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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
5.ª Reunião Extraordinária, 

realizada em 27 de dezembro de 2022 
 
 

 
  
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  882211//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  EEMMIISSSSÃÃOO  DDEE  PPAARREECCEERR  
RREELLAATTIIVVOO  ÀÀ  RREEOORRGGAANNIIZZAAÇÇÃÃOO  
AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA  DDEE  DDEESSAAGGRREEGGAAÇÇÃÃOO  DDAA  
UUNNIIÃÃOO  DDAASS  FFRREEGGUUEESSIIAASS  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  FFRRIIEELLAASS  EE  AA  
CCRRIIAAÇÇÃÃOO  DDAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  DDEE  SSAANNTTOO  
AANNTTÓÓNNIIOO  DDOOSS  CCAAVVAALLEEIIRROOSS  EE  DDAA  FFRREEGGUUEESSIIAA  
DDEE  FFRRIIEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  

 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, prevê, no 

seu artigo 25.º, um procedimento especial, 
simplificado e transitório, que permite a 
correção da reorganização administrativa do 
território das freguesias operada pela Lei n.º 
22/2012, de 30 de maio e da Lei n.º 11-A/2013, 
de 28 de janeiro, definindo os critérios que 
devem ser cumpridos para o efeito;  
 

B. A Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas aprovou, ao abrigo daquele 
procedimento especial, na sua sessão 9.ª 
sessão (3.ª extraordinária), realizada em 6 de 
dezembro de 2022, a proposta de 
reorganização administrativa da desagregação 
da União de Freguesias de Santo António dos 
Cavaleiros e Frielas e a criação da Freguesia 
de Santo António dos Cavaleiros e da 
Freguesia de Frielas, tenho a respetiva Junta 
da União de Freguesias emitido o parecer a 
que alude o n.º 1 do artigo 11.º da Lei n.º 
39/2021; 
 

C. Nos termos do disposto pelo artigo 12.º da 
citada Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, uma vez 
aprovada a proposta em reunião de assembleia 
de freguesia, a proposta de criação de 
freguesias foi remetida para apreciação da 
Assembleia Municipal de Loures, devendo a 

Câmara Municipal, ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do 
mencionado preceito, proferir parecer sobre a 
referida proposta; 
 

D. A Assembleia Municipal de Loures deu 
cumprimento ao disposto pelo n.º 3 do artigo 
12.º da citada Lei n.º 39/2021, através de ofício 
datado de 12/12/2022 (registo documental 
E/171711/2022), que se anexa à presente 
proposta;  

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere apreciar e emitir 
parecer, para os efeitos do disposto no n.º 4 do 
artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, 
sobre a proposta de reorganização administrativa 
de desagregação da União de Freguesias de 
Santo António dos Cavaleiros e Frielas e a criação 
da Freguesia de Santo António dos Cavaleiros e 
da Freguesia de Frielas, nos termos aprovados 
pela Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de Santo António dos Cavaleiros e 
Frielas e anexos à presente proposta. 
 
Loures, 22 de dezembro de 2022 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
 
((AApprroovvaaddaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  ddaa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  ddooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  eelleeiittooss  
ppeellaa  CCoolliiggaaççããoo  DDeemmooccrrááttiiccaa  UUnniittáárriiaa..    
AAbbssttiivveerraamm--ssee  oo  SSeennhhoorr  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa,,  
aa  SSeennhhoorraa  VViiccee--PPrreessiiddeennttee,,  aa  SSeennhhoorraa  
VVeerreeaaddoorraa  ee  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittooss  ppeelloo  
PPaarrttiiddoo  SSoocciiaalliissttaa  ee  ooss  SSeennhhoorreess  VVeerreeaaddoorreess  
eelleeiittooss  ppeelloo  PPaarrttiiddoo  SSoocciiaall  DDeemmooccrraattaa..  VVoottoouu  
ccoonnttrraa  oo  SSeennhhoorr  VVeerreeaaddoorr  eelleeiittoo  ppeelloo  CChheeggaa)) 
 
 
 
PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO Nº. 822/2022 - 
PARA APROVAR A EMISSÃO DE PARECER 
RELATIVO À REORGANIZAÇÃO 
ADMINISTRATIVA DE DESAGREGAÇÃO DA 
UNIÃO DAS FREGUESIAS DE CAMARATE, 
UNHOS E APELAÇÃO E A CRIAÇÃO DA 
FREGUESIA DE CAMARATE, DA FREGUESIA 
DE UNHOS E DA FREGUESIA DA APELAÇÃO, 
SUBSCRITA PELO SR. PRESIDENTE DA 
CÂMARA 
 
Considerando que: 
 
A. A Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, prevê, no 

seu artigo 25.º, um procedimento especial, 
simplificado e transitório, que permite a 

DELIBERAÇÕES 
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correção da reorganização administrativa do 
território das freguesias operada pela Lei n.º 
22/2012, de 30 de maio e da Lei n.º 11-A/2013, 
de 28 de janeiro, definindo os critérios que 
devem ser cumpridos para o efeito;  
 

B. A Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias de Camarate, Unhos e Apelação 
aprovou, ao abrigo daquele procedimento 
especial, na sua 5.ª sessão extraordinária, 
realizada em 14 de dezembro de 2022, a 
proposta de desagregação de freguesias, tenho 
a respetiva Junta da União de Freguesias 
emitido o parecer a que alude o n.º 1 do artigo 
11.º da Lei n.º 39/2021; 
 

C. Nos termos do disposto pelo artigo 12.º da 
citada Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, uma vez 
aprovada a proposta em reunião de assembleia 
de freguesia, a proposta de criação de 
freguesias foi remetida para apreciação da 
Assembleia Municipal de Loures, devendo a 
Câmara Municipal, ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do 
mencionado preceito, proferir parecer sobre a 
referida proposta; 
 

D. A Assembleia Municipal de Loures deu 
cumprimento ao disposto pelo n.º 3 do artigo 
12.º da citada Lei n.º 39/2021, através de ofício 
datado de 19/12/2022 (registo documental 
E/176067/2022), que se anexa à presente 
proposta;  

 
 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere apreciar e emitir 
parecer, para os efeitos do disposto no n.º 4 do 
artigo 12.º da Lei n.º 39/2021, de 24 de junho, 
sobre a proposta de reorganização administrativa 
de desagregação da União de Freguesias de 
Camarate, Unhos e Apelação e a criação da 
Freguesia de Camarate, da Freguesia de Unhos e 
da Freguesia da Apelação, nos termos aprovados 
pela Assembleia de Freguesia da União de 
Freguesias Camarate, Unhos e Apelação e anexos 
à presente proposta. 
 
 
Loures, 22 de dezembro de 2022 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(…) 
 
  

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

  

 

DESPACHO N.º 599/2022 
 

de 27 de dezembro de 2022 
 

(registo E/179116/2022, de 27 de dezembro de 2022) 
 

IMPLEMENTAÇÃO FASEADA DA ESTRUTURA 
ORGÂNICA ADOTADA NOS TERMOS DO 

ARTIGO 145 0 DO REGULAMENTO DE 
ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS 

DE LOURES (ROSMLR) 
 
1. Mantendo-se os fundamentos que conduziram 

a que fosse proferido e publicado o despacho 
nº  396/2022, de 27 de setembro, e nos termos 
do disposto no nº 2 do art.145º do Regulamento 
de Organização dos Serviços Municipais de 
Loures (ROSMLRS), publicado no Diário da 
República N.º 165/2022, Série II, em 26 de 
agosto de 2022, determino, por conveniência 
do funcionamento dos serviços e por forma a 
garantir as condições para a cabal 
implementação da estrutura orgânica em vigor, 
que as competências da Divisão de Compras 
Públicas (DCP) e da Unidade de Contratação 
de Empreitadas de Obras Públicas (UCEOP) 
do Departamento de Obras Municipais, que a 
seguir se discriminam, sejam exercidas pela 
Divisão de Património Documental e Apoio 
Técnico (DPDAT) do Departamento de 
Administração Geral até 31 de março de 2023; 
 

2. Assim, são exercidas pela Divisão de 
Património Documental e Apoio Técnico 
(DPDAT) do Departamento de Administração 
Geral as seguintes competências previstas no 
Regulamento de Organização dos Serviços 
Municipais de Loures em vigor:  
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− as previstas no art.59 nº 5, alíneas b) e e) do 

ROSMLRS: 
 

«Artigo 59º 
 

(…) 
 
5 — No âmbito da Elaboração e Avaliação dos 

Contratos, são competências da DCP, 
nomeadamente, as seguintes: 

