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CÂMARA 

MUNICIPAL 

 
32.ª Reunião Ordinária, 

realizada em 4 de janeiro de 2023 
 

 
 
 

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  88//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  UUMMAA  MMOOÇÇÃÃOO  
SSUUBBOORRDDIINNAADDAA  AAOO  TTEEMMAA  ““PPAAGGAAMMEENNTTOO  DDAA  
FFAATTUURRAA  DDAA  ÁÁGGUUAA  AAOOSS  LLEESSAADDOOSS  PPEELLAASS  
CCHHEEIIAASS  DDEE  DDEEZZEEMMBBRROO””,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVEERREEAADDOORRAA  EE  SSRRSS..  VVEERREEAADDOORREESS  DDAA  
CCOOLLIIGGAAÇÇÃÃOO  DDEEMMOOCCRRÁÁTTIICCAA  UUNNIITTÁÁRRIIAA  

 
MOÇÃO 

 
PAGAMENTO DA FATURA DA ÁGUA AOS 
LESADOS PELAS CHEIAS DE DEZEMBRO 

 
Na sequência das condições climatéricas 
extremas e adversas registadas a 7 e 13 de 
dezembro de 2022, foram registados avultados 
prejuízos para as populações e empresas do 
concelho de Loures.  
 
Foram dias de angústia e de pânico para todos 
aqueles que viram as águas entrarem pelas suas 
casas e estabelecimentos comerciais, levando 
com ela tudo e deixando um rasto de destruição, 
com perdas do recheio das habitações e 
equipamentos do comércio e empresas. 
 
Tendo o Município implementado medidas 
excecionais de apoio às Famílias e Empresas do 
Concelho, de acordo com o Regulamento para 
Apoio Municipal Excecional e de Emergência - 
Cheias de Dezembro 2022, para minimizar 
situações de precariedade económica e de apoio 
à reposição da normalidade da vida das pessoas 
e empresas abrangendo apenas o apoio na 
aquisição de recheio e equipamentos. 
 
Considerando que, para além da perda de bens e 
equipamentos, existiu um esforço de todos na 
limpeza de habitações e empresas, nas quais 
foram gastos muitos metros cúbicos de água para 
retirar a muita lama e outros detritos que se 
acumularam nos espaços afetados pelas 
inundações, o que fez disparar o consumo de 
água e que se vai refletir em valores muito 
superiores ao consumo normal gastos com as 
limpezas que decorreram em vários dias em 
alguns casos. 

Considerando que o Município já tem o 
levantamento de todas as famílias e empresas 
afetadas. 
 
Os vereadores da CDU propõem: 
 
1. Que a Câmara Municipal assuma o 

pagamento das faturas da água dos SIMAR de 
todas as famílias afetadas e cujos valores 
sejam superiores à média dos dois meses 
anteriores. 
 

2. Que a Câmara Municipal assuma o 
pagamento das faturas da água dos SIMAR de 
todas as empresas afetadas e cujos valores 
sejam superiores à média dos dois meses 
anteriores e que se enquadrem no artigo 
décimo do Regulamento para Apoio 
Excecional e de Emergência - Cheias de 
Dezembro 2022. 

 
Loures, 4 de janeiro de 2023  
  
Os vereadores da CDU na Câmara Municipal de 

Loures 
 

(a) Gonçalo Caroço 
 

(a) Tiago Matias 
 

(a) Paulo Rui Amado 
 

(a) Fernanda Santos 
 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
 

  
  
AATTAA  DDAA  2299ªª  RREEUUNNIIÃÃOO  OORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  LLOOUURREESS,,  
RREEAALLIIZZAADDAA  EEMM  22002222..1111..2233  
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee,,  nnããoo  tteennddoo  
ppaarrttiicciippaaddoo  nnaa  vvoottaaççããoo  ooss  SSeennhhoorreess  
VVeerreeaaddoorreess  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..  11//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  RRAATTIIFFIICCAAÇÇÃÃOO  DDAA  
AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  1177ªª  AALLTTEERRAAÇÇÃÃOO  
PPEERRMMUUTTAATTIIVVAA  AAOO  OORRÇÇAAMMEENNTTOO  22002222  EE  
OOPPÇÇÕÕEESS  DDOO  PPLLAANNOO  22002222//22002266,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
     
A. Existe a necessidade de reforçar a dotação da 

rubrica orçamental referente a consumos 
energéticos, visando-se a celebração de um 
contrato ainda no presente ano. 
 

