de 
audiência dos interessados, bem como, de 
consulta pública, de acordo com o disposto no 
artigo 100.º, n.º 3, als. a) e b) e artigo 101.º , 
n.º 1 do Código do Procedimento 
Administrativo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, na qualidade de órgão 
competente para a elaboração de projetos de 
regulamentos externos do Município, conforme 
disposto na alínea k) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprove o Regulamento para Apoio Municipal 
Excecional e de Emergência - Cheias de 
Dezembro 2022, anexo à presente proposta da 
qual faz parte integrante para os devidos e legais 
efeitos, elaborado ao abrigo do disposto no artigo 
112.º e 241.º da Constituição da República 
Portuguesa, alíneas h), j) e m) do n.º 2 do artigo 
23.º e alíneas v) e ff) do n.º 1 do artigo 33.º do 
Anexo I do diploma citado, submetendo o mesmo 
à aprovação da Assembleia Municipal, de acordo 
com a alínea g) do n.º 1 e k) do n.º 2 do artigo 
25.º do mesmo normativo legal (Anexo I da lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro), sendo o mesmo 
publicitado nos termos legais.   
 
Loures, 20 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara Municipal 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Regulamento para 
Apoio Municipal Excecional e de Emergência - 
Cheias de Dezembro 2022, está disponibilizado 
em Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779977//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  AA  
CCEESSSSAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  DDEE  EEMMPPRRÉÉSSTTIIMMOO  
NNºº  22559955//000000440055//339911,,  RREELLAATTIIVVOO  AAOOSS  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  ““EESSCCOOLLAA  BBÁÁSSIICCAA  DDOO  
IINNFFAANNTTAADDOO  ––  RREEQQUUAALLIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  GGEERRAALL  DDOO  
EEDDIIFFÍÍCCIIOO  EE  LLOOGGRRAADDOOUURROO””  EE  ““EESSCCOOLLAA  
PPOORRTTEELLAA  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA  --  OOBBRRAA””,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. Na 16.ª sessão ordinária da Assembleia 

Municipal de Loures, realizada em 21 de 
dezembro de 2020, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na 76.ª reunião 
ordinária de 2 de dezembro de 2020, foi 
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autorizado, nos termos do n.º2 do artigo 51.º 
da Lei n.º73/2013, de 3 de setembro, que 
aprova o regime financeiro das autarquias 
locais e entidades intermunicipais, que os 
investimentos “Escola Básica do Infantado – 
Requalificação Geral do edifício e logradouro” 
e “Escola Básica n.º5 de Camarate – obra” 
fossem financiados por um empréstimo de 
médio e longo prazo, até ao montante de 
6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil 
euros),  correspondendo 4.000.000,00€ 
(quatro milhões de euros) ao primeiro 
investimento e 2.500.000,00€ (dois milhões e 
quinhentos mil euros) ao segundo, 
enquadrado dentro dos limites da dívida total 
do Município; 
 

B. Na 5.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 11 de 
fevereiro 2021, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na 80.ª reunião 
ordinária deste mesmo órgão municipal, 
realizada em 27 de janeiro de 2021, foi 
autorizada a adjudicação da contratação do 
empréstimo de médio e longo prazo supra 
identificado à Caixa Geral de Depósitos, S.A.; 
 

C. A adjudicação supramencionada originou a 
celebração do contrato de empréstimo com a 
referência 2595/000405/391, entre o Município 
de Loures e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., 
que obteve o visto do Tribunal de Contas na 
sua sessão diária de 12 de julho de 2021 e 
data de perfeição de 4 de agosto do mesmo 
ano; 
 

D. Na 4.ª sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal de Loures, realizada em 24 de 
março de 2022, sob proposta da Câmara 
Municipal de Loures aprovada na sua 12.ª 
reunião ordinária, realizada em 16 de março 
de 2022, foi autorizada a permuta do 
investimento “Escola Básica n.º 5 de Camarate 
- obra”, no valor de 2.500.000,00€ (dois 
milhões e quinhentos mil euros), pelo 
respeitante à “Escola Portela de Santa Iria de 
Azóia – obra” no mesmo montante; 
 

E. A alteração suprarreferida consubstanciou-se 
na modificação da cláusula terceira 
“Finalidade” do contrato de empréstimo já 
celebrado entre as partes e identificado nos 
considerandos anteriores. Modificação, esta, 
que se traduziu numa adenda ao citado 
contrato, que mereceu o visto do Tribunal de 
Conta na sua sessão diária realizada em 18 
de agosto de 2022; 
 

F. De acordo com a cláusula quarta do contrato 
de empréstimo aqui em causa, o seu prazo 

global é de 168 meses a contar da data de 
perfeição do mesmo. Sendo, nos termos da 
cláusula 4.1., o período de utilização (período 
durante o qual os fundos são postos  
à disposição do Município vencendo-se 
apenas juros) os primeiros 24 meses do prazo 
global, devendo, contudo, em cumprimento do 
estipulado no n.º 10 do artigo 51.º da Lei n.º 
73/2013, de 03 de setembro, a primeira 
amortização de capital ocorrer de forma a que 
não seja excedido o prazo máximo de 
utilização/carência; 
 

G. Até ao presente, ainda não foi realizado 
qualquer pedido de utilização de fundos no 
âmbito deste empréstimo; 
 

H. O estado de maturidade dos dois 
investimentos a financiar pelo contrato de 
empréstimo aqui versado - Escola Básica do 
Infantado – Requalificação Geral do edifício e 
logradouro” e “Escola Portela de Santa Iria de 
Azóia – obra” - não é conducente com a 
manutenção do empréstimo contratualizado; 
 

I. Ambos os investimentos estão em fase de 
elaboração do projeto base, não sendo 
expectável a conclusão dos projetos de 
execução, com os respetivos pareceres das 
entidades licenciadoras, em tempo útil que 
permita efetuar a contratação das obras e a 
sua execução no prazo ainda disponível para 
a utilização do empréstimo; 
 

J. A Caixa Geral de Depósitos, S.A. não se opõe 
à não manutenção do empréstimo 
referenciado na presente proposta de 
deliberação. Nada sendo devido a nenhuma 
das partes contratantes. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da alínea ccc) do n.º1 do artigo 33.º do 
Anexo I da Lei n.º75/2013, de 12 de setembro, 
que aprova o regime jurídico das autarquias 
locais, entre outros, conjugada com a alínea f) do 
artigo 25.º daquele mesmo Anexo e com o artigo 
49.º da Lei n.º73/2013, de 03 de setembro, supra 
melhor identificada, submeter a deliberação da 
Assembleia Municipal de Loures, a cessação do 
contrato de empréstimo com a referência 
2595/000405/391, no montante global de 
6.500.000,00€ (seis milhões e quinhentos mil 
euros), com a finalidade de financiamento dos 
investimentos “Escola Básica do Infantado – 
Requalificação Geral do edifício e logradouro”, no 
montante de 4.000.000,00€ (quatro milhões de 
euros), e “Escola Portela de Santa Iria de Azóia – 
obra”, no montante de 2.500.000,00€ (dois 
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milhões e quinhentos mil euros), e com um prazo 
global de 168 meses, junto em anexo; bem como, 
a sua comunicação à Caixa Geral de Depósitos, 
S.A. 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779988//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  MMIINNUUTTAA  DDOO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  OO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  EEDDUUAARRDDOO  GGAAGGEEIIRROO  EE  OO  
CCEENNTTRROO  SSOOCCIIAALL  DDEE  SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. A Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, 

estabeleceu o quadro de transferências de 
competências para as autarquias locais e para 
as entidades intermunicipais, concretizando os 
princípios da subsidiariedade, da 
descentralização administrativa 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. A Portaria nº 644-A/2015, de 24 de agosto 
possibilitam os municípios constituírem 
parcerias com outras entidades para 
assegurarem o desenvolvimento e 
concretização da Componente de Apoio à 
Família (CAF) através da celebração de 
Acordos de Colaboração e de Protocolos de 
Colaboração. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto na alínea u) do nº 1 do artigo 33.º, da Lei 
n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a minuta do Acordo de 
Colaboração da Componente de Apoio à Família 
nas Escolas do Primeiro Ciclo do Ensino Básico, 

(EB de Sacavém, EB nº3 de Sacavém e EB 
Bartolomeu Dias), do Agrupamento de Escolas 
Eduardo Gageiro, para o ano letivo 2022/2023, 
nos moldes previstos na informação nº 
189/DISE/LS-ACM, datada de 15 de novembro de 
2022. 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Acordo de 
Colaboração a celebrar entre o Município de 
Loures, o Agrupamento de Escolas Eduardo 
Gageiro e o Centro Social de Sacavém, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779999//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  CCEELLEEBBRRAAÇÇÃÃOO  DDEE  
PPRROOTTOOCCOOLLOOSS  CCOOMM  OOSS  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
EESSCCOOLLAASS  EE  EESSCCOOLLAA  NNÃÃOO  AAGGRRUUPPAADDAA  DDOO  
CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, estabelece 

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

B. O artigo 11.º da Lei supra identificada, que 
retrata as competências dos órgãos municipais 
em matéria de educação, estipula, na alínea a) 
do seu n.º 2, que compete aos municípios, no 
que se refere à rede pública de educação pré-
escolar e de ensino básico e secundário, 
incluindo o ensino profissional, assegurar as 
refeições escolares e a gestão dos refeitórios 
escolares; 
 

C. O Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, 
concretiza a transferência de competências 
para os órgãos municipais e para as entidades 
intermunicipais no domínio da educação, ao 
abrigo dos artigos 11.º e 31.º da Lei n.º 
50/2018, de 16 de agosto; 
 

D. O agrupamento de escolas é uma unidade 
organizacional dotada de órgãos próprios de 
administração e gestão e que o diretor do 
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agrupamento de escolas constitui um dos seus 
órgãos de direção, administração e gestão nas 
áreas pedagógica, cultural, administrativa, 
financeira e patrimonial; 
 

E. De acordo com o n.º 1 do artigo 4.º do 
Decreto-Lei supramencionado, as 
competências previstas neste diploma legal 
são exercidas pela câmara municipal, 
podendo ser delegadas no diretor do 
agrupamento de escolas ou escola não 
agrupada; 
 

F. Nos termos do artigo 35.º do Decreto-Lei n.º 
21/2019, de 30 de janeiro, o fornecimento de 
refeições em refeitórios escolares dos 
estabelecimentos de educação pré-escolar e 
dos ensinos básico e secundário é gerido 
pelas câmaras municipais; 
 

G. Ao abrigo do preceito legal invocado no 
considerando supra, o preço das refeições a 
fornecer às crianças e aos alunos nos 
refeitórios escolares e demais regras sobre o 
respetivo pagamento são fixados por 
despacho dos membros do Governo 
responsáveis pelas áreas das finanças, da 
educação e das autarquias locais, após 
consulta à Associação Nacional de Municípios 
Portugueses; 
 

H. O princípio da autonomia financeira das 
autarquias locais, consagrado no artigo 6.º da 
Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que 
estabelece o regime financeiro das autarquias 
locais e das entidades intermunicipais, 
assenta no poder dos seus órgãos arrecadar, 
cobrar e dispor das receitas que por lei lhes 
sejam destinadas; 
 

I. Ainda não se encontra implementada, no 
Município de Loures, a plataforma que 
permite, por um lado, o pagamento das 
refeições escolares através da utilização dum 
cartão escolar pré-pago e, por outro, a 
afetação desta receita direta e imediatamente 
ao Município; 
 

J. É sentida a necessidade dos Agrupamentos 
de Escolas e Escola não Agrupada do 
concelho do Loures transferirem as verbas 
respeitantes às vendas das refeições 
escolares não cobradas diretamente pela 
Câmara Municipal de Loures. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, nos 
termos da Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto, da 
alínea hh) do n.º 1 do artigo 33.º do Anexo I da 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação em vigor, do Decreto-Lei n.º 21/2019, de 
30 de janeiro e da Lei n.º 73/2013, de 3 de 
setembro, todas melhor identificadas nos 
considerandos da presente proposta de 
deliberação, aprovar a celebração de protocolos 
com os Agrupamentos de Escolas e Escola não 
Agrupada do concelho de Loures, nos termos da 
minuta junta em anexo. 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta dos Protocolos a 
celebrar entre o Município de Loures e os 
Agrupamentos de Escolas e a Escola Não 
Agrupada, do Concelho de Loures, está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880000//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  DDEECCIISSÃÃOO  
DDEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO;;  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  
CCOONNTTIINNUUAADDAA  DDEE  CCOOMMBBUUSSTTÍÍVVEEIISS  AA  GGRRAANNEELL  
PPAARRAA  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  ((PPRROOCCºº  NNºº..  
5577..555500//DDPPCC//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da aprovação pela Câmara 

Municipal de Loures, mediante deliberação 
tomada para o efeito na sua 30.ª reunião 
ordinária, de 07/12/2022, foi instruído e 
lançado o procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto,  procedimento que correu os 
seus termos sob o n.º de processo 
57550/DPC/2022, tendente à celebração de 
contrato para o fornecimento de 60.000 litros 
de gasóleo simples e 8.000 litros de gasolina 
simples 95, para o Município de Loures, para 
um período de vigência contratual de um mês, 
renovável por igual período, com início de 
produção de efeitos no dia 02 de janeiro de 
2023 ou no dia imediatamente seguinte ao da 
sua outorga e assinatura, desde que posterior 
ao dia 02 de janeiro de 2023, ou termo no dia 
imediatamente seguinte ao visto que venha a 
ser dado pelo Tribunal de Contas ao contrato 
decorrente do concurso público desenvolvido 
sob o n.º 55931/DCA/2022; 
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B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de proposta pela entidade convidada, a 
entidade Lubrifuel, Combustíveis e 
Lubrificantes, Lda., os serviços da Divisão de 
Públicas (DCP), procederam à elaboração do 
projeto de decisão de adjudicação, o qual aqui 
se junta como anexo sob o n.º 1 e se dá por 
integralmente reproduzido; 
 

C. Tal projeto de decisão de adjudicação não tem 
que ser sujeito a audiência prévia, conforme 
decorre da previsão do número 2 do artigo 
125.º do Código dos Contratos Públicos 
(CCP), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 
de 29 de janeiro; 
 

D. O referido projeto da decisão de adjudicação 
carece ser submetido à Câmara Municipal de 
Loures, órgão competente para a decisão de 
contratar, com vista à aprovação do mesmo, 
projeto esse que conclui com a proposta de 
adjudicação da proposta da entidade 
convidada, Lubrifuel, Combustíveis e 
Lubrificantes, Lda., para a celebração de 
contrato para fornecimento de 60.000 litros de 
gasóleo simples e 8.000 litros de gasolina 
simples 95, para o Município de Loures, pelo 
preço global de €81.428,00 (oitenta e um mil, 
quatrocentos e vinte e oito euros), acrescido 
de IVA à taxa legal em vigor, que resulta da 
soma dos preços globais parciais de 
€71.820,00 (setenta e um mil, oitocentos e 
vinte euros) para o fornecimento de 60.000 
litros de gasóleo simples e de €9.608,00 (nove 
mil seiscentos e oito euros) para o 
fornecimento de 8.000 litros de gasolina 
simples 95; 
 

E. Uma vez aprovada a adjudicação da proposta 
apresentada pela Lubrifuel, Combustíveis e 
Lubrificantes, Lda., se mostra necessária a 
aprovação, por parte da Câmara Municipal, da 
respetiva minuta do contrato a celebrar, minuta 
essa que se anexa sob o n.º 2. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
No âmbito do procedimento aquisitivo do tipo 
ajuste direto, desenvolvido sob o número de 
processo 57550/DPC/2022, com vista à 
celebração de contrato para o fornecimento de 
60.000 litros de gasóleo simples e 8.000 litros de 
gasolina simples 95, para o Município de Loures, 
e nos termos do disposto na alínea dd), do 
número 1, do artigo 33.º, do Anexo I, da Lei n.º 
75/2013 de 12 de setembro, bem como nos 
artigos 73.º, 76.º, no número 1 do artigo 125.º e 
no número 1 do artigo 98.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (na sua redação atual), que a 
Câmara Municipal delibere aprovar: 

 
1. O projeto da decisão de adjudicação 

respeitante ao antedito procedimento, com a 
inerente adjudicação da proposta da entidade 
Lubrifuel, Combustíveis e Lubrificantes, Lda.; 

2. A minuta do contrato a celebrar entre o 
Município de Loures e a adjudicatária 
Lubrifuel, Combustíveis e Lubrificantes, Lda..  