 
(…) 
 
b) Proceder à elaboração e formalização dos 

Contratos de Aquisição de Bens e Serviços da 
Câmara Municipal de Loures, decorrentes dos 
procedimentos de contratação conduzidos 
pela Divisão de Compras Públicas (DCP); 

 
(…) 
 
e) Assegurar as funções de Oficia/ Público, no 

âmbito dos contratos ao abrigo da Contratação 
Pública,» 

 
- as previstas no art.94º, nº 5, alíneas b) e e) do 

ROSMLRS: 
 

«Artigo 94º 
 

5 — No âmbito da Elaboração e Avaliação dos 
Contratos, são competências da UCEOP, 
nomeadamente, as seguintes: 

 
(…) 

 
b) Proceder à elaboração e formalização dos 

Contratos referentes à contratação de 
empreitadas de obras públicas da Câmara 
Municipal de Loures, decorrentes dos 
procedimentos de contratação conduzidos 
pela «UCEOP; 

 
(…) 
 
e) Assegurar as funções de Oficia/ Público, no 

âmbito dos contratos ao abrigo da Contratação 
Pública.» 

 
3. O presente despacho produz efeitos a 01 de 

janeiro de 2023. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 

 

DESPACHO N.º 600/2022 
 

de 27 de dezembro de 2022 
 

(registo E/179199/2022, de 27 de dezembro de 2022) 
 

DESIGNAÇÃO DE OFICIAL PÚBLICO 

 
1. Ao abrigo do estatuído na alínea b) do n.º 2 do 

artigo 35.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
setembro, na sua atual redação, bem como do 
artigo 60.º do Regulamento de Organização 
dos Serviços Municipais de Loures, publicado 
no Diário da República, N.º 165/2022, Série II, 
em 26 de agosto de 2022, e nos termos do 
Despacho nº 599/2022, de 27/12/2022, designo 
a Diretora do Departamento de Administração 
Geral, a licenciada Paula Rita Marreiros, Oficial 
Público do Município de Loures, para lavrar 
todos os contratos escritos, com exceção dos 
respeitantes a recursos humanos;  
 

2. Tendo em vista a maior operacionalização da 
atividade e a necessária celeridade e 
simplificação dos procedimentos são delegadas 
no identificado Oficial Público do Município, ao 
abrigo do n.º 1 do artigo 109.º do Código dos 
Contratos Públicos, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na 
redação em vigor, e bem como o estatuído nas 
alíneas d) e f) do n.º 2.1 do mencionado artigo 
14.º do Regulamento, e a delegação aprovada 
pela Câmara Municipal, na sua 1ª reunião 
ordinária, de 18 de outubro de 2021, através da 
Proposta de Deliberação n.º 456/2021, as 
competências para a realização das 
notificações das decisões no âmbito dos 
procedimentos de Contratação Pública que se 
encontram dentro das minhas competências, 
próprias ou delegadas, nomeadamente as 
seguintes: 
 
2.1 Notificações das decisões de adjudicação, 

para apresentação dos documentos de 
habilitação, bem como para prestação de 
caução quando seja o caso, nos termos 
dos n.ºs 1 e 2 do artigo 77.º; 

2.2 Notificações da apresentação dos 
documentos de habilitação, nos termos do 
artigo 85.º; 

2.3 Notificações da não apresentação dos 
documentos de habilitação, nos termos 
dos n.º s 2 e 3 do artigo 86.º; 

2.4 Notificações da prorrogação do prazo para 
a confirmação de compromissos, nos 
termos do artigo 92.º; 
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2.5 Notificação da minuta de contrato, nos 
termos do artigo 100.º; 

2.6  Notificações das decisões sobre a 
reclamação da minuta de contrato, nos 
termos do n.º 2 do artigo 102.º; 

2.7 Notificações dos ajustamentos ao contrato, 
nos termos do artigo 103.º; 

2.8 Comunicação ao adjudicatário do 
agendamento do contrato. 

 
3. No âmbito da Fiscalização Prévia/ Medidas 

Especiais de Contratação Pública / 
Concomitante do Tribunal de Contas: 

 
3.1 Em sede de instrução e envio dos 

processos e eventual prestação de 
esclarecimentos, a competência de oficiar 
o envio de processos e documentos no 
âmbito da fiscalização supramencionada; 