B. Existe a necessidade de dotar a rubrica 
relativa a pessoal (outras prestações 
familiares), por forma a viabilizar-se a 
realização de pagamentos ainda no presente 
ano. 
 

C. É sentida a necessidade de se efetuarem 
acertos nas dotações orçamentais 
objetivando-se o seu ajustamento à respetiva 
execução. 
 

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

E. Face ao exposto nos parágrafos supra, o 
reforço/ajustamento das respetivas dotações 
orçamentais, constante da 17.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 17.ª 
Alteração Permutativa ao Orçamento 2022 e 
Opções do Plano 2022-2026, conforme 
documento em anexo.  
 
 
Loures, 28 de dezembro de 2022 
 

 
O Presidente da Câmara 

 
 

(…) 
  

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  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 17.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..  880022//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR::--  OOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS  EE  AA  RREESSPPEETTIIVVAA  OORRDDEEMM  
DDEE  EEXXEECCUUÇÇÃÃOO;;  --  AA  DDEELLEEGGAAÇÇÃÃOO  NNOO  
PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  DDAA  CCOOMMPPEETTÊÊNNCCIIAA  
PPAARRAA  AAPPRREECCIIAARR  EEVVEENNTTUUAAIISS  PPRROONNÚÚNNCCIIAASS,,  
AA  AADDJJUUDDIICCAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  TTRRAABBAALLHHOOSS  
CCOOMMPPLLEEMMEENNTTAARREESS,,  AA  AAPPRROOVVAAÇÇÃÃOO  DDAA  
MMIINNUUTTAA  DDOO  CCOONNTTRRAATTOO  EE  AAPPRREECCIIAAÇÇÃÃOO  DDEE  
EEVVEENNTTUUAAIISS  RREECCLLAAMMAAÇÇÕÕEESS;;  RREEFFEERREENNTTEE  ÀÀ  
EEMMPPRREEIITTAADDAA  ““PPAALLÁÁCCIIOO  DDEE  VVAALLFFLLOORREESS  --  
CCOONNSSOOLLIIDDAAÇÇÃÃOO  EESSTTRRUUTTUURRAALL,,  RREESSTTAAUURROO  
EE  PPRROOTTEEÇÇÃÃOO  DDEE  EELLEEMMEENNTTOOSS  
AARRQQUUIITTEETTÓÓNNIICCOOSS  ––  22..ªª  EE  33..ªª  FFAASSEESS  DDAA  
OOBBRRAA””  ((PPRROOCCºº  11330055--EE//DDOOMM)),,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  
PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que: 
 
A. A adjudicatária consórcio externo STAP/AOF – 

PALÁCIO VALFLORES apresentou uma 
proposta para execução de trabalhos 
complementares, no âmbito da empreitada 
denominada “Palácio de Valflores – 
Consolidação Estrutural, Restauro e Proteção 
de Elementos Arquitetónicos – 2.ª e 3.ª Fases 
da Obra”, em St.ª Iria da Azóia, no valor de 
25.133,93€, com um prazo de execução de 10 
dias; 
 

B. Os trabalhos complementares valorados pelo 
empreiteiro foram objeto de análise e 
ponderação, propondo-se ser aceites 
trabalhos no valor de 25.133,93€, bem como 
10 dias de prorrogação para a sua execução; 
 

C. A obra está suspensa por falta de condições 
de segurança, nos termos do artigo 366º n.º 3 
(alínea a) do CCP, em consequência das 
seguintes ocorrências: evidência de fendas 
acentuadas na parede de acesso à 
varanda/fachada principal, instabilidade das 
chaminés da antecâmara nascente e da 
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cozinha e fissuração no extradorso da 
abóbada da cobertura da capela; 
 

D. O expresso no conteúdo da informação n.º 
300/DEM/FS, de 2022.12.14 e Anexos, a qual 
propôs acolher, em termos de valor, a 
proposta apresentada pelo empreiteiro de 
acordo com os valores apurados; 
 