 
(…) 
 
Loures, 14 de dezembro 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  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: A Minuta do Contrato 
entre o Município de Loures e a Lubrifuel – 
Combustíveis e Lubrificantes, Lda., está 
disponibilizada em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880011//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  AAPPLLIICCAAÇÇÃÃOO  
DDEE  PPEENNAALLIIDDAADDEESS  CCOONNTTRRAATTUUAAIISS  ÀÀ  UUNNIISSEELLFF  
––  SSOOCCIIEEDDAADDEE  DDEE  RREESSTTAAUURRAANNTTEESS  
PPÚÚBBLLIICCOOSS  EE  PPRRIIVVAADDOOSS,,  SS..AA..,,  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO  NNºº  110044//22002200,,  RREEFFEERREENNTTEE  AAOO  MMÊÊSS  
DDEE  OOUUTTUUBBRROO;;  --  AA  NNOOTTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  PPAARRAA  
EEFFEEIITTOOSS  DDEE  AAUUDDIIÊÊNNCCIIAA  PPRRÉÉVVIIAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do contrato nº 104/2020, celebrado 

entre o Município de Loures e a empresa 
Uniself – Sociedade de Restaurantes Públicos 
e Privados S.A., e, em sede de execução 
contratual, verificaram-se algumas situações, 
durante o mês de outubro de 2021, suscetíveis 
de configurarem incumprimentos; 
 

B. De acordo com o disposto no artigo 9º do 
Caderno de Encargos, tais situações conferem 
“à entidade adjudicante o direito a ser 
indemnizada através da aplicação de uma 
pena pecuniária, a deduzir nas faturas e 
respetivos pagamentos subsequentes, de 
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montante a fixar em função da gravidade do 
incumprimento” e nos moldes previstos 
naquela cláusula; 
 

C. Apuradas as situações de incumprimento, foi 
elaborada proposta de aplicação de 
penalidades, que se encontra plasmada na 
Informação nº 646/DE-DASE/LM/PB, de 14 de 
dezembro de 2022, (E/172141/2022); 
 

D. O preço base anual do contrato, é superior a 
€3.000.000 (três milhões de euros) e, 
considerando que a Câmara foi o órgão 
competente para contratar (o contrato foi 
precedido de concurso público, aprovado por 
deliberação da Câmara Municipal de Loures, 
tomada na sua 55ª Reunião Ordinária, 
realizada em 12 de fevereiro de 2020, que 
aprovou o início do procedimento de Concurso 
Público e respetivas peças do procedimento e 
a deliberação de adjudicação e de aprovação 
da minuta de contrato foi tomada pela Câmara 
Municipal de Loures na sua 60ª Reunião 
Ordinária, realizada em 22 de abril de 2020), 
também será o órgão competente para aplicar 
eventuais penalidades, até porque, por força 
da lei, considerando o valor do contrato em 
causa, não é possível delegação ou 
subdelegação de competências neste caso; 
 

E. Nos termos do artigo 302º, alínea d) do Código 
dos Contratos Públicos, constitui poder do 
contraente público a aplicação de penalidades, 
revestindo a decisão ou deliberação de 
aplicação de tais sanções, de acordo com o 
disposto no artigo 307º, n.º 2, alínea c) do 
mesmo diploma, a natureza de ato 
administrativo; 
 

F. De acordo com o disposto no artigo 308º, n.º 2 
do Código dos Contratos Públicos, a aplicação 
de sanções contratuais é precedida de 
audiência prévia do adjudicatário, a qual deve 
seguir o prazo mínimo de 10 dias (úteis) 
estabelecido para o efeito no artigo 122º do 
Código do Procedimento Administrativo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere aprovar, ao 
abrigo do disposto nos artigos 302º, alínea d), 
308º, nº2 e 329º, nº1 do Código dos Contratos 
Públicos e de acordo com o disposto nos artigos 
121º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo: 
 
1. O projeto de aplicação de penalidades 

contratuais, no âmbito do Contrato n.º 
104/2020 celebrado com a Uniself-Sociedade 
de Restaurantes Públicos e Privados, S.A., 

referente ao mês de outubro de 2021, nos 
moldes previstos na Informação nº 646/DE-
DASE/LM/PB, de 14 de dezembro de 2022, 
(E/172141/2022), que faz parte integrante da 
presente proposta; 
 

2. A notificação da adjudicatária, para efeitos de 
audiência prévia, do projeto de decisão de 
aplicação de penalidades contratuais. 

  
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880033//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  ÀÀ  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  AASSSSEEMMBBLLEEIIAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  
AAUUTTOORRIIZZAARR  OO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÁÁGGUUAASS  EE  
RREESSÍÍDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  AA  DDEELLIIBBEERRAARR  SSOOBBRREE  AA  
CCOONNCCEESSSSÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  FFIINNAANNCCEEIIRROO  AAOO  
CCEENNTTRROO  DDEE  CCUULLTTUURRAA  EE  DDEESSPPOORRTTOO  DDOO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS  ((CCCCDDMMLL)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. Nos termos da alínea v) do n.º 1 do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, é 
competência do órgão deliberativo dos 
município, sob proposta da Câmara Municipal, 
autorizar os conselhos de administração dos 
serviços municipalizados a deliberar sobre a 
concessão de apoio financeiro a instituições 
legalmente constituídas pelos seus 
funcionários, tendo por objeto o 
desenvolvimento das atividades culturais, 
recreativas e desportivas; 
 

B. De acordo com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 
50/2012, de 31 de agosto, dois ou mais 
municípios podem criar serviços 
intermunicipalizados, aplicando-se aos 
mesmos as regras previstas no Capítulo II 
daquele diploma legal, referente aos serviços 
municipalizados; 
 

C. Ao abrigo do disposto pelo Decreto-Lei n.º 
13/2011, de 25 de janeiro, é fixado como limite 
máximo de transferência a percentagem de 
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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; 
 

D. O somatório anual das remunerações dos 
trabalhadores dos SIMAR de Loures e 
Odivelas que são associados do Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures e, 
atendendo ao limite de 3,5%, com referência a 
outubro de 2022, é de €105.929,66 (cento e 
cinco mil novecentos e vinte e nove euros e 
sessenta e seis cêntimos);  
 

E. 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 
organizações previstas no artigo 4.º do 
Decreto-Lei n.º 13/2011, de 25 de janeiro;  
 

F. O Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas aprovou, na 
sua 27.ª reunião ordinária, realizada em 15 de 
dezembro de 2022, a proposta n.º 402/2022, e 
remeteu aos Municípios de Loures e Odivelas, 
para efeitos de autorização daquele Conselho 
de Administração a deliberar sobre a 
concessão de apoio financeiro ao Centro de 
Cultura e Desporto do Município de Loures;  

 
Tenho a honra de propor que: 
 
A Câmara Municipal de Loures delibere, ao abrigo 
e nos termos do disposto pela alínea v) do n.º 1 
do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 
12 de setembro, na sua atual redação, conjugada 
com o n.º 5 do artigo 8.º da Lei n.º 50/2012, de 31 
de agosto, submeter à aprovação da Assembleia 
Municipal de Loures a autorização ao Conselho 
de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas para conceder o 
apoio financeiro, ou outro, ao Centro de Cultura e 
Desporto do Município de Loures, até ao limite 
máximo de €105.929,66 (cento e cinco mil 
novecentos e vinte e nove euros e sessenta e 
seis cêntimos), para o ano de 2023.  
 
Loures, 15 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  

Esta deliberação carece de aprovação pela 
Assembleia Municipal 
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880044//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  DDOO  CCOONNSSEELLHHOO  DDEE  
AADDMMIINNIISSTTRRAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  SSEERRVVIIÇÇOOSS  
IINNTTEERRMMUUNNIICCIIPPAALLIIZZAADDOOSS  DDEE  ÀÀGGUUAASS  EE  
RREESSIIDDUUOOSS  DDOOSS  MMUUNNIICCÍÍPPIIOOSS  DDEE  LLOOUURREESS  EE  
OODDIIVVEELLAASS  ((SSIIMMAARR)),,  DDEE  1155  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  
22002222,,  CCOONNSSTTAANNTTEE  DDAA  PPRROOPPOOSSTTAA  NN..ºº  
441111//22002222,,  RREEFFEERREENNTTEE::  --  ÀÀ  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDAA  
DDEESSPPEESSAA;;  --  AA  DDEESSIIGGNNAAÇÇÃÃOO  DDOO  GGEESSTTOORR  DDOO  
CCOONNTTRRAATTOO;;  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  DDOO  PPRROOCCEEDDIIMMEENNTTOO  
AACCOORRDDOO--QQUUAADDRROO  ((AAQQ--EELLEE))  PPAARRAA  
FFOORRNNEECCIIMMEENNTTOO  DDEE  EENNEERRGGIIAA  EELLÉÉTTRRIICCAA  NNAASS  
TTIIPPOOLLOOGGIIAASS  BBTTEE  EE  MMTT,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  
SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A Câmara Municipal deliberou ratificar, na sua 

3.ª reunião extraordinária, realizada em 10 de 
agosto de 2022, nos termos da proposta de 
deliberação n.º 281/2022 aprovada na 19.ª 
reunião ordinária de 28 de julho de 2022 do 
Conselho de Administração dos Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos de 
Loures e Odivelas (SIMAR), a aprovação da 
adesão ao procedimento centralizado da 
ESPAP – Entidade de Serviços Partilhados da 
Administração Pública para a contratação do 
fornecimento de energia elétrica para os 
SIMAR em 2023, nos regimes de média 
tensão (MT) e baixa tensão especial (BTE), 
por um período de 1 ano, com início a 1 de 
janeiro e termo a 31 de dezembro de 2023; 
 

B. A participação no procedimento de 
contratação centralizada, a conduzir pela 
ESPAP, com indicação dos locais de consumo 
e respetivos valores estimados resultou num 
montante de €1.684.215,39 (um milhão 
seiscentos e oitenta e quatro mil e duzentos e 
quinze euros e trinta e nove cêntimos), 
acrescido do IVA à taxa legal em vigor;  
 

C. Os SIMAR declaram a inscrição da verba 
necessária, em cumprimento da exceção 
prevista pelo n.º 2 do artigo 61.º da Lei de 
Orçamento de Estado para 2022, aprovada 
pela Lei n.º 12/2022, de 27 de julho e 
mandataram a ESPAP, através de Contrato de 
Mandato Administrativo, para a realização do 
mencionado procedimento de fornecimento 
centralizado, ao abrigo do Acordo-Quadro 
para o fornecimento de eletricidade em regime 
de mercado livre para Portugal Continental” – 
procedimento PA02_2022_AQELE20; 
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D. Em 04/10/2022 foi rececionada pelos SIMAR 

uma comunicação da ESPAP (registo 
E/44843), informando que no âmbito dos 
trabalhos preparatórios para a abertura do 
procedimento centralizado de contratação de 
eletricidade para o ano de 2023, haviam 
constatado que o valor máximo contratual 
(s/IVA) que resultou das quantidades 
reportadas para a participação no 
procedimento não seria suficiente face aos 
preços praticados pelo mercado e fixados pelo 
Acordo Quadro de eletricidade, com a 
atualização dos preços para o 4.º trimestre de 
2022;  
 

E. Efetuado o cálculo para apuramento do 
montante contratual necessário, tendo em 
conta o aumento registado para o valor da 
energia no 4º trimestre de 2022, resultou um 
valor de 4.438.979,28 (quatro milhões 
quatrocentos e trinta e oito mil e novecentos e 
setenta e nove euros e vinte e oito cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor, tendo 
sido subscrita a respetiva declaração de 
inscrição de verba, recebida e validada pela 
ESPAP; 

F. Na sequência da tramitação conduzida pela 
ESPAP do referido procedimento do Acordo-
Quadro, verificaram-se os valores máximos 
para assunção dos encargos orçamentais e 
realização das despesas, tendo os mesmos 
sido publicados no Anexo à Resolução do 
Conselho de Ministros n.º 75.º-A/2022, de 9 de 
setembro, donde resultou para os SIMAR, 
para 2023, o valor máximo de €3.069.829,91 
(três milhões sessenta e nove mil oitocentos e 
vinte e nove euros e noventa e um cêntimos), 
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;  
 

G. Nos termos e para os efeitos do disposto pelo 
artigo 290.º-A do Código dos Contratos 
Públicos, na sua redação em vigor, conjugado 
com o determinado pelo Sr. Presidente do 
Conselho de Administração dos SIMAR em 26 
de fevereiro e exarado na Informação n.º 
I/3719/2018, foi proposta a designação da Sra. 
Chefe da Divisão de Apoio Logístico dos 
SIMAR, Eng.ª Fátima Mateus, como gestora 
do contrato;  
 

H. Atendendo à urgência em prosseguir a 
contratação e à necessidade de cumprimento 
dos prazos estabelecidos pela ESPAP, à data 
efetiva da necessidade da prestação do 
serviço e à impossibilidade de obtenção 
atempada das deliberações dos órgãos 
competentes por parte dos Municípios de 
Loures e de Odivelas, o Conselho de 
Administração dos SIMAR, na sua 27.ª reunião 

ordinária, de 15 de dezembro de 2022, 
aprovou, excecionalmente, através da 
proposta de deliberação n.º 411/2022, com 
posterior envio aos Municípios de Loures e de 
Odivelas para efeitos de ratificação a 
realização de despesa e da contratação 
identificada nos considerandos que 
antecedem, bem como a designação do gestor 
do contrato; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, nos termos da proposta 
de deliberação n.º 411/2022 e respetiva 
fundamentação, aprovada pelo Conselho de 
Administração dos SIMAR na sua 27.ª reunião 
ordinária, de 15 de dezembro de 2022, conjugada 
com o disposto pela alínea f) do n.º 1 do artigo 
33.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, com o disposto 
pelo n.º 1 do artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 
197/99, de 8 de junho, com o disposto pela alínea 
f) do n.º 1 do artigo 17.º do Regulamento de 
Organização dos Serviços Intermunicipalizados 
de Águas e Resíduos de Loures e Odivelas 
(SIMAR) e ainda com o disposto pelos n.ºs 1, 3 e 
5 do artigo 164.º do Código do Procedimento 
Administrativo (CPA), delibere ratificar a 
aprovação da deliberação excecional de 
realização de despesa a constar do contrato de 
4.438.979,28 (quatro milhões quatrocentos e 
trinta e oito mil e novecentos e setenta e nove 
euros e vinte e oito cêntimos), acrescido de IVA à 
taxa legal em vigor e da contratação identificada 
nos considerandos que antecedem, bem como a 
designação do gestor do contrato. 
 