3.2 Realizar notificações, ao adjudicatário, 
para o pagamento dos emolumentos 
devidos ao Tribunal de Contas. 

 
4. Determino, ainda, com vista assegurar uma 

melhor e adequada gestão do tratamento dos 
contratos necessários ao funcionamento do 
Município, que as competências de Oficial 
Público possam, igualmente, ser asseguradas 
pelos técnicos da Divisão de Património 
Documental e Apoio Técnico (DPDAT), 
Alexandra Isabel Fonseca Bucho Duarte, Ana 
Isabel Borges Franco Simões de Jesus, 
Fernando Filipe Morais Nunes e Graciete de 
Jesus Morais Coelho Ramalheiro, em função 
dos processos que lhe são distribuídos, que 
substituirão, ainda, a Sra. Diretora do DAG nas 
suas faltas, ausências e/ou impedimentos. 

 
5. É revogado o meu Despacho n.º 397/2022, de 

27 de setembro. 
 

6. O presente despacho produz efeitos a 01 de 
janeiro de 2023. 
 

O Presidente da Câmara 
 

(a) Ricardo Leão 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 

051/PML/CMDT_LM/2022 
de 27 de dezembro de 2022 

 
sobre a qual foi exarado 

despacho de concordância, 
datado de 16 de dezembro de 2022, 

pelo Sr. Presidente da Câmara 
 

(registo E/178749/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DO COMANDANTE DA 
POLÍCIA MUNICIPAL DE LOURES 

 
Atendendo ao período de férias da signatária de 2 
a 6 de janeiro de 2023, e à necessidade de manter 
o normal funcionamento do Serviço da Polícia 
Municipal, proponho subdelegar as competências 
que me foram acometidas através do Despacho 
n.º 457/2022, de 27 de setembro de 2022, da Sra. 
Vereadora Paula Magalhães, na Chefe da Divisão 
Jurídico-Administrativa do Serviço da Polícia 
Municipal, Dra. Ilda Maria Gomes Martins Ferreira 
Bernardo. 
 
Mais se propõe o envio da presente informação ao 
DAG/DMAG/EXP - Expediente, para efeitos de 
divulgação.  
  
À consideração superior,  
  

A COMANDANTE DA POLÍCIA MUNICIPAL 
(Por Subdelegação de Competências da Sra. Vereadora Paula 

Magalhães, Despacho n.º 457/2022 de 27 de setembro de 
2022, publicado no Boletim de Deliberações e Despachos n.º 

20, de 14 de outubro) 
 

(a) Luísa Monteiro 
(Comissário) 
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 INFORMAÇÃO n.º 108/DMAC/AG 

de 16 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 16 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Presidente da Câmara 

 
(registo E/174122/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS: 
- DA DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE 

MARCA, ATENDIMENTO E COMUNICAÇÃO,  
- DA CHEFE DA DIVISÃO DE MARCA E 

COMUNICAÇÃO  
- DA CHEFE DE ATENDIMENTO AO PÚBLICO 

 
Sr. Presidente, 
 
1. Por motivo de férias no período de Natal e Ano 

Novo, informo que: 
 

• no período de 19 a 23 de dezembro, a 
substituição da Chefe da Divisão de Marca e 
Comunicação, será assegurada pela técnica 
superior Amélia Maria Marques Rodrigues 
Merino, com as competências que lhe foram 
subdelegadas, através do despacho nº 
512/2022, da Diretora de Departamento; 
 

• no período de 26 de dezembro a 2 de janeiro, a 
substituição da Chefe da Divisão de 
Atendimento ao Público, será assegurada pela 
técnica superior Joana Catarina Vilas Cotovio 

Nunes de Oliveira, com as 
competências que lhe foram delegadas, 
através do despacho nº 511/2022, da Diretora 
de Departamento. 
 

2. Considerando as férias da signatária no período 
de 26 de dezembro a 2 de janeiro, proponho que 
a substituição seja assegurada pela Chefe da 
Divisão de Marca e Comunicação, Ana Isabel 
Favinha Gomes Costa. 

 

Em caso de concordância, propõe-se o envio 
desta informação à DMAG/Expediente, para 
divulgação. 
 