E. O preço atribuído aos trabalhos 
complementares em apreço corresponde a 
2,78 % do preço contratual inicial, não sendo 
ultrapassados os limites legais definidos no 
CCP, de 50%, encontrando-se preenchidos os 
demais pressupostos legais impostos pelo 
artigo 370.º do Código dos Contratos Públicos; 
 

F. O expectável incumprimento dos prazos legais 
de resposta – de competência da Câmara –ao 
empreiteiro, no que respeita ao subsequente 
procedimento previsto para a execução dos 
trabalhos complementares, nos termos dos 
artigos 372.º, 373.º, 374.º e 375.º, todos do 
Código dos Contratos Públicos (CCP), 
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 
de janeiro, na sua redação atual, aconselha a 
delegação no Presidente da Câmara da 
competência para apreciar eventuais 
pronúncias do empreiteiro, nos termos do n.º 2 
do artigo 372.º e do n.º 3 do artigo 373.º, 
ambos do CCP, e para adjudicar os trabalhos 
complementares integrados na MOC 1 e, bem 
assim, a competência para a aprovação da 
minuta do contrato adicional e apreciação de 
eventuais reclamações apresentadas; 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal delibere, ao abrigo do 
disposto no n.º 1 do artigo 36.º, dos artigos 98.º, 
102.º, 109.º, 370.º a 375.º, todos do Código dos 
Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, na sua 
atual redação: 
 
1) A aprovação dos trabalhos complementares e 

respetiva ordem de execução, no valor de 
25.133,93€ (vinte cinco mil, cento e trinta e 
três euros e noventa e três cêntimos), 
conforme identificados na informação n.º 
300/DEM/FS, de 2022.12.13; 
 

2) A delegação no Presidente da Câmara da 
competência para apreciar eventuais 
pronúncias do empreiteiro, nos termos do n.º 2 
do artigo 372.º e do n.º 3 do artigo 373.º, 
ambos do CCP, e para adjudicar os trabalhos 
complementares integrados na MOC 1 e, bem 
assim, a competência para a aprovação da 

minuta do contrato adicional e apreciação de 
eventuais reclamações apresentadas. 

 
 
Loures, 27 de dezembro de 2022 
 

O Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  22//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  EE  SSUUBBMMEETTEERR  AA  CCOONNSSUULLTTAA  
PPÚÚBBLLIICCAA,,  PPOORR  UUMM  PPEERRÍÍOODDOO  DDEE  3300  DDIIAASS,,  OO  
PPRROOJJEETTOO  DDEE  RREEGGUULLAAMMEENNTTOO  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDOO  
FFUUNNDDOO  DDEE  AAPPOOIIOO  SSOOCCIIAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que:  
 
A. No âmbito do princípio da descentralização 

administrativa, o artigo 241.º da Constituição 
da República Portuguesa prevê que as 
autarquias locais dispõem de poder 
regulamentar próprio nos limites da 
Constituição, das leis e dos regulamentos 
emanados das autarquias de grau superior ou 
das autoridades com poder tutelar; 
 

B. A Lei nº 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; 
 

C. No âmbito deste normativo legal, prevê o 
disposto na alínea e) do artigo 12.º, quanto à 
ação social, que é da competência dos órgãos 
municipais a elaboração dos relatórios de 
diagnóstico técnico, o acompanhamento e a 
atribuição de apoios económicos de caráter 
eventual e excecional em situações de 
carência económica e de risco social; 
 

D. Por sua vez, o Decreto-Lei n.º 55/2020, de 12 
de agosto, concretiza a transferência de 
competências para os órgãos municipais, no 
domínio da ação social; 
 

E. A Portaria n.º 63/2021, de 17 de março, regula 
o disposto nas alíneas a) e e), no n.º 1, do 
artigo 3.º e do artigo 10.º do Decreto Lei n.º 
55/2020, de 12 de agosto, nomeadamente os 
termos de operacionalização da transferência 
de competências para as câmaras municipais, 
em matéria de Serviço de Atendimento e 
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Acompanhamento Social (SAAS), dirigido a 
pessoas e famílias em situação de 
vulnerabilidade e exclusão social; 
 