Loures, 15 de dezembro 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  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  AAbbssttiivveerraamm--ssee  
aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880055//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  
HHUUMMAANNIITTÁÁRRIIAASS  DDEE  BBOOMMBBEEIIRROOSS  
VVOOLLUUNNTTÁÁRRIIOOSS  DDOO  CCOONNCCEELLHHOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A informação registada em webdoc sob o nº 

E/162268/2022 em anexo, informa sobre a 
colaboração das Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures 
em Eventos/Iniciativas Culturais, Desportivas, 
de Juventude e de Saúde; 

B. Os eventos /iniciativas suprarreferidos 
puderam ser realizados devido à alocação de 
meios humanos e materiais dos respetivos 
Corpos de Bombeiros para prevenção nos 
eventos e/ou iniciativas promovidas ou 
apoiadas pelo DCDJS. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do n. º 1 do artigo 33º anexo I da 
Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição de um apoio 
financeiro às Associações Humanitárias de 
Bombeiros Voluntários do Concelho de Loures, 
no valor total de 1635,00€ (mil seiscentos e trinta 
e cinco euros), nos termos previstos na 
informação nº E/162268/2022. 
 
Loures, 15 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
Extrato da Informação n.º 398/SMPC/PB 
(E/162268/2022) de 22.11.2022 
 
(…) 
 

QQUUAADDRROO  RREESSUUMMOO  
IIddeennttiiffiiccaaççããoo  ddaa  AAHHBBVV  SSuubbssííddiioo  

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  BBuucceellaass  

339900  €€  

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  FFaannhhõõeess  330000  €€ 

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  LLoouurreess  224400  €€ 

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  MMoossccaavviiddee  ee  PPoorrtteellaa  222255  €€ 

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  SSaaccaavvéémm  333300  €€ 

AAssssoocciiaaççããoo  HHuummaanniittáárriiaa  ddee  BBoommbbeeiirrooss  
VVoolluunnttáárriiooss  ddee  ZZaammbbuujjaall  115500  €€ 

TToottaall  11886600  €€  

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

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880066//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  AASSSSOOCCIIAAÇÇÕÕEESS  NNOO  ÂÂMMBBIITTOO  
DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  AAPPOOIIOO  
AAOO  AASSSSOOCCIIAATTIIVVIISSMMOO,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

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

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

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

D. O Regulamento de Apoio ao Movimento 
Associativo – RMAA (Cultura, Desporto, 
Recreio e Juventude), aprovado na 27ª 
reunião ordinária do executivo municipal de 5 
de dezembro de 2018 e na 2ª reunião da 1ª 
sessão extraordinária da Assembleia 
Municipal, em 24 de janeiro de 2019, entrou 
em vigor no dia 1 de março de 2019 (Diário da 
Republica, II Série, Aviso n.º 2728/2019 de 19 
de fevereiro); 

E. Com base na documentação rececionada, se 
verifica a existência de pedidos de apoio 
financeiro que, embora meritórios, por não se 
enquadrarem no âmbito material/ temporal ou 
máximo de valores permitidos pelos artigos 
que preveem a concessão de apoio financeiro 
no Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo, não foram considerados;  
 

F. Nos termos da informação registada em 
webdoc sob o número E/170629/2022, se 
considera pertinente a concessão de apoio 
financeiro às entidades indicadas; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I 
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da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, em conjugação com o previsto no 
artigo 29º do Regulamento Municipal de Apoio ao 
Associativismo (Cultura, Desporto, Recreio e 
Juventude), aprovar o apoio financeiro, às 
associações indicadas na informação registada 
com o webodc nº E/170629/2022, no valor total 
de 125.770,40€ (cento e vinte e cinco mil 
setecentos e setenta euros e quarenta cêntimos). 
 
Loures, 15 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Extrato da Informação 
nº 55/DE-DCDJS/AS, (E/170629/2022) de 
09.12.2022, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880077//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO  ÀÀSS  EENNTTIIDDAADDEESS  CCOONNCCEELLHHIIAASS  
PPEELLAA  SSUUAA  CCOOLLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  NNAA  RREEAALLIIZZAAÇÇÃÃOO  
DDAA  FFEESSTTAA  DDOO  VVIINNHHOO  EE  DDAASS  VVIINNDDIIMMAASS,,  EEMM  
22002222,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures assinalou, no ano de 

2022, em colaboração com diversas entidades 
da freguesia de Bucelas, a Festa do Vinho e 
das Vindimas, iniciativa de cariz tradicional e 
popular de referência nacional; 
 

B. O trabalho realizado pelo movimento 
associativo de Bucelas de recolha e pesquisa 
etnográfica e consequente dinamização nas 
suas redes sociais, veio ainda mais valorizar e 
promover esta festa de cariz tradicional;  
 

C. De acordo com o disposto na informação 
técnica nº E/158823/2022 foi proposta a 
atribuição de apoio financeiro às entidades 
que colaboraram na organização da Festa do 
Vinho e das Vindimas 2022. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do disposto na al. u) do nº 1 do artigo 33º 
do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 
na sua redação atual, aprovar: 
 

1. A atribuição de apoio financeiro, nos valores 
infra referidos, às entidades concelhias pela 
sua colaboração na Festa do Vinho e das 
Vindimas, em 2022, com base no disposto na 
informação registada em webdoc sob o nº 
E/158823/2022: 

 
− Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Bucelas, com o NIF 
501073523, no valor de 1.175,00€ (mil cento e 
setenta e cinco euros);  
 

− Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 
com o NIF 501140832, no valor de 1.725,00€ 
(mil setecentos e vinte e cinco euros); 
 

− Associação Recreativa, Cultural e Desportiva 
de Vila de Rei, com o NIF 501750240, no valor 
de 1.925,00€ (mil e novecentos e vinte e cinco 
euros); 
 

− Banda Recreativa de Bucelas, com o NIF 
501083138, no valor de 1.275,00€ (mil 
duzentos e setenta e cinco euros); 
 

− Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, 
com o NIF 502532050, no valor de 1.475,00€ 
(mil quatrocentos e setenta e cinco euros); 
 

− União Cultural Recreativa da Chamboeira, 
com o NIF 501236163, no valor de 1.475,00€ 
(mil quatrocentos e setenta e cinco euros); 
 

− Clube de Futebol “Os Bucelenses”, com o NIF 
501855521, no valor de 1.075,00€ (mil e 
setenta e cinco euros); 
 

− Casa do Povo de Bucelas, com o NIF 
500927359, no valor de 1.275,00€ (mil 
duzentos e setenta e cinco euros); 
 

− Núcleo Sportinguista de Bucelas, com o NIF 
506550796, no valor de 875,00€ (oitocentos e 
setenta e cinco euros); 
 

− Motoclube Cascata, com o NIF 516537946, no 
valor de 1.025,00€ (mil e vinte e cinco euros); 
 

− Associação Instituição de Apoio Social da 
Freguesia de Bucelas, com o NIF 502088672, 
no valor de 975,00€ (novecentos e setenta e 
cinco euros). 
 

2. A atribuição de apoio financeiro às 
associações abaixo identificadas, como 
comparticipação em despesas com a 
organização do desfile: 

 
− Grupo Musical e Recreativo da Bemposta, 

com o NIF 501140832, no valor de 400,00€ 
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(quatrocentos euros) pela despesa com o 
aluguer de uma junta de bois, que participou 
no desfile; 
 

− Centro de Cultura e Desporto de Vila Nova, 
com o NIF 502532050, no valor de 800,00€ 
(oitocentos euros), pela despesa com o 
aluguer de duas juntas de bois, que 
participaram no desfile. 

 
Loures, 15 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880088//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  
JJAANNEELLAA  VVEENNCCEEDDOORRAA,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Associação Janela Vencedora, solicitou a 

cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 8 
de outubro de 2022, para a realização de café-
concerto, em família; 
 

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

C. A respetiva utilização teve a duração total de 
vinte e quatro horas (das quais, vinte e duas 
foram referentes a montagem e desmontagem 
de equipamentos e duas para a realização da 
iniciativa), nos termos da informação registada 
sob o webdoc nº E/110675/2022, 
correspondendo a um valor a pagamento de 
173,11€ (cento e setenta e três euros e onze 
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 
Associação Janela Vencedora, no valor de 
173,11€ (cento e setenta e três euros e onze 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor.   
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 

 
A Vice-Presidente 

 
(…) 

  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  880099//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  FFEEDDEERRAAÇÇÃÃOO  
PPOORRTTUUGGUUEESSAA  DDEE  CCOORRFFEEBBOOLL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
 
Considerando que: 
 
A. A Federação Portuguesa de Corfebol, solicitou 

a cedência do Pavilhão Paz e Amizade, nos 
dias 21 e 28 de junho de 2022, para a 
realização de treinos; 
 

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento, por hora, de 27,16 € 
(vinte e sete euros e dezasseis cêntimos) para 
a realização de treinos por parte de 
Federações, sem IVA incluído;  
 

C. A respetiva utilização teve a duração de quatro 
horas, nos termos da informação registada sob 
o webdoc nº E/77162/2022, correspondendo a 
um valor a pagamento total de 133,63€ (cento 
e trinta e três euros e sessenta e três 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 
 

D. A entidade requereu a isenção de pagamento 
pela utilização acima indicada, no documento 
registado em webdoc sob o nº E/159296/2022. 

 
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 
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sua redação atual, aprovar a isenção do 
pagamento pela respetiva utilização, à Federação 
Portuguesa de Corfebol, no valor de 133,63€ 
(cento e trinta e três euros e sessenta e três 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em vigor.  
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881100//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  GGEENNEERRAALL  HHUUMMBBEERRTTOO  
DDEELLGGAADDOO  AAOO  CCLLUUBBEE  DDEE  KKAARRAATTÉÉ  DDEE  
LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Clube de Karaté de Loures, entidade 

equiparada a pessoa coletiva, com o NIF 
901822175, solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas 
General Humberto Delgado, no dia 4 de junho 
de 2022, entre as 9h00 e as 18h00, para a 
realização de Estágio Técnico de 
Encerramento de Época; 
 

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado prevê o pagamento, por hora, isento 
de IVA, de 11,90€ (onze euros e noventa 
cêntimos); 
 

C. A ocupação teve a duração total de nove 
horas, sendo o valor total a pagamento de 
107,10 € (cento e sete euros e dez cêntimos), 
isento de IVA; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas General Humberto 
Delgado, ao Clube de Karaté de Loures, no valor 

total de 107,10 € (cento e sete euros e dez 
cêntimos), isento de IVA. 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881111//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  CCOONNTTRRAATTOO--PPRROOGGRRAAMMAA  
AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  AA  FFÁÁBBRRIICCAA  DDAA  IIGGRREEJJAA  DDEE  SSÃÃOO  
SSAATTUURRNNIINNOO  DDEE  FFAANNHHÕÕEESS,,  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 Município tem também atribuições no 
âmbito do património, nomeadamente a 
constituição de parceiras para a recuperação 
do património cultural do Município; 
 

C. A FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO 
SATURNINO DE FANHÕES realizou com 
caráter de urgência obras de reparação do 
telhado da Capela de Montachique, o qual se 
encontrava em avançado estado de 
degradação; 
 

D. As obras de reparação do telhado da Capela 
de Montachique foram fundamentais para 
garantir as condições necessárias para as 
suas habituais práticas religiosas, para a 
segurança do espaço de culto da comunidade 
local e salvaguarda do património do edifício;   
 

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; 
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F. Foi solicitado apoio financeiro à Câmara 
Municipal por parte da FÁBRICA DA IGREJA 
DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES para 
apoio financeiro às obras realizadas com um 
custo total de 3.380,00€ (três mil trezentos e 
oitenta euros).  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, delibere, ao 
abrigo das alíneas o) e t) do n.º 1 do artigo 33.º, 
do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
aprovar o Contrato-Programa que se anexa, a 
celebrar entre o MUNICÍPIO DE LOURES e a 
FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE 
FANHÕES, e cujo objeto é a atribuição de apoio 
financeiro para a exclusiva comparticipação das 
obras de reparação do telhado da Capela de 
Montachique, no montante global de 3.380 € 
(Três mil trezentos e oitenta euros). 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Contrato-Programa 
entre o Município de Loures e a Fábrica da Igreja 
de São Saturnino de Fanhões, está 
disponibilizado em Anexo nas páginas finais da 
presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881122//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AACCEEIITTAAÇÇÃÃOO,,  AA  
BBEENNEEFFÍÍCCIIOO  DDEE  IINNVVEENNTTÁÁRRIIOO,,  DDAA  DDOOAAÇÇÃÃOO  DDEE  
22  ((DDOOIISS))  LLIIVVRROOSS  PPAARRAA  IINNTTEEGGRRAARREEMM  OO  
AACCEERRVVOO  BBIIBBLLIIOOGGRRÁÁFFIICCOO  DDAA  BBIIBBLLIIOOTTEECCAA  
DDAA  AACCAADDEEMMIIAA  DDOOSS  SSAABBEERREESS  --  PPOOLLOO  DDEE  
SSAACCAAVVÉÉMM,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. Os Municípios têm atribuições nos domínios 

do Património e da Cultura (alínea e), nº 2 do 
artigo 23º do anexo I da Lei nº 75/3013, de 12 
de setembro - na sua redação atual, 
incumbindo-lhes o conhecimento, estudo, 
proteção, valorização e divulgação do 
património cultural (nº 3 do artigo 3º da Lei nº 
107/2001, de 8 de setembro); 
 

B. Foi manifestada vontade, pelo Sr. João de 
Campos Pires Antunes, de doação ao 
Município de dois livros de sua autoria, abaixo 

identificados, para integrarem o acervo da 
Academia dos Saberes, na biblioteca do polo 
de Sacavém, podendo ser consultado ou 
requisitado pelos alunos da universidade 
sénior da Câmara Municipal de Loures: 

 
B1: Tradição e Paisagem, Penha Garcia. 1ª 
Edição, Montagem, Impressão e Acabamento: 
SMI, LDA,; outubro de 2021; Valor: 10€ 
 
B2: Sacavém: Passagem de muitos destinos. 1ª 
Edição; Montagem, impressão e Acabamentos: 
SMI, LDA., março 2022; Valor: 10€  
 
C. É competência da Câmara Municipal aceitar 

doações, legados e heranças a benefício de 
inventário, sendo a Academia dos Saberes de 
parecer favorável à incorporação dos referidos 
livros no seu acervo. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no artigo 33.º, n.º 1, alínea j), da Lei n.º 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar a aceitação, a benefício de 
inventário, da doação de dois livros supra 
identificados e caracterizados em informação 
anexa, cujo valor unitário é de 10€. 
 