A Diretora do Departamento de Marca, 
Atendimento e Comunicação 

 
(a) Ana Gracindo 

 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 101/DGRH/CE 

de 22 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 dezembro de 2022, 
pela Sra. Chefe da Divisão Administrativa de 

Recursos Humanos, Ana Vitorino, em 
substituição do Sr. Diretor do Departamento de 

Recursos Humanos, Carlos Moreira 
 

(registo E/177309/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
de 26 a 29/12/2022, por motivo de gozo de férias, 
propõe-se que as competências que me foram 
delegadas, através do despacho n.º 490/22, de 19 
de outubro, retificado e republicado pelo despacho 
n.º 573/2022, de 17 de novembro, possam ser 
asseguradas nesse período pela Técnica Superior 
Carmen Anjos Pereira da Silva. 
 
Em caso de concordância, mais se propõe a 
divulgação da presente informação pela 
DMAG/expediente. 
 

O Chefe de Divisão 
 

(a) Cândido Esteves 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 
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 INFORMAÇÃO n.º 15/PV/2022 

de 16 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 21 dezembro de 2022, 
pela Sra. Vice-Presidente  

 
(registo E/174415/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO 

DESPORTO EM PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência do signatário por motivo 
de férias de 26 a 30 de Dezembro de 2022 e no 
sentido de garantir a continuidade do trabalho 
regular da Divisão de Desporto, propõe-se que as 
competências subdelegadas pelo Diretor do 
Departamento de Cultura Desporto Juventude e 
Saúde no Chefe da Divisão de Desporto, sejam 
subdelegadas no seguinte técnico:  
  
− Jaime José Jacinto Correia  
  
Propõe-se ainda o envio desta informação à 
DAG/DMAG/Expediente para divulgação da 
mesma.  
  
À consideração superior,  
   

O Chefe da Divisão de Desporto 
 

(a) Pedro Vidal 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 04/DIDS/DRS - RDRC 

de 22 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 dezembro de 2022, 
pela Sra. Diretora do Departamento de 

Igualdade e Desenvolvimento Social, Lúcia 
Santos  

 
(registo E/177406/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DA DRS 

 
Considerando a ausência da signatária durante o 
período de férias de 29 de dezembro a 02 de 

janeiro de 2023, proponho que a minha 
substituição seja assegurada, com as 
competências que me foram subdelegadas através 
do despacho n.º 486/2022 de 19/10/2022, pelo 
Coordenador da Área de Desenvolvimento de 
Recursos Sociais, Dr. Luís Atafona.  
 
Caso a presente informação tenha despacho 
superior favorável, proponho que esta seja 
remetida ao DAG/DMAG/Expediente, para 
divulgação.                
 
À consideração superior,   
 

CHEFE DE DIVISÃO 
 

(a) Rita Dias Rodrigues Cabaço 
 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 14/DCDJS/DJ/AAR 

de 20 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

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

 
(registo E/176128/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO - 

PERÍODO DE FÉRIAS 
 
Considerando a ausência da signatária, por motivo 
de gozo de férias, no período compreendido entre 
22 e 30 de dezembro, proponho que as 
competências que me foram subdelegadas, 
através do despacho nº 529/2022 de 24/10/2022, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Cultura, 
Desporto, Juventude e Saúde, Dr. Alfredo Santos, 
sejam asseguradas pela Técnica Superior Nélia 
Grou Brito. 
 
Neste sentido, e em caso de concordância 
superior, propõe-se o encaminhamento da 
presente informação para a 
DAG/DMAG/expediente, para a respetiva 
divulgação. 
 
À consideração do Sr. Diretor do DCDJS, 
 

CHEFE DE DIVISÃO 
 

(a) Anabela Amaral Rosando 
 

 

COESÃO SOCIAL 
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 INFORMAÇÃO n.º 17/DPDM/AF/2022 

de 21 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 21 de dezembro de 2022, 
pela Sra. Diretora do Departamento de 
Planeamento Urbano, Ângela Ferreira 

 
(registo E/176740/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DA CHEFE DE DIVISÃO DO 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL NO PERÍODO DE 
FÉRIAS 

 
Considerando a ausência da signatária, por motivo 
de férias, no período de 26 a 30 de dezembro de 
2022, e a necessidade de assegurar o regular 
funcionamento desta divisão, proponho que a 
minha substituição seja assegurada pela Técnica 
Superior Eng. Amélia Mendonça e Silva, com as 
competências que me foram subdelegadas pela 
Sr.ª Diretora do Departamento de Planeamento 
Urbano, através do despacho n.º 450/2022, de 29 
de setembro.  
 