F. Quanto à Portaria n.º 65/2021, de 17 de 
março, a mesma estabelece os termos da 
operacionalização da transição de 
competências em matéria de celebração e 
acompanhamento dos contratos de inserção 
dos beneficiários de Rendimento Social de 
Inserção para as câmaras municipais, tendo 
em consideração o disposto na alínea f), do n.º 
1, do artigo 3.º e no artigo 11.º do Decreto-Lei 
n.º 55/2020, de 12 de agosto; 
 

G. O novo CPA aprovado em anexo ao DL n.º 
4/2015, de 7 de janeiro introduziu profundas 
alterações na regulação específica do 
procedimento dos regulamentos, 
designadamente no que se refere aos 
requisitos da consulta pública aos cidadãos 
interessados; 
 

H. Nos termos do artigo 101.º do CPA, deve 
promover-se a consulta pública para recolha 
de sugestões, procedendo-se, para o efeito, à 
publicação do Regulamento no Loures 
Municipal - Boletim de Deliberações e 
Despachos, disponível no sítio institucional do 
Município. 

 
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 à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 
delibere, para os efeitos do artigo 101.º do Código 
do Procedimento Administrativo:  
 
1. A abertura da consulta pública do Projeto de 

Regulamento Municipal do Fundo de Apoio 
Social; 
 

2. Fixar o período de 30 dias para consulta 
pública e apresentação, por escrito, de 
sugestões ao Projeto de Regulamento, através 
do e-mail: das@cm-loures.pt;  
 

3. Publicitar o Projeto de Regulamento para 
consulta pública no Boletim de Deliberações e 
Despachos e na internet, no sítio institucional 
do Município. 

 
Loures, 28 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 

((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  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: O Projeto de 
Regulamento Municipal do Fundo de Apoio 
Social, está disponibilizado em Anexo nas 
páginas finais da presente edição. 
  
  
  
PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  33//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  AATTRRIIBBUUIIÇÇÃÃOO  DDEE  AAPPOOIIOO  
FFIINNAANNCCEEIIRROO,,  ÀÀ  BBAANNDDAA  RREECCRREEAATTIIVVAA  DDEE  
BBUUCCEELLAASS,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRRAA..  VVIICCEE--
PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O Município de Loures tem vindo a promover 

ações no âmbito da criação de hábitos 
musicais e novos públicos; 
 

B. O projeto municipal Brincar com a Música, 
inserido no Plano de Intervenção Municipal 
para a Música, visa sobretudo a sensibilização 
para a expressão musical, no seio do público 
infantil e famílias; 
 

C. A Banda Recreativa de Bucelas dinamizou, no 
âmbito do Brincar com a Música, atividades 
musicais que decorreram nos dias 29 de 
outubro e 17 de dezembro de 2022, 
respetivamente, na Biblioteca Municipal Ary 
dos Santos e na na Biblioteca Municipal José 
Saramago. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da alínea u) do nº1 do artigo 33º do anexo 
I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a atribuição de apoio 
financeiro no valor de 500,00€ (quinhentos euros) 
à Banda Recreativa de Bucelas, pelo trabalho 
desenvolvido no âmbito do projeto municipal 
Brincar com a Música. 
 
Loures, 22 dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  44//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOOSS  
PPAAVVIILLHHÕÕEESS  JJOOSSÉÉ  GGOOUUVVEEIIAA  EE  AANNTTÓÓNNIIOO  
FFEELLIICCIIAANNOO  BBAASSTTOOSS,,  AAOO  PPIIOONNEEIIRROOSSNNBBLL  --  
NNÚÚCCLLEEOO  DDEE  BBAASSKKEETT  DDEE  LLOOUURREESS,,  
SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  SSRR..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. O PioneirosNBL – Núcleo Basket de Loures, 

com o NIF 513 848 177, solicitou a utilização 
dos Pavilhões José Gouveia e António 
Feliciano Bastos, para a realização dos 
convívios de minibasquetebol da ABL, nos 
dias 22 e 29 de outubro de 2022; 
 

B. A utilização dos referidos pavilhões pressupõe 
o pagamento, por hora, de 10,53€ (dez euros 
e cinquenta e três cêntimos), IVA não incluído;  
 