Loures, 14 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881133//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  OO  RREELLAATTÓÓRRIIOO  FFIINNAALL  EE  
IINNEERREENNTTEE  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO::  --  AA  MMIINNUUTTAA  DDEE  
CCOONNTTRRAATTOO;;  AAQQUUIISSIIÇÇÃÃOO  DDEE  SSEERRVVIIÇÇOOSS  DDEE  
““EELLAABBOORRAAÇÇÃÃOO  DDOO  PPRROOJJEETTOO  DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO  
DDOO  CCOONNJJUUNNTTOO  HHAABBIITTAACCIIOONNAALL  DDOO  GGAALLEEÃÃOO””  
((PPRROOCCºº  NN..ºº  5566885577//DDCCAA//22002222)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Na sequência da deliberação de aprovação da 

proposta n.º 582/2022, tomada na 23.ª 
Reunião Ordinária da Câmara Municipal, 
datada de 31 de agosto de 2022, foi lançado o 
procedimento aquisitivo do tipo concurso 
público, com publicitação no Jornal Oficial da 
União Europeia (JOUE), procedimento esse 
desenvolvido sob o número de processo 
56857/DCA/2022, visando a celebração de 
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contrato para aquisição de serviços de 
“Elaboração do projeto de execução do 
Conjunto Habitacional do Galeão”; 
 

B. Tendo decorrido o prazo para a apresentação 
de propostas, o júri do procedimento elaborou 
o Relatório Preliminar com análise, avaliação e 
ordenação das propostas apresentadas pelos 
concorrentes, tendo-o submetido a audiência 
prévia com concessão de prazo que também 
já decorreu, não tendo sido apresentadas 
quaisquer observações por parte dos 
concorrentes; 
 

C. Entretanto, o júri elaborou o Relatório Final 
(que se anexa sob o n.º 1), relatório esse que 
conclui pela ordenação em 1.º lugar, da 
proposta da concorrente Matéria - Atelier de 
Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda., 
pelo preço global de €97.500,00 (noventa e 
sete mil e quinhentos euros), a que acrescerá 
o IVA à taxa legal em vigor;   
 

D. Cabe, agora, submeter à Câmara Municipal de 
Loures, órgão competente para a decisão de 
contratar, o referido Relatório Final para 
efeitos de aprovação do mesmo com a 
inerente aprovação da adjudicação da 
proposta da concorrente Matéria - Atelier de 
Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda., 
pelo referido preço global de €97.500,00 
(noventa e sete mil e quinhentos euros);  
 

E. Adjudicada que seja a proposta apresentada 
pela concorrente Matéria - Atelier de 
Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, Lda., 
mostra-se necessária a aprovação, por parte 
da Câmara Municipal, do respetivo projeto de 
minuta do contrato a celebrar (que se anexa 
sob o n.º 2);  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures, no âmbito do 
concurso público, desenvolvido sob o n.º de 
processo 56857/DCA/2022, tendente à 
celebração de contrato para aquisição de serviços 
de “Elaboração do projeto de execução do 
Conjunto Habitacional do Galeão”, delibere, 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 n.º 1, 76.º n.º 1, 
98.º n.º 1 e 148.º n.º 4, do Código dos Contratos 
Públicos (na sua versão atual), aprovar:  
 
1. O Relatório Final, com a inerente aprovação 

da adjudicação da proposta ordenada em 
primeiro lugar, no caso a proposta 
apresentada pela concorrente Matéria - Atelier 
de Arquitectura e Engenharia, Unipessoal, 

Lda., com o preço global proposto no 
montante de €97.500,00 (noventa e sete mil e 
quinhentos 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 Matéria - 
Atelier de Arquitectura e Engenharia, 
Unipessoal, Lda. 

 
(…) 
 
Loures, 12 de dezembro de 2022 
                                              

O Vereador da Câmara Municipal 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: O Projeto de Minuta do 
Contrato a celebrar entre o Município de Loures e 
a Matéria – Atelier de Arquitectura e Engenharia, 
Unipessoal, Lda., está disponibilizado em Anexo 
nas páginas finais da presente edição. 
 
 
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881144//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  77  ((SSEETTEE))  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  
((PPRROOCC..ºº..  NNºº  7722..550055//UURRBB__LL__EE  ––  IIMMOOJJAANNEELLAA  --  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS,,  SS..AA..)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Imojanela – Investimentos Imobiliários, S.A., 

requereu licença administrativa de obras de 
demolição e nova edificação para turismo – 
hotel com 25 quartos, sita na Rua Francisco 
Marques Beato n.º 14, em Moscavide na 
União das Freguesias de Moscavide e da 
Portela; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 7 (sete) lugares de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. Conforme mencionado na informação técnica 
com o registo n.º E/166814/2022, é 
tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
lugares de estacionamento, face à malha 
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urbana consolidada onde se insere, à exígua 
área de intervenção e à natureza do uso 
pretendido, não se antevendo soluções 
alternativas para o cumprimento da dotação 
de estacionamento. Considerou-se ainda, a 
proximidade de meios alternativos de 
transporte coletivo (metro, comboio e 
autocarros); 
 

D. A União das Freguesias de Moscavide e da 
Portela deu parecer favorável, através do 
documento BU/112132/2022; 
 

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

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sr. Diretor do DGRU, expressos 
na informação n.º 552/22/DGU/JC é aplicável 
a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto no artigo 33.º 
do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 7 (sete) lugares de estacionamento, 
para resposta ao pedido de legalização de obras 
de edificação no prédio sito na Rua Francisco 
Marques Beato n.º 14, Moscavide, formulado por 
Imojanela – Investimentos Imobiliários, S.A., no 
âmbito do processo n.º 72505/URB_L_E. 
 
Loures, 9 de dezembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881155//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  55  ((CCIINNCCOO))  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  
((PPRROOCC..ºº..  NNºº  7711..113377//UURRBB__LL__EE//22002211  ––  JJÚÚLLIIOO  DDAA  
CCOONNCCEEIIÇÇÃÃOO  CCOOEELLHHOO  --  RREESSTTAAUURRAANNTTEE  AA  
HHOORRTTAA)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  
NNUUNNOO  DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 

A. Júlio da Conceição Coelho – Restaurante A 
Horta, requereu licença administrativa de 
obras de edificação, sita na Rua da República, 
66 em Loures, na freguesia de Loures; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 7 (sete) lugares de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM, encontrando-se 
prevista, na nova construção, apenas 2 (dois) 
lugares; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
mais lugares de estacionamento, face à malha 
urbana antiga e consolidada onde se insere, 
muito exígua, bem como à configuração e 
dimensões do prédio, conforme justificações 
expressas no documento BU/140102/2022. 
Assim, não se anteveem soluções alternativas 
para o cumprimento da dotação de 
estacionamento; 
 

D. A Junta de Freguesia de Loures deu parecer 
favorável, através do documento E/9534/2022; 
 

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

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sr. Diretor do DGRU, expressos 
na informação n.º 785/DGRU/DGU/AG é 
aplicável a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto no n.º 6 do 
artigo 33.º do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 5 (cinco) lugares de 
estacionamento, para resposta ao pedido de 
legalização de obras de edificação no prédio sito 
na Rua da República, 66, Loures, formulado por 
Júlio da Conceição Coelho – Restaurante A 
Horta, no âmbito do processo n.º 
71137/URB_L_E/2021. 
 
Loures, 12 de dezembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881166//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  77  ((SSEETTEE))  LLUUGGAARREESS  DDEE  
EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  DDOO  
RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU  
((PPRROOCC..ºº..  NNºº  7722..222200//UURRBB__LL__EE  ––  MMÉÉTTOODDOO  
AAVVUULLSSOO,,  UUNNIIPPEESSSSOOAALL,,  LLDDAA))  
  
Considerando que: 
 
A. Método Avulso, Unipessoal, Lda., requereu 

licença administrativa de obras de edificação, 
sita na Rua D. Afonso Henriques, n.º 28, 30 e 
32, em Santa Iria de Azóia na União das 
Freguesias de Santa Iria de Azóia, São João 
da Talha e Bobadela; 
 

B. De acordo com os critérios de 
dimensionamento de lugares de 
parqueamento, a construção pretendida 
implicaria a criação de 7 (sete) lugares de 
estacionamento em cumprimento do disposto 
no anexo IV do RPDM; 
 

C. É tecnicamente impossível dotar o imóvel de 
lugares de estacionamento, face à malha 
urbana antiga e consolidada onde se insere, 
muito exígua. Por outro lado, o espaço urbano 
fronteiro é uma alameda pedonal, ficando 
assim sem acesso direto a via, que permita o 
acesso a automóveis. Assim, não se anteveem 
soluções alternativas para o cumprimento da 
dotação de estacionamento; 
 

D. A União das Freguesias de Santa Iria de 
Azóia, São João da Talha e Bobadela deu 
parecer favorável, através do documento 
E/106021/2022; 
 

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

F. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sr. Diretor do DGRU, expressos 
na informação n.º 539/22/DGU/JC é aplicável 
a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto no artigo 33.º 
do RMEU, aprovar: 
 
A isenção de 7 (sete) lugares de estacionamento, 
para resposta ao pedido de legalização de obras 
de edificação no prédio sito na Rua Dom Afonso 

Henriques, n.º 28, 30 e 32, Santa Iria de Azóia, 
formulado por Método Avulso, Unipessoal, Lda., 
no âmbito do processo n.º 72220/URB_L_E. 
 
Loures, 7 de dezembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881177//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::  --  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
CCUUMMPPRRIIMMEENNTTOO  DDEE  1188  ((DDEEZZOOIITTOO))  LLUUGGAARREESS  
DDEE  EESSTTAACCIIOONNAAMMEENNTTOO,,  EEXXIIGGÍÍVVEELL  PPOORR  VVIIAA  
DDOO  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  DDOO  PPDDMM  EE  DDOO  RRMMEEUU::  --  AA  
PPRREESSTTAAÇÇÃÃOO  DDEE  CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO  EEMM  
EESSPPÉÉCCIIEE  PPEELLAA  NNÃÃOO  CCEEDDÊÊNNCCIIAA  DDAASS  ÁÁRREEAASS  
DDEE  EESSPPAAÇÇOOSS  VVEERRDDEESS  EE  EEQQUUIIPPAAMMEENNTTOOSS  DDEE  
UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  CCOOLLEETTIIVVAA  ((PPRROOCC..ºº  NNºº  
6688..661188//UURRBB__LL__EE//  ––  IIMMOOCCOONNTTOORRNNOOSS  ––  
IINNVVEESSTTIIMMEENNTTOOSS  IIMMOOBBIILLIIÁÁRRIIOOSS  SS..AA..)),,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  NNUUNNOO  
DDIIAASS  
  
Considerando que: 
 
A. Imocontornos-Investimentos Imobiliários S.A., 

requereu licença administrativa de obras de 
demolição e de edificação, sita na Avenida 
Salgado Zenha, n.º 19 em Santo António dos 
Cavaleiros, na União das freguesias de Santo 
António dos Cavaleiros e Frielas; 
 

B. Com vista ao cumprimento do disposto no 
anexo IV do RPDM, a construção pretendida 
implicaria a criação de 87 (oitenta e sete) 
lugares de estacionamento, acrescidos de dois 
lugares supletivos para pessoas de mobilidade 
condicionada. Regista-se um deficit de 18 
(dezoito) lugares de estacionamento que, de 
acordo com a informação técnica com o 
registo E/42836/2022 e respetivos despachos, 
se poderão dispensar, nos termos da alínea c) 
do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU; 
 

C. De acordo com os artigos 43.º e 44.º do RJUE 
é devida a cedência, ou respetiva 
compensação em numerário ou espécie, para 
espaços verdes e de utilização coletiva 
(1453,10 m2) e para equipamentos de 
utilização coletiva e infraestruturas viárias 
(1816,37m2); 
 

D. É proposta prestação de compensação em 
espécie por não cedência das áreas de 
espaços verdes e equipamentos de utilização 
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coletiva, conforme referido na informação com 
o registo E/42836/2022, neste caso 
95071/115552 avos do prédio rústico 
denominado “Carneiro” ou “Carreiro”, sito em 
limites das Duas Portas, Pirescoxe, descrito na 
2.ª Conservatória do Registo Predial de 
Loures, sob o n.º 391, da Freguesia de Santa 
Iria de Azóia, e inscrito na matriz Rústica sob o 
artigo 17 da secção B da referida Freguesia de 
Santa Iria de Azóia. Esta parcela insere-se na 
Unidade de Gestão Territorial n.º 9 da AUGI 
da Portela da Azóia; 
 

E. A União das Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas deu parecer favorável, 
através do documento E/33364/2022; 
 

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

G. Pela informação dos serviços municipais e o 
despacho da Sr. Diretor do DGRU, expressos 
na informação n.º 172/22/DGU/JC é aplicável 
a exceção de isenção de dotação de 
estacionamento; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 3 do artigo 150.º do Regulamento 
do PDM, conjugado com o disposto na alínea c) 
do n.º 1 do artigo 33.º do RMEU bem como, ao 
abrigo do art.º 44.º do RJUE, aprovar: 
 
• A isenção de 18 (dezoito) lugares de 
estacionamento, 
  
para resposta ao pedido de legalização de obras 
de edificação no prédio sito na Avenida Salgado 
Zenha, n.º 19, Santo António dos Cavaleiros, 
formulado por Imocontornos Imobiliários S.A., no 
âmbito do processo n.º 68618/URB_L_E. 
 
Loures, 13 de dezembro 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  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottaarraamm  
ccoonnttrraa  aa  SSeennhhoorraa  VVeerreeaaddoorraa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  
DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa))  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  881188//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  AACCOORRDDOO  DDEE  
CCOOOOPPEERRAAÇÇÃÃOO  AA  CCEELLEEBBRRAARR  EENNTTRREE  OO  
MMUUNNIICCÍÍPPIIOO  DDEE  LLOOUURREESS,,  AA  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  
CCIIÊÊNNCCIIAASS  SSOOCCIIAAIISS  EE  HHUUMMAANNAASS  DDAA  
UUNNIIVVEERRSSIIDDAADDEE  NNOOVVAA  DDEE  LLIISSBBOOAA  EE  AA  
IIRRMMAANNDDAADDEE  DDAA  SSAANNTTAA  CCAASSAA  DDAA  
MMIISSEERRIICCÓÓRRDDIIAA  DDEE  LLOOUURREESS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  VVEERREEAADDOORR  VVAASSCCOO  TTOOUUGGUUIINNHHAA  
  
Considerando que: 
 
A. Ao Município de Loures incumbem, entre 

outras, atribuições e competências no domínio 
da educação e cultura, nomeadamente, no 
que concerne ao apoio a atividades com 
interesse para a população;  
 

B. A Faculdade de Ciências Sociais e Humanas 
da Universidade de Lisboa e a Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Loures, são 
entidades de reconhecido mérito na 
prossecução do objetivo de salvaguarda do 
património cultural e artístico, material e 
imaterial e promoção da educação. 
 

C. A elaboração de um acordo de âmbito geral e 
respetivas adendas entre estas três entidades 
permitirá o desenvolvimento das políticas de 
educação e intervenção social existentes, no 
âmbito da promoção e salvaguarda do 
património local. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo da 
al. u) do nº 1 do artigo 33º do anexo I da Lei nº 
75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 
atual, aprovar o acordo de Cooperação a 
estabelecer entre o Município de Loures, a 
Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa e a Irmandade da 
Santa Casa da Misericórdia de Loures e adenda, 
cujas minutas se anexam e fazem parte 
integrante da presente proposta. 
 
Loures, 13 de dezembro de 2022 
 

O Vereador 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
NOTA DA REDAÇÃO: As Minutas do Acordo de 
Cooperação e da Adenda a celebrar entre o 
Município de Loures, a Faculdade de Ciências 
Sociais e Humanas da Universidade Nova de 
Lisboa e a Irmandade da Santa Casa da 
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Misericórdia de Loures, estão disponibilizadas em 
Anexo nas páginas finais da presente edição. 
  