Caso a proposta mereça aprovação superior, 
solicito o envio da presente informação à 
DAG/DMAG/Expediente, para divulgação.  
 

CHEFE DE DIVISÃO 
 

(a) Ana Félix 
 
 

 INFORMAÇÃO n.º 24/DGRU-UAU/PP 

de 22 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 26 dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor do Departamento de Gestão e 

Reconversão Urbanística, Jorge Garcias  
 

(registo E/177214/2022) 
 

PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO EM PERÍODO DE 
FÉRIAS 

 
Face ao assunto acima referenciado e 
considerando a ausência da signatária por motivo 

de férias, no período compreendido entre os dias 
26 de dezembro 2022 a 2 de janeiro de 2023, 
solicito que sejam efetivadas as competências que 
me foram subdelegadas pelo despacho do Sr. 
Diretor do DGRU, nº 449 de 30-09-2022, nas 
seguintes técnicas; 

 
− Na Técnica Superior, Sónia Alexandra Martins 

Fortunato das Neves de 26 a 29   de dezembro 
de 2022;  
 

− Na Técnica Superior, Margarida Isabel 
Fernandes Polho, dia 02 de janeiro de    2023.   

 
Propõe-se ainda que, processos ou expedientes 
que necessitem de despacho superior, sejam 
remetidos diretamente pelos técnicos ao Sr. 
Diretor do DGRU, sem necessidade de tramitar 
pela Chefia da Unidade de Administração 
Urbanística em exercício, por forma a agilizar os 
procedimentos da Unidade.  
                       
Assim, coloca-se à consideração superior a 
presente informação, propondo-se que em caso 
de concordância, seja dado conhecimento à 
DAG/DMAG/Expediente, para divulgar pelos 
Serviços.  
  
  
A Chefe da Unidade de Administração Urbanística 

 
(a) Patrícia Pereira 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 571/DA/DGPF/JL_2022 

de 20 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 22 dezembro de 2022, 
pelo Sr. Vereador, Nelson Batista 

 
(registo E/176119/2022) 

 
SUBSTITUIÇÃO DO CHEFE DA DIVISÃO DE 
GESTÃO DE PARQUES E FLORESTA, POR 

MOTIVO DE AUSÊNCIA 
 
 

Considerando a ausência ao serviço do signatário, 
por motivo de ausência, propõe-se que as 
competências que lhe foram subdelegadas, 
através do Despacho n.º 627/2021, de 03/11/2021, 
sejam asseguradas do seguinte modo:  
 

AMBIENTE E TERRITÓRIO 
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Período de 26/12/2022 a 29/12/2022 - Dr. Ivan 
Martins Gomes. 

 
Em caso de concordância, propõe-se a divulgação 
da presente informação pela DGMA/Expediente.  
  
  

O Chefe da Divisão de Gestão de Parques e 
Floresta 

 
(a) João Lucas 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ASSEMBLEIA 
MUNICIPAL 

 

 

 
 

5ª Sessão Ordinária 
 (3.ª Reunião) 

realizada em 27 de dezembro de 2022 
 
 
  
SSUUSSPPEENNSSÃÃOO  DDOO  MMAANNDDAATTOO  
 
Pedido de suspensão do mandato, apresentado 
por Victor Hugo Baptista Cacito, Representante 
eleito pelo CHEGA, por um período de 180 dias, 
com efeitos a partir de 21de dezembro de 2022. 
 
((AApprroovvaaddoo  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 
 
 
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  779966//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  NNOORRMMAATTIIVVOO  PPAARRAA  AAPPOOIIOO  
MMUUNNIICCIIPPAALL  EEXXCCEECCIIOONNAALL  EE  DDEE  EEMMEERRGGÊÊNNCCIIAA  
––  CCHHEEIIAASS  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO  DDEE  22002222  
  
(Deliberação ao abrigo da alínea g), do n.º 1 e k) do artigo 25.º 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual) 

 
(Aprovada na 31.ª Reunião Ordinária da Câmara Municipal de 

Loures, realizada em 2022.12.21) 
 
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 
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, 

DELIBERAÇÕES 
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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 
 

(…) 
  
((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. 
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