C. A ocupação teve a duração de total de dez 
horas, do que resulta um valor a pagamento 
de 129,52€ (cento e vinte e nove euros e 
cinquenta e dois cêntimos), IVA incluído à taxa 
legal em vigor; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo do artigo 12º do Regulamento de Cedência 
e Utilização dos Pavilhões José Gouveia e 
António Feliciano Bastos em conjugação 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, ao PioneirosNBL – Núcleo 
Basket de Loures, no valor 129,52€ (cento e vinte 
e nove euros e cinquenta e dois cêntimos), IVA 
incluído à taxa legal em vigor. 
 
Loures, 20 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  
  
  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  55//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  PPAAZZ  EE  AAMMIIZZAADDEE  ÀÀ  GGAATTOO  RRUUIIMM  --  
AASSSSOOCCIIAAÇÇÃÃOO  CCUULLTTUURRAALL,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Gato Ruim - Associação Cultural, solicitou a 

cedência do Pavilhão Paz e Amizade, no dia 
30 de outubro de 2022, para a realização de 
Espetáculo comemorativo do 10º Aniversário; 
 

B. A utilização do Pavilhão Paz e Amizade 
pressupõe o pagamento por hora de 10,53€ 
(dez euros e cinquenta e três cêntimos) para a 
iniciativa, de 9,22€ (nove euros e vinte dois 
cêntimos) para treinos e de 5,44€ (cinco euros 
e quarenta e quatro cêntimos) para 
montagens/desmontagens de material, sem 
IVA incluído;  
 

C. A respetiva utilização, decorreu nos dias 29 e 
30 de outubro de 2022, nos termos da 
informação registada sob o webdoc nº 
E/121142/2022 e teve a duração de onze 
horas e trinta minutos para 
montagens/desmontagens, oito horas e trinta 
minutos para treinos e duas horas para a 
realização da iniciativa, correspondendo a um 
valor total a pagamento de 199,25€ (cento e 
noventa e nove euros e vinte e cinco 
cêntimos), com IVA incluído à taxa legal em 
vigor; 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo 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 Gato Ruim 
- Associação Cultural, no valor de 199,25€ (cento 
e noventa e nove euros e vinte e cinco cêntimos), 
com IVA incluído à taxa legal em vigor; 
 
Loures, 20 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
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PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº..  66//22002233  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  AA  IISSEENNÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAGGAAMMEENNTTOO  PPEELLAA  UUTTIILLIIZZAAÇÇÃÃOO  DDOO  
PPAAVVIILLHHÃÃOO  DDEESSPPOORRTTIIVVOO  DDOO  AAGGRRUUPPAAMMEENNTTOO  
DDEE  EESSCCOOLLAASS  DDEE  SSAANNTTAA  IIRRIIAA  DDEE  AAZZÓÓIIAA  ÀÀ  
SSOOCCIIEEDDAADDEE  RREECCRREEAATTIIVVAA  MMUUSSIICCAALL  11ºº  DDEE  
AAGGOOSSTTOO  SSAANNTTAA  IIRRIIEENNSSEE,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLAA  
SSRRAA..  VVIICCEE--PPRREESSIIDDEENNTTEE  
  
Considerando que: 
 
A. A Sociedade Recreativa Musical 1º Agosto 

Santa Iriense solicitou a utilização do Pavilhão 
Desportivo do Agrupamento de Escolas de 
Santa Iria de Azóia para a realização de um 
Campeonato de Karaté – Torneio interno 
IPPON, no 18 de junho de 2022; 
 

B. A utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de 
Azóia prevê o pagamento, por hora, de 11,29€ 
(onze euros e vinte e nove cêntimos), em 
período diurno e de 12,62€ (doze euros e 
sessenta e dois cêntimos) em período noturno; 
 

C. A ocupação teve a duração de doze horas 
(dez horas e trinta minutos em período diurno 
e uma hora e trinta minutos em período 
noturno), correspondendo a um valor total a 
pagamento de 137,48€ (cento e trinta e sete 
euros e quarenta e oito cêntimos), isento de 
IVA; 
 

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

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal de Loures delibere, ao 
abrigo da al. u) do nº1 do artigo 33º do anexo I da 
Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na sua 
redação atual, aprovar a isenção do pagamento 
pela utilização do Pavilhão Desportivo do 
Agrupamento de Escolas de Santa Iria de Azóia, 
à Sociedade Recreativa Musical 1º de Agosto 
Santa Iriense, no valor total de 137,48€ (cento e 
trinta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), 
isento de IVA. 
 