  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
  

DESPACHO N.º 589/2022 
 

de 8 de dezembro de 2022 
 

PLANO MUNICIPAL DE EMERGÊNCIA E 
PROTEÇÃO CIVIL DE LOURES 

  
Considerando que: 
 
a) Desde as 22 horas do dia 7 de dezembro de 

2022, ocorreu um período de precipitação 
intensa, com um pico de precipitação pelas 23 
horas de cerca de 39 mm; 
 

b) Tais ocorrências provocaram uma situação de 
verdadeira catástrofe, com várias situações de 
inundação grave, da qual resultaram danos 
elevados para a população e bens, 
nomeadamente obrigaram a evacuação de 
população de casas e ruas inundadas, 
derrocadas com obstrução de estradas, entre 
outros pelo que se que justifica a adoção 
imediata de medidas excecionais de 
prevenção, planeamento e informação; 
 

c) Nesta situação prevê o Plano Municipal de 
Emergência de Proteção Civil de Loures que o 
mesmo deve ser ativado de imediato.  

 
Assim: 
 
Sendo competência do Presidente da Câmara, 
nos termos do n.º 3 do artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 
44/2019, de 1 de abril, ativar e desativar o Plano 
Municipal de Emergência de Proteção Civil e 
Atendendo à urgência da situação não foi 
possível proceder à consulta da comissão 
Municipal, determino: 
 
1. Manter ativo o Plano Municipal de Proteção 

Civil de Loures, a partir das 22 horas do dia 7 
de dezembro de 2022, por tempo 
indeterminado, para a totalidade do concelho 
de Loures, até que estejam resolvidas todas 
as situações decorrentes do fenómeno 
meteorológico grave; 
 

2. Que do presente despacho seja dado 
conhecimento público através dos meios de 
divulgação próprios do município, ao 
Comando Distrital de Operações de Socorro 
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de Lisboa e aos municípios adjacentes ao 
concelho de Loures. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(…) 

  
  
  

DESPACHO N.º 590/2022 
 

de 9 de dezembro de 2022 
 

(registo E/170428/2022, de 9 de dezembro de 2022) 
 

GRUPO DE TRABALHO – CHEIAS DE 
DEZEMBRO 2022 

  
Considerando que: 
 
A. O Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC) 

tem como missão definir, executar e coordenar 
a Política Municipal de Proteção Civil, com a 
finalidade de prevenir riscos coletivos 
inerentes a situações de acidente grave ou 
catástrofe, de atenuar os seus efeitos e 
proteger e socorrer as pessoas e bens; 
 

B. Compete ainda ao SMPC, designadamente: 
 

a. Prevenir os riscos coletivos e a ocorrência de 
acidente grave ou catástrofe deles resultantes; 
 

b. Atenuar, no Concelho, os riscos coletivos e 
limitar os seus efeitos no caso das ocorrências 
descritas na alínea anterior; 
 

c. Socorrer e assistir, no território municipal, as 
pessoas e outros seres vivos em perigo e 
proteger bens e valores culturais, ambientais e 
de elevado interesse público; 
 

d. Apoiar a reposição da normalidade da vida 
das pessoas nas áreas do Concelho afetadas 
por acidente grave ou catástrofe. 

 
C. Incumbe à Divisão de Atendimento ao Público 

(DAP) do Departamento de Marca, 
Atendimento e Comunicação (DMAC), 
colaborar com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil na prossecução das suas 
competências, em específico nos domínios da 
sensibilização e informação pública; 
 

D. Compete à Divisão de Serviços Públicos 
Ambientais (DSPA) do Departamento de 
Ambiente (DA), garantir o apoio técnico e 
intervenções necessárias em situações de 

acidente grave, catástrofe ou quando a 
ocorrência assim o justifique, em estreita 
articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

E. É competência específica da Divisão de 
Gestão de Transportes (DGT) do 
Departamento de Logística, Transportes e 
Oficinas (DLTO) operacionalizar e aprovisionar 
viaturas, máquinas e outros equipamentos 
mecânicos da frota municipal, para a 
realização de intervençoes necessárias em 
situações de acidente grave, catástrofe ou 
quando a ocorrência assim o justifique, em 
estreita articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

F. Compete à Divisão de Saúde (DS), do 
Departamento de Cultura, Desporto, 
Juventude e Saúde (DCDJS), articular com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil a resposta 
de emergência de saúde pública a situações 
de crises pandémicas ou a intervenção 
necessária em contextos que o justifiquem; 
 

G. Cabe ao Departamento de Igualdade e 
Desenvolvimento Social (DIDS) colaborar com 
o Serviço Municipal de Proteção Civil de 
Loures no apoio às Pessoas em situação de 
emergência ou vulnerabilidade social, 
assegurando a aplicação de medidas e 
políticas de intervenção junto desta população; 
 

H. Incumbe ao Departamento de Gestão e 
Reconversão Urbanística (DGRU), garantir o 
apoio técnico e intervenções necessárias em 
situações de acidente grave, catástrofe ou 
quando a ocorrência assim o justifique, em 
estreita articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil  
 

I. É ainda competência do Departamento de 
Obras Municipais (DOM) garantir o apoio 
técnico e intervenções necessárias em 
situações de acidente grave, catástrofe ou 
quando a ocorrência assim o justifique, em 
estreita articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

J. Compete também à Divisão de Promoção e 
Gestão da Habitação (DPGH) do 
Departamento de Habitação (DH), coordenar 
as ações de realojamento transitório ou 
definitivo, decorrentes de situações de 
emergência social, de intervenções de 
requalificação urbana, ou realojamento pontual 
de situações emergência, em articulação com 
o Serviço Municipal de Proteção Civil e outras 
entidades, em particular da Administração 
Central, bem como articular com o Serviço 
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Municipal de Proteção Civil a instalação e 
gestão de Zonas de Concentração e Apoio à 
População em caso de acidente grave ou 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique; 
 

K. Compete ao Serviço da Polícia Municipal de 
Loures (SPML) integrar na iminência ou em 
situação de acidente grave, catástrofe, crise 
ou de calamidade pública, o Serviço Municipal 
de Proteção Civil; 
 

L. É competência da Divisão de Bem-Estar 
Animal (DBA) do Serviço de Veterinário 
Municipal (SVM), garantir o apoio técnico e 
intervenções necessárias, em situações de 
acidente grave, catástrofe ou quando a 
ocorrência assim o justifique, sempre que 
estejam envolvidos animais, em estreita 
articulação com o Serviço Municipal de 
Proteção Civil; 
 

M. Constitui missão da Divisão de Economia e 
Inovação (DEI), promover a competitividade do 
Concelho de Loures e a qualificação do 
respetivo tecido empresarial, visando o reforço 
do crescimento económico, da inovação e o 
incentivo a Iniciativas empreendedoras; 
 

N. Na noite de 7 para 8 de dezembro, o Município 
de Loures, atenta a sua orografia, foi 
particularmente afetado por um período de 
precipitação intensa, com um pico pelas 23h00 
do dia 7 de dezembro (cerca de 39mm), em 
resultado qual, em escassas horas, ocorreram 
inundações em todas as freguesias do 
concelho, condicionando a circulação 
automóvel e provocando prejuízos avultados 
em lojas, restaurantes, armazéns, edifícios de 
habitação, viaturas e máquinas agrícolas, 
entre outros, que ainda não foi possível 
contabilizar na sua totalidade; 
 

O. As previsões para os próximos dias antecipam 
o agravamento das situações já verificadas, 
com a emissão pelo IPMA do Aviso Laranja - 
precipitação - para o distrito de Lisboa, tendo 
como efeitos expectáveis os que já se 
verificaram, de acordo com a Autoridade 
Nacional de Emergência e Proteção Civil 
(ANEPC), donde decorre a elevada 
probabilidade de agravamento das condições 
com o consequente aumento das situações já 
verificadas; 
 

P. Atenta a catástrofe ocorrida, é essencial a 
constituição de um grupo de trabalho que, 
conjuntamente, defina proponha e implemente 
as ações que concorrem para a concretização 
das competências supra identificadas, ao 

abrigo do disposto pela Lei n. 0 65/2007, de 12 
de novembro, com as últimas alterações 
introduzidas pelo Decreto-Lei n. 0 44/2019, de 
OI de abril e ainda ao abrigo do disposto pelo 
Plano Municipal de Emergência de Proteção 
Civil de Loures em vigor e, sobretudo, que 
concretize a prevenção, reação ou reposição 
da normalidade das condições de vida na área 
atingida; 
 

Q. A racionalização de recursos implícita à 
eficácia e eficiência dos serviços públicos 
impõe a determinação das unidades orgânicas 
a participar no mesmo, tendo em conta as 
competências atribuídas a cada uma das 
unidades orgânicas pelo Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS); 

 
Determino: 
 
1. A constituição do Grupo de Trabalho para a 

gestão da situação de catástrofe identificada, 
com vista, designadamente à: 
 

a. Avaliação e caraterização dos riscos, danos e 
impactos da intempérie e respetivos efeitos em 
pessoas e bens, 
 

b. Implementação urgente de uma estratégia de 
comunicação e atendimento às vítimas da 
catástrofe identificada, nomeadamente através 
do atendimento telefónico através de uma 
linha exclusiva para o efeito; 
 

c. Implementação dos mecanismos de proteção 
civil previstos pelo Plano de Emergência 
Municipal de Proteção Civil; 
 

d. Conceção de estratégia de atuação integrada, 
em consonância com a evolução da situação e 
com a possibilidade de acionamento de 
mecanismos previstos ao abrigo da Lei de 
Bases da Proteção Civil ou de legislação 
aplicável; 
 

2. Que o Grupo de Trabalho integrará elementos 
das seguintes unidades orgânicas: 
 

a. Serviço Municipal de Proteção Civil (SMPC); 
b. Departamento de Marca, Atendimento e 

Comunicação (DMAC); 
 

c. Departamento de Administração Geral (DAG); 
 

d. Departamento de Ambiente (DA); 
 

e. Departamento de Logística, Transportes e 
Oficinas (DLTO); 
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f. Direção Municipal de Coesão Civil (DMCS); 
 

g. Departamento de Cultura, Desporto, 
Juventude e Saúde (DCDJS); 
 

h. Departamento de Igualdade e 
Desenvolvimento Social (DIDS);  
 

i. Departamento de Gestão e Reconversão 
Urbanística (DGRU); 
 

j. Departamento de Obras Municipais (DOM); 
 

k. Divisão de Promoção e Gestão da Habitação 
(DPGH); 
 

l. Serviço da Polícia Municipal de Loures 
(SPML); 
 

m. Serviço de Veterinário Municipal (SVM); 
 

n. Divisão de Economia e Inovação (DEI); 
 

o. Serviços Intermunicipalizados de Aguas e 
Resíduos dos municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR). 
 

3. Que a coordenação do Grupo de Trabalho 
caberá ao Coordenador Municipal de Proteção 
Civil, Pedro Barbosa. 
 

4. Que os serviços acima identificados deverão 
indicar, até ao próximo dia 11 de dezembro, os 
respetivos representantes no Grupo de 
Trabalho, de acordo com o âmbito de 
competências de cada uma das unidades 
orgânicas, através do email smpc@cm-
loures.pt; 
 

5. Que a primeira reunião do Grupo de Trabalho 
será realizada no dia 12 de dezembro de 
2022, pelas 10 horas, no Salão Nobre dos 
Paços do Concelho. 

 
O Presidente da Câmara 

 
(…) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 598/2022 
 

de 19 de dezembro de 2022 
 

(registo E/175422/2022, de 19 de dezembro de 2022) 
 

TOLERÂNCIA DE PONTO – NATAL 2022 
  
Considerando: 
 
Que constitui uma prática habitual a deslocação 
de muitas pessoas para fora dos seus locais de 
residência no período natalício e de ano novo, 
tendo em vista a realização de reuniões 
familiares; 
 
A prática que tem sido seguida ao longo dos 
anos; 
 
A tradição existente no sentido da concessão de 
tolerância de ponto, nesta época, nos serviços 
públicos não essenciais; 
 
No exercício das competências que me são 
conferidas pela alínea a) do n.º 2 do artigo 35.º do 
Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na 
sua redação vigente e em consonância com o 
disposto pelo Despacho n.º 14471/2022, de 19 de 
dezembro, da Presidência do Conselho de 
Ministros, determino que seja concedida 
tolerância de ponto a todos os trabalhadores da 
Câmara Municipal de Loures nos dias 23 e 30 de 
dezembro de 2022. 
 
Mais determino que seja concedida tolerância de 
ponto aos mesmos trabalhadores, em alternativa, 
nos dias 26 de dezembro ou 2 de janeiro, 
devendo os serviços organizar o gozo daqueles 
dias, dentro do possível na modalidade de 
repartição de 50%, em consonância com as 
necessidades dos serviços e assegurando o 
funcionamento dos mesmos. 

 

As referidas dispensas deverão ser coordenadas 
com os serviços de limpeza, piquetes diversos e 
outros quer pela sua natureza, se considerem 
indispensáveis e cujo funcionamento deverá ser 
assegurado. 
 
Os responsáveis pelos serviços considerados 
indispensáveis deverão diligenciar no sentido da 
articulação das melhores soluções com vista ao 
normal funcionamento do serviço, podendo haver 
lugar à aplicação da figura da compensação 
posterior para os trabalhadores que não possam 
agora beneficiar da referida tolerância de ponto. 
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Pelo exposto, deverão os serviços que prestam 
atendimento ao público proceder, de imediato, à 
divulgação do presente despacho, afixando-o nos 
locais de acesso público, de forma bem visível, 
dando, deste modo, o mais amplo e atempado 
conhecimento do respetivo teor aos munícipes. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 

 

 

 
 

 
 

DESPACHO N.º 587/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/169995/2022, de 7 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE GESTÃO DA 

MOBILIDADE (DGM) 
 

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, 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 no n.º 3 do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, através do 
Despacho n.º 518/2022, de 24/10/2022, 
subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão de Gestão da 
Mobilidade (DGM), Paula Alexandra dos Santos 
Vidal Pereira, as seguintes competências, no 
âmbito da mencionada Divisão: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contrafio de despesas 

de empreitadas promovidas pela Divisão, bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 

 
2. Propor a contratação de despesa e a escolha 

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

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

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão.  

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos Pontos 3 e 4, no deverá ser 
dado conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

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

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

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

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

AMBIENTE E TERRITÓRIO 
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7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

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

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

 
III - Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

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

a) À conceção e implementação de estratégias e 
políticas de mobilidade de transportes; 
 

b) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

c) A assegurar a articulação do Município com as 
diferentes entidades intervenientes na área da 
mobilidade, na perspetiva da sua 
intermobilidade; 
 

d) A garantir a verificação do cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicas, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na redação atual. 

 
IV —Procedimento Administrativo: 

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

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

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

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

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na 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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
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; 
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c) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 
presente Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais  

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 

 
 

 

DESPACHO N.º 588/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/170023/2022, de 7 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DA UNIDADE DE TOPOGRAFIA 

 
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, 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 no n.º  3 do artigo 29.º do Decreto-
Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e considerando 
ainda as competências que me foram 
subdelegadas peto Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do Despacho n.º 
518/2022, de 29/09/2022, subdelego na Sr.ª 

Chefe da Unidade de Topografia (UT), Ana 
Paula Silva Almeida, as seguintes 
competências no âmbito da mencionada 
Unidade: 
 

I - Contratação Pública e Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contrafio de despesas 

de empreitadas promovidas pela Unidade, 
bem como praticar todos os atos preparatórios 
e instrumentais inerentes à fase de formação e 
à fase de execução dos contratos; 
 

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

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

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Unidade. 