Loures, 22 de dezembro de 2022 
 

A Vice-Presidente 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  uunnaanniimmiiddaaddee))  
  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDEE  DDEELLIIBBEERRAAÇÇÃÃOO  NNºº  99//22002222  --  
PPAARRAA  AAPPRROOVVAARR  OO  MMOONNTTAANNTTEE  MMÁÁXXIIMMOO  DDEE  
EENNCCAARRGGOOSS  CCOOMM  OO  RREECCRRUUTTAAMMEENNTTOO  DDEE  
TTRRAABBAALLHHAADDOORREESS  NNEECCEESSSSÁÁRRIIOOSS  ÀÀ  
OOCCUUPPAAÇÇÃÃOO  DDEE  PPOOSSTTOOSS  DDEE  TTRRAABBAALLHHOO  
PPRREEVVIISSTTOOSS  EE  NNÃÃOO  OOCCUUPPAADDOOSS  NNOO  MMAAPPAA  DDEE  
PPEESSSSOOAALL  DDAA  CCÂÂMMAARRAA  MMUUNNIICCIIPPAALL  DDEE  
LLOOUURREESS  EE  CCOOMM  AALLTTEERRAAÇÇÕÕEESS  DDOO  
PPOOSSIICCIIOONNAAMMEENNTTOO  RREEMMUUNNEERRAATTÓÓRRIIOO  EEMM  
22002233,,  SSUUBBSSCCRRIITTAA  PPEELLOO  SSRR..  PPRREESSIIDDEENNTTEE  DDAA  
CCÂÂMMAARRAA  
  
Considerando que:   
 
A. Por deliberação tomada na 4.ª Reunião 

Extraordinária da Câmara Municipal, realizada 
em 28 de novembro de 2022, e na 2.ª Reunião 
da 5.ª Sessão Ordinária da Assembleia 
Municipal, realizada em 15 de dezembro de 
2022, foram aprovados o Orçamento Municipal 
e o Mapa de Pessoal para o ano de 2023; 
 

B. De acordo com o previsto no artigo 31.º da Lei 
Geral do Trabalho em Funções Públicas 
(LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 
de junho, e em conformidade com o artigo 5.º 
do Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de 
setembro, compete à Câmara Municipal 
decidir sobre o montante máximo de cada um 
dos seguintes encargos: 

 
− Com o recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação de postos de trabalho 
previstos e não ocupados, nos mapas de 
pessoal aprovados; 
 

− Com alterações do posicionamento 
remuneratório na categoria dos trabalhadores 
que se mantenham em exercício de funções; 
 

− Com a atribuição de prémios de desempenho 
dos trabalhadores do órgão ou serviço. 

 
Tenho a honra de propor: 
 
Que a Câmara Municipal, ao abrigo das 
disposições supracitadas, delibere aprovar: 
 
1. Que o montante máximo de encargos com o 

recrutamento de trabalhadores necessários à 
ocupação de postos de trabalho previstos e 
não ocupados no Mapa de Pessoal da 
Câmara Municipal de Loures seja de 
1.000.000€; 
 

2. Que o montante máximo de encargos com 
alterações do posicionamento remuneratório 
seja: 
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2.1.De 150.000€, por alteração obrigatória, 
quando os trabalhadores tenham acumulado 10 
pontos nas avaliações de desempenho, ao abrigo 
do disposto no n.º 7 do artigo 156.º da LTFP; 
 
2.2.De 350.000€, por opção gestionária, quando 
os trabalhadores reúnam os requisitos previstos 
no n.º 2 do artigo 156.º da LTFP. 
 
A alteração do posicionamento remuneratório 
abrangerá todas as carreiras do regime geral e 
especial, bem como as não revistas e 
subsistentes. 
 
Os trabalhadores que preencham os requisitos 
serão ordenados por ordem decrescente da 
classificação quantitativa obtida na última 
avaliação de desempenho (2021/2022). 
 
Em caso de empate, na referida ordenação, serão 
adotados os seguintes critérios de desempate, 
por ordem de prioridade: 
 
1º A última avaliação expressa até às centésimas; 
2º Trabalhador que tenha sido objeto de alteração 
de posicionamento remuneratório há mais tempo; 
3º Maior tempo de serviço na Administração 
Pública. 
 
Mais determino que o montante global destinado 
à alteração do posicionamento remuneratório seja 
distribuído da seguinte forma: 
 
 

Carreira % 
Técnico Superior, Especialista de Informática, 
Educador de Infância e Professor 33,33 

Assistente Técnico, Técnico de Informática, Fiscal, 
Polícia Municipal e Chefe de Serviços de 
Administração Escolar 

33,33 

Assistente Operacional, Fiscal de Obras, 
Encarregado de Brigada de Serviços de Limpeza e 
Chefe de   Serviços de Limpeza 

33,33 

 
 
3. Não atribuir, em 2023, prémios de 

desempenho. 
 
Loures, 2 de janeiro de 2023 
 

O Presidente da Câmara 
 

(…) 
  
((AApprroovvaaddaa  ppoorr  mmaaiioorriiaa  ccoomm  ooss  vvoottooss  aa  ffaavvoorr  
ddaa  SSeennhhoorraa  PPrreessiiddeennttee  ddaa  CCââmmaarraa  eemm  
EExxeerrccíícciioo,,  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))  

 
 

 
 

 INFORMAÇÃO n.º 394/DEP/JF 

de 19 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

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

Municipais, Ana Luísa Melo Ferreira 
 

(registo E/174968/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO NO PERÍODO DE FÉRIAS DO 
CHEFE DA DEP/ARQT. JOÃO FÉLIX 

 
Em virtude da ausência do signatário durante o 
período de férias propõe-se que a sua 
substituição seja assegurada da seguinte forma:   
  
− De 26 a 29 de Dezembro pela eng. Eugénio 

Nunes  
  
Com as competências que estão subdelegadas 
pela Diretora do DOM no Despacho nº 591/2022 
de 12 de Dezembro de 2022.  
 
Solicita-se que a presente informação seja 
divulgada pelos serviços municipais.  
  
À consideração superior  
  

O Chefe de Divisão 
 

(a) João Félix, arqt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTE E TERRITÓRIO 
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 INFORMAÇÃO n.º 181/DE/NG 

de 21 de dezembro de 2022 
 

sobre a qual foi exarado 
despacho de concordância, 

datado de 27 de dezembro de 2022, 
pelo Sr. Diretor Municipal de Coesão Social, 

Dr. António Marcelino 
 

(registo E/177431/2022) 
 

SUBSTITUIÇÃO DO DIRETOR DO 
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO EM 

PERÍODO DE FÉRIAS 
 

Considerando a ausência do signatário, por 
motivo de férias, proponho que as competências 
que me foram subdelegadas pelo Sr. Diretor 
Municipal de Coesão Social, através do 
Despacho n.º 498/2022, sejam assumidas pelo 
Sr. Chefe da Divisão de Gestão do Parque 
Escolar (DGPE), Dr. Wiliam Santos Cardoso, de 
26 a 30 de dezembro de 2022, Caso haja 
concordância, proponho que se remeta a 
presente informação ao 
DAG/DMAG/EXPEDIENTE para divulgação. 
 

O Diretor do Departamento de Educação 
 

(a) Nuno Miguel Oliveira Galhardo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COESÃO SOCIAL 



 

 

 

 

 

ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 1/2023 

 

 

 

17.ª ALTERAÇÃO PERMUTATIVA AO ORÇAMENTO 2022 

 

E 

 

OPÇÕES DO PLANO 2022-2026 
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M@A=>A=:?M Ĵ<M@?I>G?I:GN:G>G?;@99:A=:G?>?;@AG<I:9>9

9̂;<@?[?DPF?_?DXF?]
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ANEXO À PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO N.º 2/2023 

 

 

 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DO FUNDO DE APOIO SOCIAL 

 
