 
No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos Pontos 3 e 4, no deverá ser 
dado conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse bem como autorizar ausências ao 
serviço por pequenos períodos; 
 

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

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

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

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

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

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

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

 
III - Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

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

a) À execução de levantamentos topográficos; 
 

b) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

c) A planear e coordenar o trabalho de 
atualização do Cadastro de Sinalização 
Rodoviária, disponibilizando os dados e peças 
necessárias ao registo da informação 
georreferenciada relativo ao mesmo. 

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

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

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

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

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à 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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
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; 
 

c) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 

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



 

 
N.º 25 

 

 
 

22 de DEZEMBRO 
de 2022 

 
 
 
 

  33 

 

O presente despacho produz efeitos reportados 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 
presente Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 

 
 
 

DESPACHO N.º 591/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/170827/2022, de 12 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DE DIVISÃO DE ESTUDOS E 

PROJETOS (DEP) 
 

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, 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 no n.º 3 do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, através do 
Despacho n.º 518/2022, de 24/10/2022, 
subdelego no Sr. Chefe da Divisão de Estudos e 
Projetos (DEP), João José Félix Marques, as 
seguintes competências, no âmbito da 
mencionada Divisão: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação de despesa e 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 contratos 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 as requisições internas no âmbito da 
Divisão; 
 

5. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de administração de 
procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessários à 
decisão, incluindo os tendentes à aprovação 
de projetos de execução, no âmbito das 
competências da Divisão. 
 

No que se refere às competências ora 
subdelegadas no Ponto 3 deve ser dado 
conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

3 Justificar e propor a injustificação de faltas aos 
trabalhadores; 
 

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

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

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

7 Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

8 Propor a participação em ações de formação 
profissional externa, de acordo com os 
critérios definidos; 
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9 Autorizar a participação em formação interna, 
de acordo com os critérios definidos 

 
III - Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

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

a) À execução de estudos e projetos de 
infraestruturas e equipamentos; 
 

b) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

c) A garantir a celeridade e fluidez de processos 
e comunicação na gestão das ações, 
realizando interface entre as Unidades 
Orgânicas e outros intervenientes 
participantes ou afetados pelo projeto; 
 

d) A apoiar as diferentes Unidades Orgânicas na 
elaboração de programas preliminares e 
funcionais para os seus equipamentos; 
 

e) A garantir a verificação do cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicas, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na redação atual. 
 

IV —Procedimento Administrativo: 
 

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

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

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

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

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na 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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
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; 
 

c) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 
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Do exercício das competências ora 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 presente 
Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 

 
 

 

DESPACHO N.º 592/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/170866/2022, de 12 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS (DEM) 
 

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, 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 no n.º 3 do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, através do 
Despacho n.º 518/2022, de 24/10/2022, 
subdelego na Sr.ª Chefe da Divisão de 
Equipamentos Municipais (DEM), Marta 
Alexandra Marques Rosa, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão: 
 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contração de despesas 

de empreitadas promovidas pela Divisão, bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 
 

2. Propor a contratação de despesa e a escolha 
de procedimentos de formação de contratos 

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

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

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão; 
 

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

a) Visar autos de consignação de empreitadas; 
 

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

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

d) Visar autos de suspensão de empreitadas; 
 

e) Visar autos de receção de empreitadas; 
 

f) Visar autos de vistoria para redução de 
cauções; 
 

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

No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos Pontos 3 e 4, no Ponto 6, e 
nas alíneas a) e b), d) e f) deverá ser dado 
conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda 
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do interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

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

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

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

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

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

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

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

 
III - Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

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

a) À gestão, monitorização e fiscalização das 
obras de construção e reabilitação de 
equipamentos em edifícios municipais, exceto 
os edifícios destinados à habitação social; 
 

b) A garantir a gestão de todo o processo 
administrativo destinado à coordenação e 
fiscalização das obras da sua competência e 
assegurar o seu acompanhamento durante o 
prazo de garantia, até à receção definitiva; 
 

c) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

d) A assegurar a promoção de todos os 
procedimentos conducentes à prevenção e 
segurança das obras municipais, por 
administração direta e empreitadas; 
 

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

f) A garantir o apoio técnico e intervenções 
necessárias em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique, em estreita articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

g) A garantir a verificação do cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicas, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na redação atual. 
 

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

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

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

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

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na 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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
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;  
 

c) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 
 

Do exercício das competências ora 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 presente 
Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 

 
 

DESPACHO N.º 593/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/170894/2022, de 12 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
CHEFE DE DIVISÃO DE DIVISÃO DE 

CONSERVAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DIRETA 
(DCAD) 

 
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, 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 no n.º 3 do artigo 29.º 

do Decreto-Lei n.º 197/99, de 8 de junho, e 
considerando ainda as competências que me 
foram subdelegadas pelo Sr. Presidente da 
Câmara Municipal de Loures, através do 
Despacho n.º 518/2022, de 24/10/2022, 
subdelego no Sr. Chefe da Divisão de 
Conservação e Administração Direta (DCAD), 
Luis Manuel Braz da Costa Lopes, as seguintes 
competências, no âmbito da mencionada Divisão: 

 
I - Contratação Pública e Realização de Despesa: 
 
1. Propor a contratação e contrafio de despesas 

de empreitadas promovidas pela Divisão, bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 
 

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

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

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão; 
 

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

a) Visar autos de consignação de empreitadas; 
 

b) Nomear a direção técnica de fiscalização nas 
empreitadas até ao limite de € 100000,00 
(cem mil euros); 
 

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

d) Visar autos de suspensão de empreitadas; 
 

e) Visar autos de receção de empreitadas; 
 

f) Visar autos de vistoria para redução de 
cauções; 
 

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

No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos Pontos 3 e 4, no Ponto 6, e 
nas alíneas a) e b), d) e f) deverá ser dado 
conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

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

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

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

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

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

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

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

 
III - Outras Áreas: 
 
1. Autorizar as requisições de transportes à 

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

a)  
2. Conceber e propor a implementação de 

estratégias e políticas referentes: 
a) À conservação e manutenção de 

infraestruturas viárias municipais, espaço 
público e edifícios municipais, incluindo a 
execução de estudos de reformulação de 
espaços em equipamentos e implementação e 
implementação de iniciativas; 
 

b) A garantir a gestão de todo o processo 
administrativo destinado à coordenação e 
fiscalização das obras da sua competência e 
assegurar o seu acompanhamento durante o 
prazo de garantia, até à receção definitiva; 
 

c) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

d) A assegurar a promoção de todos os 
procedimentos conducentes à prevenção e 
segurança das obras municipais, por 
administração direta e empreitadas; 
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e) A garantir a celeridade e fluidez de processos 
e comunicação na gestão das ações, 
realizando interface entre as Unidades 
Orgânicas e outros intervenientes 
participantes ou afetados pelo projeto; 
 

f) A garantir o apoio técnico e intervenções 
necessárias em situações de acidente grave, 
catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique, em estreita articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

g) A garantir a verificação do cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicas, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na redação atual. 

 
IV - Procedimento Administrativo: 
 
As competências ora subdelegadas abrangem a 
prática de todos os atos administrativos, incluindo 
a prática de atos de administração ordinária, 
inerentes à determinação do início dos 
procedimentos respetivos, nomeação do 
responsável pela direção do procedimento, 
realização de atos instrutórios, incluindo os de 
audiência previa 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. As competências necessárias à direção dos 
procedimentos e à execução das decisões da 
competência da Câmara Municipal, nos termos 
do artigo 55.º do Código do Procedimento 
Administrativo; 
 

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na 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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
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; 
 

c) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 
 

Do exercício das competências ora subdelegadas 
deverá ser prestada mensalmente a respetiva 
informação ao subdelegante, independentemente 
do dever genérico de informar. 
 
O presente despacho produz efeitos reportados 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 
presente Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 
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DESPACHO N.º 594/2022 
 

de 30 de novembro de 2022 
 

(registo E/170920/2022, de 12 de dezembro de 2022) 
 

SUBDELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NA 
CHEFE DE DIVISÃO DE INTERVENÇÃO NO 

ESPAÇO PÚBLICO (DIEP) 
 

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, do disposto nos artigos 44.º a 50.º do 
Código do Procedimento Administrativo, 
aprovado peto Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de 
janeiro, e no n.º 3 do artigo 29 do Decreto-Lei 
n.º 197/99, de 8 de junho, e considerando 
ainda as competências que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, através do Despacho n g 

518/2022, de 24/10/2022, subdelego na Sr. a 

Chefe da Divisão de Intervenção no Espaço 
Público (DIEP), Maria Carmen Vicente 
Franco Jorge as seguintes competências, no 
âmbito da mencionada Divisão: 
 
I - Contratação Pública e Realização de 
Despesa: 

1. Propor a contratação e contração de despesas 
de empreitadas promovidas pela Divisão, bem 
como praticar todos os atos preparatórios e 
instrumentais inerentes à fase de formação e à 
fase de execução dos contratos; 
 

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

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

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

5. Autorizar as requisições internas no âmbito da 
Divisão; 
 

6. Praticar atos de administração ordinária, 
incluindo os de administração de 

procedimentos, nomeadamente os de 
preparação e execução necessárias à 
decisão, no âmbito das competências da 
Divisão, e ainda os necessários à execução 
dos atos do ora delegante, subdelegante ou 
da Câmara Municipal, nomeadamente: 
 

a) Visar autos de consignação de empreitadas; 
 

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

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

d) Visar autos de suspensão de empreitadas; 
 

e) Visar autos de receção de empreitadas; 
 

f) Visar autos de vistoria para redução de 
cauções; 
 

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

No que se refere às competências ora 
subdelegadas nos Pontos 3 e 4, no Ponto 6, e 
nas alíneas a) e b), d) e f) deverá ser dado 
conhecimento à Unidade de Contratação de 
Empreitadas de Obras Públicas, para efeitos de 
registo. 
 
II - 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 do regular 
funcionamento do serviço e da salvaguarda do 
interesse público, bem como autorizar 
ausências ao serviço por pequenos períodos; 
 

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

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

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

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

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

7. Propor a instauração de procedimento 
disciplinar; 
 

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

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

III - Outras Áreas: 
 

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

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

a) À construção, reabilitação e beneficiação do 
espaço público e infraestruturas de 
mobilidade, incluindo a execução de estudos 
de acalmia e de ordenamento viário; 
 

b) A garantir a gestão de todo o processo 
administrativo destinado à coordenação e 
fiscalização das obras da sua competência e 
assegurar o seu acompanhamento durante o 
prazo de garantia, até à receção definitiva; 
 

c) A planear e coordenar a integração dos 
processos relativos às áreas da mobilidade, 
acessibilidades, planeamento viário, 
ordenamento da circulação urbana e 
estacionamento; 
 

d) A assegurar a promoção de todos os 
procedimentos conducentes à prevenção e 
segurança das obras municipais, por 
administração direta e empreitadas; 
 

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

f) A garantir o apoio técnico e intervenções 
necessárias em situações de acidente grave, 

catástrofe ou quando a ocorrência assim o 
justifique, em estreita articulação com o 
Serviço Municipal de Proteção Civil; 
 

g) A garantir a verificação do cumprimento das 
normas técnicas sobre acessibilidades para os 
edifícios e instalações públicas, de acordo 
com o Decreto-Lei n.º 163/2006, de 8 de 
agosto, na redação atual. 
 

IV - Procedimento Administrativo: 
 

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

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

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

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

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

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

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

7. Decidir o arquivamento de processos das 
atribuições cometidas à Divisão, 
nomeadamente na 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 
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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 a quaisquer entidades ou 
organismos públicos e, designadamente, 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, 
Presidentes de Juntas de Freguesia, 
Presidente da Associação Nacional dos 
Municípios Portugueses e, nas Áreas 
Metropolitana; ao Presidente do Conselho 
Metropolitano e Membros da Comissão 
Executiva Metropolitana; 
 

a) 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; 
 

b) A que for dirigida diretamente aos Presidentes 
de Juntas de Freguesias. 

Do exercício das competências ora 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 presente 
Despacho. 
 
A Diretora do Departamento de Obras Municipais 

 
(a) Ana Luísa de Melo Ferreira 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 18/DGRU/DFU/FD/2022 

de 13 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 13 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de Gestão e 

Reconversão Urbanística, Jorge Garcias 
 

(registo E/171769/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DO C. DFU 
 

Ao Sr. Diretor do DGRU  
 
Considerando a ausência do signatário, no 
período de 19/12/2022 a 26/12/2022, por motivo 
de férias, proponho que sejam cometidas as 
competências, que me foram subdelegadas pelo 
despacho do Sr. Diretor do DGRU, n.º 447/2022 
de 29/09/2022, no eng.º Paulo Vilhena, no 
período de 19/12/2022 a 26/12/2022. 
 
Mais proponho que os processos ou expediente 
que careçam de despacho superior sejam 
remetidos diretamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor, sem necessidade de passarem pela 
chefia de divisão, em exercício, no sentido de 
agilizar procedimentos.   
 
À DAG/DMAG/EXPEDIENTE para divulgação. 
 

(a) Jorge Garcias 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 

11/DPGU/DEPU/AL/2022 
 

de 19 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 20 de dezembro de 2022, 
pela Sra. Diretora de Departamento de 
Planeamento Urbano, Ângela Ferreira 

 
(registo E/175018/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS DA 

CHEFE DIVISÃO DE ESTUDOS E 
PLANEAMENTO URBANO 

 
Considerando a ausência ao serviço da 
signatária, no período compreendido entre 26 de 
dezembro a 30 de dezembro, por motivo de 
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férias, propõem-se nos termos do disposto no 
artigo 42º do Código do Procedimento 
Administrativo e no âmbito das competências que 
me foram delegadas por despacho nº 451/2022 
de 29/9/2022, pela Sra. Diretora do DPU, que as 
mesmas sejam asseguradas pelo Técnico 
Superior João Filipe Martins, Arqº.  
  
Adicionalmente proponho, que caso a presente 
informação mereça despacho superior favorável a 
mesma seja remetida à DAG/DMAG/Expediente, 
para divulgação.  
   
Por Subdelegação da Diretora do Departamento 

de Planeamento Urbano 
 

A Chefe de Divisão de Estudos e Planeamento 
Urbano 

 
(a) Ana Luís, Arqtª Pais 

 
 
 

 

 INFORMAÇÃO n.º 228/DES/AG 

de 6 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 7 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Vereador, Nuno Dias 

 
(registo E/169071/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Em face da ausência por motivo de gozo de 
férias, e para garantir o regular funcionamento da 
Divisão de Energia e Sustentabilidade, proponho 
que as competências que me estão subdelegadas 
pelo Sr. Vereador Nuno Dias sejam 
subdelegadas:   
  
• De 10 a 13 de Dezembro na Engª Odete 

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

 
(a) Ana Gaiolas 

  
 

 INFORMAÇÃO n.º 30/DPCB/UPM/CMac 

de 9 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 9 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Chefe de Divisão de Património 

Cultural e Bibliotecas, Luís Filipe Reis Santos 
 

(registo E/170287/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA UPM EM 
PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência, por motivo de férias, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada, com as competências subdelegadas 
através do Despacho n.º 472/2022 de 30 de 
setembro de 2022, pela Técnica Superior, 
Responsável Técnica pelo Museu Municipal de 
Loures, Ana Raquel Mendes da Silva, nos 
períodos de 19 a 23 de dezembro do corrente 
ano, e pela Técnica Superior, Joana Luísa 
Berardo Duarte Pina, no período de 26 a 30 de 
dezembro do corrente ano.  
 
Merecendo concordância, propõe-se o envio da 
presente informação à DAG-DMAG//Expediente, 
para efeitos de divulgação.  
 
À consideração superior.  
 

(a) Conceição Madeira 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 642/DE – DASE/PF 

de 12 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 12 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de 

Educação, Nuno Miguel Oliveira Galhardo 
 

(registo E/171047/2022) 
 

ENERGIA E 
SUSTENTABILIDADE 

COESÃO SOCIAL 

PATRIMÓNIO CULTURAL E 
BILIOTECAS 
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SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO DE 
AÇÃO SOCIAL ESCOLAR – PERÍODO DE 

FÉRIAS 
 

Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias, entre os dias 06 e 16 de dezembro, 
proponho que a minha substituição seja 
assegurada pela Técnica Superior Lúcia Carla 
Castanheira Meneses, com as competências que 
me foram  subdelegadas através do Despacho  nº  
515 /2022 de  24 de outubro  (E/147093/2022) do 
Sr. Diretor do Departamento de Educação Dr. 
Nuno Galhardo. 
 
Caso seja aprovado superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação à 
DMAG/Expediente, para divulgação. 
 
À consideração superior, 
 

(a) Pedro Fonseca 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 201/DE – DISE/DR 

de 16 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 19 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de 

Educação, Nuno Miguel Oliveira Galhardo 
 

(registo E/174698/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DIVISÃO – 
PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, no período compreendido de 26 a 30 de 
dezembro, proponho que as competências que 
me foram subdelegadas através do Despacho nº 
514/2022 de 24/10/2022 (E/147066/2022) do Sr. 
Diretor do Departamento de Educação, Dr. Nuno 
Galhardo, sejam asseguradas pela Técnica 
Superior Paula Maria Serra Policarpo. 
 
Caso seja aprovada superiormente, proponho 
ainda o envio desta informação à  
DAG/DMAG/expediente para divulgação. 
 

CHEFE DE DIVISÃO 
 

(a) Dina Ribeiro 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/175557/2022 

de 20 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 20 de dezembro de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/175557/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA DIRETORA DO DIDS NO 

PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias de 26 dezembro a 29 de 
dezembro, proponho que a minha substituição 
seja assegurada, com as competências que me 
foram subdelegadas através do despacho 
n.º461/2022 de 03/10/2022, pela Chefe da 
Divisão de Ação Social, Dra. Lucinda Pereira.   
 
À consideração da Sra. Vice-Presidente. 
 

DIRETORA DE DEPARTAMENTO 
 

(a) Lúcia Santos 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 31/GAI/LB/2022 

de 13 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 14 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/171731/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA UNIDADE DE 

AUDITORIA INTERNA 
 

Considerando a necessidade de assegurar, 
durante o período compreendido entre 19 a 29 de 
dezembro, por motivo de férias, a regularidade do 
exercício das funções e competências atribuídas 
à Unidade de Auditoria Interna que me foram 
subdelegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
Municipal de Loures, Ricardo Leão, através do 
Despacho n.º 526/2022, de 21 de outubro de 
2022, designo, para me substituir, durante a 
minha ausência, ao abrigo do artigo 42º do 

AUDITORIA INTERNA 
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Código de Procedimento Administrativo, aprovado 
pelo Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro, na 
sua redação atual, o Técnico Superior Rodrigo 
Neves, do quadro de pessoal da UAI. 
 
A merecer concordância superior, mais se propõe 
que a presente informação seja remetida ao 
DAG/DMAG/Expediente, para divulgação interna. 

 
A Chefe 

da Unidade de Auditoria Interna 
 

(a) Lara Barata 
 
 

 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º E/172108/2022 

de 13 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 15 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor de Departamento de Recursos 

Humanos, Carlos Moreira 
 

(registo E/172108/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 20 a 23 
de dezembro sejam acometidas as competências 
que lhe foram subdelegadas por despacho nº 
577/2022 de 17.11.2022, do Srº Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, à Técnica 
Superior Maria João Gonçalves Marques Silva.  

 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao 
DAG/DMAG/expediente para divulgação. 
 

A chefe da DSST 
 

(a) Adília Ferreira 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESPACHO N.º 597/2022 
 

de 15 de dezembro de 2022 
 

(registo E/174455/2022, de 16 de dezembro de 2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DO DRH NO 
PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Atendendo ao período de férias do signatário, de 
19/12/2022 a 26/12/2022, e às necessidades do 
serviço, subdelego as competências que me 
foram cometidas através do Despacho n.º 

5582022 de 14/11/2022, da Sra. Vice-Presidente, 
na Sra. Chefe da Divisão Administrativa de 
Recursos Humanos, Dra. Ana Isabel Francisco 
Vitorino Rodrigues. 
 

O Diretor de Departamento 
 

(a) Carlos Moreira 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 51/DRH/CL/CS 

de 20 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 20 de dezembro de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente 

 
(registo E/175602/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DE PERÍODO DE FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária por motivo 
de férias, propõe-se que, no período de 27 a 29 
de dezembro e de 2 a 5 de janeiro de 2023 sejam 
acometidas as competências que foram 
subdelegadas por despacho n.º 576/2022 de 
17.11.2022, do Sr.º Diretor do Departamento de 
Recursos Humanos, à Técnica Superior Patrícia 
Isabel Cardoso Ferreira. 
 
Caso haja concordância superior, propõe-se 
remeter a presente informação ao DAG/DMAG/ 
expediente para divulgação, 
 
A Chefe da Unidade de Gestão de Creche Cresce 

em Loures 
 

(a) Cristina Sá 
 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
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 INFORMAÇÃO n.º 249/CDPCG 

de 16 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 21 de dezembro de 2022, 
pela Sra. Diretora de Departamento Financeiro 
e Controlo de Gestão, Maria do Carmo Carrão 

Graça 
 

(registo E/174398/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária por 
motivos de férias, entre os dias 22 a 30 de 
dezembro, propõe-se  que  os dias 22  e 23  de 
dezembro, a  substituição seja assegurada pela 
Técnica Superior Helena Maria Mariano Candeias 
e de 26 a 30 de dezembro pela Técnica Superior  
Vânia Alexandra das Dores Azevedo de Sousa 
Pina, com as competências que lhe foram 
subdelegadas através   de  Despacho n.º 
501/2022 de 2022.10.19 - publicitado  no Boletim 
de Deliberações e Despachos  “Loures Municipal” 
n.º 21 de 2022.10.28 e no Edital n.º 639/2022 de 
2022.10.19. 
 
Propõe-se que a presente informação seja 
divulgada via expediente.  
 
À consideração superior, 
 

A Chefe de Divisão de Planeamento e Controlo 
de Gestão 

 
(a) Sandra Paiva 

 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 074/EMDL/MCS/2022 

de 20 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 20 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Vereador, Nuno Dias 

 
(registo E/174166/2022) 

 

SUBSTITUIÇÃO NA AUSÊNCIA DA 
SIGNATÁRIA 

 

Considerando a ausência da signatária, no 
período compreendido entre 26/12/2022 a 
29/12/2022, proponho que a minha substituição 
seja assegurada pelo Técnico Superior Hugo 
Manuel Ferreira dos Santos, com as 
competências que me foram subdelegadas pelo 
Sr. Vereador Nuno Dias no despacho n.º 
470/2022. 

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

A Chefe da Equipa Multidisciplinar de 
Desenvolvimento Local 

 
(a) Maria Simão 

 
 
 

DESPACHO N.º 8/2022 
 

de 8 de novembro de 2022 
 

(registo I/22885/2022) 
 

DESIGNAÇÃO NO ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO 
DA PLATAFORMA ECONTAS 

(TRIBUNAL DE CONTAS) 
 

Considerando que,  
 
1 -  Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) estão sujeitos à jurisdição 
e aos poderes de controlo financeiro do 
Tribunal de Contas;  
 

2 -  As entidades fiscalizadas remetem os 
processos de fiscalização prévia e ainda os 
atos e contratos adicionais a contratos de 
empreitada de obras públicas, sujeitos a 
fiscalização concomitante e sucessiva, por 

EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DE 
DESENVOLVIMENTO LOCAL 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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via eletrónica, através da Plataforma 
eContas;  

 
3 -  As “Instruções 1/2022”, constantes do Anexo 

I e as “Condições Gerais de Utilização da 
Plataforma eContas do Tribunal de Contas”, 
Anexo II, à Resolução n.º 3/2022-PG, de 8 
de abril, publicadas no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, regulam a disciplina 
aplicável à tramitação dos processos de 
fiscalização prévia, bem como as regras de 
acesso e utilização da referida Plataforma 
eletrónica;  

 
4 -  As “Instruções 2/2022”, em anexo à 

Resolução 4/2022-PG, de 6 de abril, 
publicadas no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 68, regulam a organização, 
documentação e remessa dos atos e 
contratos adicionais a contratos de 
empreitada;  

 
5 -  Compete ao responsável máximo da 

entidade a atribuição dos perfis de utilizador 
e gestão de acessos, nos termos definidos 
nas condições gerais de utilização da 
plataforma eContas;  

 
6 -  A submissão dos requerimentos só é 

permitida a utilizadores com o perfil de 
“Responsável máximo da entidade” ou de 
“utilizador autorizado”;  

 
7 -  Entende-se por “utilizador autorizado” 

pessoa singular com poderes para a 
remessa de processos de Fiscalização 
Prévia e/ou Concomitante em regime de 
suplência do Responsável máximo da 
entidade ou ao abrigo de competência 
delegada, nos termos da definição constante 
da alínea a) do n.º 1 da Cláusula 1.ª das 
“Condições Gerais de Utilização da 
Plataforma eContas do Tribunal de Contas”.  

  
Designo como “utilizadores autorizados em 
regime de suplência” do responsável máximo da 
entidade, ao abrigo do n.º 4 do artigo 22.º das 
Instruções 1/2022 e do n.º 4 do artigo 5.º das 
Instruções 2/2022, conjugados com o artigo 44.º e 
seguintes, ex vi artigo 42.ª, estes do Código do 
Procedimento Administrativo, aprovado em anexo 
ao Decreto-Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:  
  
− Sr. Vogal do Conselho de Administração Nuno 

Ricardo da Conceição Dias     
 
e   

 

− Sra. Vogal do Conselho de Administração 
Corália Viçoso da Conceição Afonso 
Rodrigues.  

  
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data e está sujeito a publicação nos 
termos do n.º 2 do artigo 47.º do Código do 
Procedimento Administrativo.  
   
Loures, 8 de novembro de 2022  
   

O Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Ricardo Leão 
  
  

 

DESPACHO N.º 9/2022 
 

de 8 de novembro de 2022 
 

(registo I/22890/2022) 
 

DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS NO 
ÂMBITO DA UTILIZAÇÃO DA PLATAFORMA 

ECONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS) 
  
Considerando que,  
  
1 -  Os Serviços Intermunicipalizados de Águas e 

Resíduos dos Municípios de Loures e 
Odivelas (SIMAR) estão sujeitos à jurisdição 
e aos poderes de controlo financeiro do 
Tribunal de Contas;  
 

2 -  As entidades fiscalizadas remetem os 
processos de fiscalização prévia e ainda os 
atos e contratos adicionais a contratos de 
empreitada de obras públicas, sujeitos a 
fiscalização concomitante e sucessiva, por 
via eletrónica, através da Plataforma 
eContas;  

 
3 -  As “Instruções 1/2022”, constantes do Anexo 

I e as “Condições Gerais de Utilização da 
Plataforma eContas do Tribunal de Contas”, 
Anexo II, à Resolução n.º 3/2022-PG, de 8 
de abril, publicadas no Diário da República, 
2.ª série, n.º 70, regulam a disciplina 
aplicável à tramitação dos processos de 
fiscalização prévia, bem como as regras de 
acesso e utilização da referida Plataforma 
eletrónica;  

 
4 -  As “Instruções 2/2022”, em anexo à 

Resolução 4/2022-PG, de 6 de abril, 
publicadas no Diário da República, 2.ª série, 
n.º 68, regulam a organização, 
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documentação e remessa dos atos e 
contratos adicionais a contratos de 
empreitada;  

 
5 -  Compete ao responsável máximo da 

entidade a atribuição dos perfis de utilizador 
e gestão de acessos, nos termos definidos 
nas condições gerais de utilização da 
plataforma eContas;  

 
6 -  A submissão dos requerimentos só é 

permitida a utilizadores com o perfil de 
“Responsável máximo da entidade” ou de 
“utilizador autorizado”;  

 
7 -  Entende-se por “utilizador autorizado” 

pessoa singular com poderes para a 
remessa de processos de Fiscalização 
Prévia e/ou Concomitante em regime de 
suplência do Responsável máximo da 
entidade ou ao abrigo de competência 
delegada, nos termos da definição constante 
da alínea a) do n.º 1 da Cláusula 1.ª das 
“Condições Gerais de Utilização da 
Plataforma eContas do Tribunal de Contas”.  

  
Delego a remessa dos processos de Fiscalização 
Prévia e ainda os atos e contratos adicionais a 
contratos de empreitada de obras públicas, 
sujeitos a fiscalização concomitante e sucessiva, 
por via eletrónica, nos senhores dirigentes, 
enquanto “utilizadores autorizados por delegação 
de competências”, ao abrigo do n.º 4 do artigo 
22.º das Instruções 1/2022 e do n.º 4 do artigo 5.º 
das Instruções 2/2022, conjugados com o artigo 
44.º e seguintes do Código do Procedimento 
Administrativo, aprovado em anexo ao Decreto-
Lei n.º 4/2015, de 7 de janeiro:  
  
− Sra. Diretora Delegada, Dr.ª Ana Filipa 

Ferreira Catarino Costa e Silva Penedos;  
 

− Sr. Diretor do Departamento Administrativo e 
Financeiro, Dr. Filipe Vitor Santos   
e   

− Sra. Chefe da Divisão de Aprovisionamento, 
Dra. Maria João Onofre Marques.  

 
O presente despacho produz efeitos a partir da 
presente data e está sujeito a publicação 
conforme disposto no n. º 2 do artigo 47.º do 
Código do Procedimento Administrativo.  
  
  
Loures, 8 de novembro de 2022  
 

O Presidente do Conselho de Administração 
 

(a) Ricardo Leão 
 

 
 

AVISO (extrato) n.º 23449/2022 
 

ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL COMUM DE RECRUTAMENTO 
PARA A CARREIRA DE TÉCNICO SUPERIOR 

 
Nos termos do disposto no n.º 2 do artigo 33.º da 
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), publicada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 
20 de junho, no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 
209/2009, de 3 de setembro, e no n.º 1 do artigo 
11.º da Portaria n.º 233/2022, de 9 de setembro, 
aprovada a abertura do procedimento concursal, 
conforme deliberação tomada na 23.ª reunião 
ordinária da Câmara Municipal de Loures, 
realizada em 31 de agosto de 2022, torna-se 
público que, por despacho da Sr.ª Vice-
Presidente, de 17 de outubro de 2022, exarado 
na informação n.º 298/DGRH/APG/CS-PO, de 12 
de outubro, proferido no uso das competências 
delegadas pelo Sr. Presidente da Câmara 
(Despacho n.º 362/2022, de 23 de setembro), se 
encontra aberto, pelo prazo de 10 dias úteis, 
procedimento concursal comum, para ocupação 
de 1 (um) posto de trabalho da categoria de 
Técnico Superior, da carreira geral de Técnico 
Superior, na área de formação académica de 
Engenharia do Ambiente, afeto à Divisão de 
Energia e Sustentabilidade. 
 
Caracterização do posto de trabalho, conforme o 
mapa de pessoal: A atribuição, competência ou 
atividade previstas no Regulamento de 
Organização dos Serviços Municipais de Loures, 
complementado pelas seguintes funções: 
desenvolver, acompanhar e avaliar as Estratégias 
e Planos Municipais no âmbito da 
sustentabilidade ambiental (Plano de Ação 
Municipal de Adaptação às Alterações Climáticas; 
Plano de Ação Climática que consubstancia 
estratégias de eficiência energética e clima; 
Estratégia Municipal de Eficiência Energética; 
Plano de Sustentabilidade Hídrica; Estratégia 
municipal de gestão de resíduos na ótica da 
economia circular e Plano Estratégico de 
Educação e Sensibilização Ambiental); 
implementar um modelo de gestão de dados e 
produção de informação de suporte à decisão, 
que permita a análise de indicadores de gestão e 
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monitorização de sustentabilidade ambiental; 
exercer as demais funções que lhe sejam 
atribuídas por lei ou por despacho superior. 
 
Habilitações literárias exigidas: Titularidade de 
licenciatura em Engenharia do Ambiente, sem 
possibilidade de substituição de habilitação 
literária por formação e ou experiência 
profissional, com a Classificação Nacional de 
Áreas de Educação e Formação (CNAEF) na 
área de Tecnologia de proteção do ambiente. 
 
Outros requisitos: inscrição, como membro 
efetivo, na respetiva Ordem Profissional. 
Publicação integral: Na bolsa de emprego público 
(BEP), acessível em www.bep.gov.pt, e na página 
eletrónica da Câmara Municipal de Loures 
(www.cm-loures.pt), a partir da data da 
publicação na BEP. 
 
25 de novembro de 2022. - O Diretor do 
Departamento de Recursos Humanos, Carlos 
Moreira. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 238, de 13 de dezembro de 2022) 

 
 

 

 

ANÚNCIO DE PROCEDIMENTO n.º 
16770/2022 

 
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PEÇAS 
ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS DA 
MARCA VOLVO - CP 46/2022 
 
MODELO DE ANÚNCIO DO CONCURSO 
PÚBLICO 
 
1 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DA 
ENTIDADE ADJUDICANTE 
Designação da entidade adjudicante: Serviços 
Intermunicipalizados de Águas e Resíduos dos 
Municípios de Loures e Odivelas 
NIPC: 680009671 
Endereço: R. ILHA MADEIRA, 2 
Código postal: 2674 504 
Localidade: LOURES 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 

Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
Endereço Eletrónico: GERAL@SIMAR-
LOURESODIVELAS.PT 
 
2 - OBJETO DO CONTRATO 
Designação do contrato: FORNECIMENTO 
CONTINUADO DE PEÇAS ORIGINAIS PARA 
VIATURAS PESADAS DA MARCA VOLVO - CP 
46/2022 
Descrição sucinta do objeto do contrato: 
FORNECIMENTO CONTINUADO DE PEÇAS 
ORIGINAIS PARA VIATURAS PESADAS DA 
MARCA VOLVO - CP 46/2022 
Tipo de Contrato Principal: Fornecimentos 
Tipo de Contrato: Aquisição de Bens Móveis 
Preço base do procedimento? Sim 
Valor do preço base do procedimento: 50,000.00 
EUR 
Classificação CPV (Vocabulário Comum para os 
Contratos Públicos) 
Objeto principal 
Vocabulário principal: 34130000 
Valor: 50,000.00 EUR 
 
3 - INDICAÇÕES ADICIONAIS 
Número de referência interna: CP 46/2022 
O contrato envolve aquisição conjunta (satisfação 
de várias entidades)? Não 
O contrato é adjudicado por uma central de 
compras? Não 
O concurso destina-se à celebração de um 
acordo quadro? Não 
É utilizado um leilão eletrónico? Não 
É adotada uma fase de negociação? Não 
Serão usados critérios ambientais? Não 
 
4 - ADMISSIBILIDADE DA APRESENTAÇÃO DE 
PROPOSTAS VARIANTES 
Não 
 
5 - DIVISÃO EM LOTES, SE FOR O CASO 
O contrato é dividido em lotes? Não 
 
6 - LOCAL DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
País: PORTUGAL 
NUT III: PT170 
Distrito/Região: Lisboa 
Concelho: Loures 
Freguesia: Freguesia de Loures 
 
7 - PRAZO DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 
Prazo de execução do contrato [prazo inicial sem 
incluir renovações]: 12 meses 
Previsão de renovações? Sim 
Número máximo de renovações: 2 
Prazo de renovações diferente do prazo inicial? 
Não 
 

SERVIÇOS INTERMUNICIPALIZADOS 
DE ÁGUAS E RESÍDUOS DOS 

MUNICÍPIOS DE LOURES E ODIVELAS 
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8 - DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
8.1 - Habilitação para o exercício da atividade 
profissional? 
Não 
8.2 - Informação sobre contratos reservados 
Aplica-se a contratos reservados (54-A)? 
Não 
 
9 - ACESSO ÀS PEÇAS DO CONCURSO, 
PEDIDOS DE PARTICIPAÇÃO E 
APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 
9.1 - Consulta das peças do concurso 
Designação do serviço da entidade adjudicante 
onde se encontram disponíveis as peças do 
concurso para consulta dos interessados: 
DIVISÃO DE APROVISIONAMENTO 
Endereço desse serviço: R. FUNCHAL - 
FANQUEIRO 
Código postal: 2670 364 
Localidade: LOURES 
Endereço Eletrónico: DA@SIMAR-
LOURESODIVELAS.PT 
9.2 - Fornecimento das peças do concurso, 
apresentação dos pedidos de participação e 
apresentação das propostas 
Plataforma eletrónica utilizada pela entidade 
adjudicante: 
Vortal (https://community.vortal.biz/sts/Login) 
Link para acesso às peças do concurso (URL): 
https://community.vortal.biz/sts/Login 
 
10 - PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DAS 
PROPOSTAS 
Até às 17 : 00 do 9 º dia a contar da data de envio 
do presente anúncio 
 
11 - PRAZO DURANTE O QUAL OS 
CONCORRENTES SÃO OBRIGADOS A 
MANTER AS RESPETIVAS PROPOSTAS 
90 dias a contar do termo do prazo para a 
apresentação das propostas 
 
12 - CRITÉRIO DE ADJUDICAÇÃO 
Se no ponto 5 for sim, o critério de adjudicação é 
diferenciado por lote? Não 
Multifator? Não 
Monofator 
Fator - Nome: PREÇO 
 
13 - PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO 
Não 
 
14 - IDENTIFICAÇÃO E CONTACTOS DO 
ÓRGÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO 
Designação: CÂMARA MUNICIPAL DE LOURES 
Endereço: PÇ LIBERDADE 
Código postal: 2670 501 
Localidade: LOURES 
Endereço Eletrónico: GERAL@CM-LOURES.PT 
 

15 - DATA DE ENVIO DO ANÚNCIO PARA 
PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DA REPÚBLICA 
2022/12/19 
 
16 - O PROCEDIMENTO A QUE ESTE 
ANÚNCIO DIZ RESPEITO TAMBÉM É 
PUBLICITADO NO JORNAL OFICIAL DA UNIÃO 
EUROPEIA: 
Não 
 
17 - IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) DO 
ANÚNCIO 
Nome: NUNO RICARDO DA CONCEIÇÃO DIAS 
Cargo: VOGAL DO CONSELHO 
ADMINISTRAÇÃO 
 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 242, de 20 de dezembro de 2022) 

 
 
 

AVISO (extrato) n.º 23979/2022 
 

CESSAÇÃO DE PROCEDIMENTOS 
CONCURSAIS PARA TÉCNICO SUPERIOR 

(ENGENHARIA DO AMBIENTE) - REFERÊNCIA 
N.º 2/2022 - E ASSISTENTE TÉCNICO 

(DESENHADOR) - REFERÊNCIA N.º 4/2022 
 
Torna-se público ter sido deliberado em reunião 
de 2022/11/30 do Conselho de Administração 
destes Serviços Intermunicipalizados, a cessação 
dos Procedimentos Concursais Comuns abaixo 
identificados, por inexistência de candidatos à 
prossecução dos mesmos, nos termos da alínea 
a) do n.º 1 do artigo 30.º da Portaria n.º 125-
A/2019, de 30/04 com a redação dada pela 
Portaria n.º 12-A/2021 de 11/01, conjugado com o 
artigo 95.º do Código do Procedimento 
Administrativo: 
 
Ref.ª 2/2022, para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Técnico Superior, na 
área funcional de Engenharia do Ambiente, com o 
código de oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE202206/0799 e a que se refere o aviso de 
abertura n.º 12635/2022 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 120, de 2022/06/23, e no 
jornal Correio da Manhã do dia 2022/07/26; 
 
Ref.ª 4/2022, para ocupação de um posto de 
trabalho na categoria de Assistente Técnico, na 
área funcional de Desenhador, com o código de 
oferta na Bolsa de Emprego Público 
OE202206/0801 e a que se refere o aviso de 
abertura n.º 12635/2022 publicado no Diário da 
República, 2.ª série, n.º 120, de 2022/06/23, e no 
jornal "Correio da Manhã" do dia 2022/07/26. 
 



 

 
N.º 25 

 

 
 

22 de DEZEMBRO 
de 2022 
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7 de dezembro de 2022. - A Chefe de Divisão de 
Recursos Humanos, Ana Teresa Dinis. 

 
(Publicado na integra em Diário da República, 
2.ª Série, nº 244, de 21 de dezembro de 2022) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 795/2022 

 

 

 

16.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 796/2022 

 

 

 

REGULAMENTO PARA APOIO MUNICIPAL EXCECIONAL E DE EMERGÊNCIA 

 

CHEIAS DE DEZEMBRO 2022 



















 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 798/2022 

 

 

 

MINUTA 

DO 

ACORDO DE COLABORAÇÃO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS EDUARDO GAGEIRO 

 

E 

 

CENTRO SOCIAL DE SACAVÉM 

 

 

 



�

���������	
���

��������������������

�

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

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

�

�

#$%&'()*(%'(+%&%,()-&).&%/0012345678%*$%40%*$%&9(:-(8%'(;:.*$)&1:$%&%<(+=(;$;-$%*$%

2=(.(%>%?&+@A.&%B<2?C%'(+(%(%'(;DE;-(%*$%&-.F.*&*$:%*$:-.;&*&:%&%&::$9E)&)%(%

&'(+=&;G&+$;-(%*(:%&AE;(:%*(%6H%<IJ%&;-$:%$3(E%*$=(.:%*&%'(+=(;$;-$%A$-.F&%$%*&:%

2-.F.*&*$:%*$%I;).KE$'.+$;-(%<E)).'EA&)%B2I<C8%L$+%'(+(%*E)&;-$%(:%=$)@(*(:%*$%

.;-$))E=MN(%A$-.F&O%,(*$%:$)%.+=A$+$;-&*&%=$A&:%&E-&)KE.&:8%&::('.&MP$:%*$%=&.:%$%

$;'&))$9&*(:%*$%$*E'&MN(%B2,IIC8%.;:-.-E.MP$:%=&)-.'EA&)$:%*$%:(A.*&).$*&*$%:('.&A%BQ,RRC%

(E%(E-)&:%$;-.*&*$:%KE$%=)(+(F&+%$:-$%-.=(%*$%)$:=(:-&%:('.&A8%+$*.&;-$%&'()*(%'(+%(:%

&9)E=&+$;-(:%*$%$:'(A&:%(E%$:'(A&:%;N(%&9)E=&*&:8%'&:(%:$%)$&A.S$+%$+%$:=&M(%$:'(A&)%

$%9&)&;-.;*(%KE$%;N(%'(;*.'.(;&+%(%TE;'.(;&+$;-(%*&:%'(+=(;$;-$:%*(%'E))@'EA(%$%*&:%

2I<O%

�

U$'(;G$'$;*(%&%=)$+.::&%*&%.9E&A*&*$%;(%&'$::(%>:%)$:=(:-&:%:('.&.:8%(%=)$:$;-$%

,)(-('(A(%*$%<(A&L()&MN(%$:-&L$A$'$%$;-)$%(%VE;.'@=.(%*$%W(E)$:8%(:%29)E=&+$;-(:%*$%

I:'(A&:%$%(:%&9$;-$:%:('.($*E'&-.F(:%'(;'$AG.(:%:$+%T.;:%AE')&-.F(:8%(%'(+=)(+.::(%=&)&%

&%*$T.;.MN(%*$%)$9)&:%$KE.-&-.F&:%$%*$%DE:-.M&%:('.&A%KE$%;()-$.$+%&%=&)-.'.=&MN(%*(:%

&AE;(:%*(%6H%'.'A(%*(%$;:.;(%LX:.'(%;&%<2?%;&:%$:'(A&:%*&%)$*$%=YLA.'&%*$%$;:.;(%*(%

<(;'$AG(O%

%

Z%VE;.'@=.(%*$%W(E)$:%$;-$;*$%:$)%TE;*&+$;-&A%(%$:-&L$A$'.+$;-(%*$%)$9)&:%KE$%

=)(+(F&+%&%E;.T()+.*&*$%*&:%'(;*.MP$:%').&*&:%=$A&:%$:-)E-E)&:%*$%&=(.(%>:%T&+@A.&:8%

T('&;*(%'(+(%=).;'.=&A%*.+$;:N(%(%*$:$;F(AF.+$;-(%*$%-(*(:%(:%&AE;(:%KE$%T)$KE$;-$+%

(%6H%'.'A(%*&:%$:'(A&:%*&%)$*$%=YLA.'&%*(%<(;'$AG(O%

%

I;-)$%

%

Z%�[\]̂_̀]a�bc��a[dce8%&*.&;-$%*$:.9;&*(%=()%,).+$.)(%ZE-()9&;-$%(E%I;-.*&*$%

,)(+(-()&8%'(+%:$*$%;&%,)&M&%*&%W.L$)*&*$8%4/f517568%W(E)$:8%=$::(&%'(A$-.F&%;OH%756%

4g0%gg/8%;$:-$%&-(%)$=)$:$;-&*(%=()%hOij%%

%
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 799/2022 

 

 

 

MINUTA 

DE 

PROTOCOLOS 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS E ESCOLA NÃO AGRUPADA  

DO  

CONCELHO DE LOURES 
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_YaVUSbQPTcdPNOPTVWUVPQUYP[VZ[VWVTUQRYPZVaYeQfPWV]eW]QfPgS[VUY[eQfPNh�

�
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 800/2022 

 

 

 

MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

LUBRIFUEL – COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES, LDA. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 806/2022 

 

 

 

EXTRATO DA INFORMAÇÃO N.º 55/DCDJS/AS (E/170629/2022) DE 09.12.2022  

 





 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 811/2022 

 

 

 

CONTRATO-PROGRAMA  

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

FÁBRICA DA IGREJA DE SÃO SATURNINO DE FANHÕES 

 













 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 813/2022 

 

 

 

PROJETO DE MINUTA  

DO  

CONTRATO 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

MATÉRIA – ATELIER DE ARQUITECTURA E ENGENHARIA, UNIPESSOAL, LDA. 
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 818/2022 

 

 

 

MINUTAS 

DO 

ACORDO DE COOPERAÇÃO 

E  

ADENDA 

 

ENTRE 

 

MUNICÍPIO DE LOURES 

 

E 

 

FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS E HUMANAS DA UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA 

 

E 

 

IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE LOURES 

 

 

 












